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ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  
ข้อ ๑๘ ก าหนดว่าแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดท าและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายน ก่อนงบประมาณประจ าปีและ ข้อ ๖ การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับ
ระเบียบ ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 6 และข้อ 18 คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย จึง
ได้จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสามปี (255๙-25๖๑) โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอมก๋อย พ.ศ.255๖ – 25๖๐ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และอ าเภอ ซึ่งใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาต าบลอมก๋อยในอนาคต ดังนั้น แผนพัฒนาสามปี จึงมีลักษณะต่อไปนี้ 

ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 

1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี

ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ   
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
4. เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจา่ย

ประจ าป ี
วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 

1. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดท า
งบประมาณประจ าปี 

2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจ าปี และน าไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
 ขั้นตอนที่  1  กำรเตรียมกำรจัดท ำแผน 
   1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านงานแผนและงบประมาณ เข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ 
ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจ โครงการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี ห้วงปี 255๙ – 256๑ ผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ   โครงการดังกล่าวจะเป็น
การก าหนดทรัพยากรในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี   และก าหนดปฏิทินการท างานไว้อย่างชัดเจน   
 

 2.   หน่วยงานที่รับผิดชอบ  แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาคม 
 ขั้นตอนที่  2 กำรคัดเลือกยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   พร้อมทั้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถ่ิน   รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์
การพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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   2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล จัดประชุมร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล  ประชาคมท้องถิ่น  และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณา  โดยในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีในครั้งแรกให้เวทีประชาคมร่วมกัน  คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควร
น ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
   3. จัดเวทีประชาคมร่วมกัน ซึ่งร่วมพิจารณาว่ามีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องด าเนินการเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา 
   4. พิจารณาโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่ เกินขีดความสามารถในการด าเนินการของชุมชนที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
   5. จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปีอย่างเหมาะสม 
โดยค านึงถึงงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย รวมถึงทรัพยากรบริหารอื่นๆ และขีด
ความสามารถทั้งด้านก าลงัเงิน ก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่จะด าเนินการได้เอง และ
ให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ 
   6. การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการส ารวจและ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ทั้งข้อมูลภายในองค์การและข้อมูลภายนอกองค์กร เพื่อ
น ามาวิเคราะห์ SWOT ได้ 
   7. การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 4  กิจกรรมหลัก คือ การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา การ
คัดเลือกยุทธศาสตร์ การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
   8. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์
ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา  โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนว ทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยน า
วัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีและในขั้นตอนนี้ ที่ประชุมจะต้อง
ร่วมกันพิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  ที่จะต้องด าเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก โดยต้องด าเนินการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ก าหนด พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม และ
พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม  ทั้งในด้านกระบวนการด าเนินงานและในด้านของผลการด าเนินการ โดย
พิจารณาความจ าเป็นเร่งด่วน ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล และความ
เชื่อมโยงของกิจกรรม ระยะเวลาที่จะด าเนินการ 
   9. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาคัดเลือกโครงการที่
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดท ารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ แต่ละตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรม  ที่จะ
ด าเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้   การพิจารณา
ก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ควรค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  - งบประมาณรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ทรัพยากรการบริหารอ่ืน ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมด าเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ 
โดยแยกประเภทของโครงการออกอย่างน้อยสามประเภท คือ 
 1. โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการเอง  กล่าวคือมีขีดความสามารถทั้งทางด้านก าลัง
เงิน  ก าลังคน  วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่จะด าเนินการได้เอง 
 2.  โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่    แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่สามารถหรือไม่ประสงค์
จะด าเนินการ  จึงมอบให้หน่วยงานอื่นด าเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการ
ของทางราชการ 
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 3.  โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  ทั้งราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่น  และภาคเอกชน  อันเนื่องมาจาก เป็นโครงการขนาดใหญ่  หรือเป็นโครงการที่หน่วยงาน
ดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว  ทั้งนี้รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
  ขั้นตอนที่  3 กำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี 
   1. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ  จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี ให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย 
   ส่วนที่ 1 บทน า 
   ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
   ส่วนที่ 4 สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
   ส่วนที่ 5 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
   ส่วนที่ 6 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
   ส่วนที่ 7 การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 
 

 ขั้นตอนที่ 4 กำรอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี 
 1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี  ที่ผ่านมา การพิจารณาให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอขอรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
 3. เมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีแล้วสภาท้องถ่ินจะส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปีและน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอ 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่
เก่ียวข้องทราบ โดยทั่วกัน 

ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี  
  การจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ได้พิจารณา
อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิง
สนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย น ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์
สาธารณะสูงสุดในด้านต่าง ๆ เช่น 
   เงิน    ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง   และแหล่งงบประมาณภายนอก รวมทั้ง
มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 
  คน   ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ทุกระดับ
ซึ่งจะมีความแตกต่าง  หลากหลายทั้งด้านความรู้  ทักษะ  และ ทัศคติ  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องน า
ศักยภาพของก าลังคนเหล่านั้นมาใช้  รวมทั้งต้องพัฒนาก าลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  และถ้าพิจารณาความหมายอย่างกว้างและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  ซึ่งจะมีส่วนใน
การพัฒนาท้องถิ่นด้วย 
  วัสดุอุปกรณ์   หมายถึงเครื่องจักร  เครื่องมือ  รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถน ามาใช้ในการ
บริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด  โดยมีการและพัฒนาวัสดุ  อุปกรณ์ให้มีความทันสมัย    เพื่อรองรับ
ความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน  และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ 
  กำรบริหำรจัดกำร   เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้น  ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน  การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษาและน าไป
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่  2 
สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในปีที่ผ่ำนมำ 

 

กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาทั้งในปัจจุบัน 
และโอกาสการพฒันาในอนาคตด้วยเทคนิค SWOT Analysis ดังต่อไปนี ้

  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 าบลอมก๋อยมีพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง โดยมีพื้นที่ 228.956 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นไร่ 
143,097.50 ไร ่

2. การคมนาคมไม่สะดวก 
3. การใช้ภาษาในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชน 
4. ขาดแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดขาย 
5. เกษตรกรขาดความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ 
6. มีแหล่งน้ าธรรมชาติไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตร 
7. ประชากรส่วนใหญ่ขาดสุขลักษณะในด้านต่าง ๆ  
8. ประชากรส่วนใหญ่ขาดโอกาสทางการศึกษา 
9. โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ 
10. ขาดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตส านึกที่ดีให้กับประชาชน 
11. ขาดการท างานเชิงรุก 
12. มีอัตราการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรสูง 
13. ไม่มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านสังคม 
14. โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยไม่สามารถด าเนิน

โครงการได้ 
15. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 
16. ประชาชนยังขาดความสนใจและความตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ 

  โอกำส  (Opportunities) 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                พ.ศ. 2550 ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของ
ท้องถิ่น  ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น 
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2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่นมี
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต. 

3. รัฐบาลให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   โดยเน้นการบริหารจัดการองค์ความรู้
อย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับ
จุดแข็งในสังคมไทย อาทิ  สร้างความเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างคุณค่ าให้กับ
สินค้าและบริการ 

4. รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคน ให้คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาทั้ง   ร่างกาย  
จิตใจ ความรู้  ความสามารถ  ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการด ารงชีวิตครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับตนเองที่จะน าไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย 

5. รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับรากแก้ว    การปรับโครงสร้างการผลิต
เพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าและบริการบนฐานความรู้และความเป็นไทย โดยปรับโครงสร้างภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการที่ใช้กระบวนการพัฒนา  คลัสเตอร์และห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งเครือข่ายชุมชนบน
รากฐานของความรู้สมัยใหม่  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทยและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างสินค่าที่  
มีคุณภาพและมูลค่าสูง  มีตราสินค้าเป็นที่ยอมรับของตลาด 

6. รัฐบาลมีนโยบายผลักดันและส่งเสริมการรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศน์
เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมสิทธิ
ชุมชนและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดการร่วม เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ความส าคัญกับการก าหนดเขต และการจัดการเชิงพื้นที่ภายใต้การจัดท าข้อตกลงกับชุมชน
ท้องถิ่นในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติหลัก ได้แก่ ดิน น้ า  ป่าไม้  ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ทรัพยากรแร่ 

  อุปสรรค  (Threats) 
1. รัฐบาลมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการพัฒนา     โดยเฉพาะงบลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่

จ าเป็นส าหรับพื้นที่ชนบทห่างไกล 
2. ข้อจ ากัดทางด้านกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมาย 
3. ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ห่างไกล 
4. การก าหนดราคาสินค้าเกษตรถูกควบคุมจากพ่อค้าคนกลาง 
5. แรงงานขาดฝีมือ 
6. กฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับ  ยังไม่เอ้ือต่อการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยี  หรือความช านาญพิเศษ   องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยยังไม่มี

ความช านาญและบุคลากร 
8. การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุข   เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือหลากหลาย ๆ 

ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
9. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว  เกิดความล่าช้าใน

การท างาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
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กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
 การด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศำสตร์ 
พ.ศ.255๗ 

จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ 
1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน ๒๖ ๗,๑๔๔,๔๐๐ 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ
ยั่งยืน 

๗ ๒๔๕,๐๐๐ 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์
อย่างยั่งยืน 

๗ ๑๑๕,๐๐๐ 

4. การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสบืสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

๑๔ ๔๒๑,๐๐๐ 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ๒๐ ๑๗,๖๑๒,๕๔๐ 
6. การจัดระเบียบชุมชน สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ๑๐ ๙๔๕,๐๐๐ 
7. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๒๒ ๓,๐๕๕,๐๐๐ 

รวม ๑๐๖ ๒๙,๕๓๗,๙๔๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำปี  2๕๕๗ 
 

ยุทธศำสตร ์
จ ำนวนโครงกำรที่

เสร็จ 

จ ำนวนโครงกำรที่
อยู่ในระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำรที่
ยังไมได้

ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำรที่
มีกำรยกเลิก 

จ ำนวนโครงกำรที่
มีกำรเพิ่มเติม 

จ ำนวนโครงกำร
ทั้งหมด 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

๑๙ ๗๓.๐๘ ๓ ๑๑.๕๔ ๑ ๓.๘๕ - - ๓ ๑๑.๕๔ ๒๖ 100 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

๕ ๗๑.๔๓  - - ๒ ๒๘.๕๗ - - - - ๗ 100 

3. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศน์อย่างยั่งยืน 

๗ 100 - - - - - - - - ๗ 100 

4. การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

๑๒ ๘๕.๗๑ - - ๒ ๑๔.๒๙ - - - - ๑๔ 100 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

๑๗ ๘๕.00 - - ๓ ๑๕.๐๐ - - - - ๒๐ 100 

6. การจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

๘ ๘๐.๐๐ - - ๒ ๒๐.๐๐ - - - - ๑๐ 100 

7. การพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

๑๘ ๘๑.๘๒ - - ๔ ๑๘.๑๘ - - - - ๒๒ 100 

รวม 86 ๘๑.๑๓ ๓ ๒.๘๓ ๑๔ ๑๓.๒๑ - - ๓ ๒.๘๓ ๑๐๖ 100 
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กำรด ำเนินโครงกำรและงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 255๗ 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวน

โครงกำรที่
ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำร

ทั้งหมด 
จ ำนวนงบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณ 

หน่วยงำนที่
ด ำเนินกำร 

1. กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แนวทางที่ 1  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการโครงสรา้งพื้นฐาน 
แนวทางที่ 2  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร 
แนวทางที่ ๓  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 
แนวทางที่ ๔  น าเทคโนโลยีที่ทันสมยัมาใช้ในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคการคมนาคมและการขนส่ง 

 
1 
๑ 

๒๓ 
๑ 

 
0.9๔ 
๐.๙๔ 

๒๑.๗๐ 
๐.๙๔ 

 
๕0,000 
๘๕,๙๐๐                                  

๖,๗๒๘,๕๐๐   
๒๘๐,๐๐๐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
0.๑๗ 
๐.๒๙ 

๒๒.๗๘ 
๐.๙๕ 

 
ส านักปลดั 
ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา 
ส านักปลดั 

รวม ๒๖ ๒๔.๕๒ ๗,๑๔๔,๔๐๐ ๒๔.๑๙  
2. กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ควำมยั่งยืน 
แนวทางที่ 1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางที่ 2 การสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม 
แนวทางที่ 3 ส่งเสรมิการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
แนวทางที่ 4 สร้างภูมิคุม้กันของระบบเศรษฐกิจ  

 
๔ 
๑ 
๑ 
๑ 

 
๓.๗๗ 
0.9๔ 
0.9๔ 
๐.๙๔ 

 
๑๘๐,๐๐๐ 

๕,000 
10,000 

๕๐,๐๐๐ 

 
๐.๖๑ 
0.0๒ 
0.๐๓ 
๐.๑๗ 

ส านักปลดัฯ 

รวม ๗ ๖.๕๙ ๒๔๕,๐๐๐ 0.๘๓  
3. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและระบบนเิวศน์อย่ำงย่ังยืน 
แนวทางที่ 1 การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางที่ 2 การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
แนวทางที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์

 
๓ 
๔ 
- 

 
๒.๘๓ 
๓.๗๗ 

- 

 
๕0,000 
๖๕,000 

- 

 
0.๑๗ 
0.๒๒ 

- 

ส านักปลดัฯ 

รวม ๗ ๖.๖๐ ๑๑๕,๐๐๐ 0.๓๙  
 4. กำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสำนศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมปิัญญำท้องถิ่น 
แนวทางที่ 1 การจัดการองค์ความรู้ 
แนวทางที่ 2 การเช่ือมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
แนวทางที่ 3 การพฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 
- 

๑๔ 
- 

 
- 

๑๓.2๑ 
- 

 
- 

๔๒๑,000 
- 

 
- 

๑.๔๓ 
- 

 
ส านักปลดั/

ส่วนการศึกษา
ฯ 

รวม ๑๔ ๑๓.๒๑ ๔๒๑,๐๐๐ 1.๔๓  
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ยุทธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวน

โครงกำรที่
ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำร

ทั้งหมด 
จ ำนวนงบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณ 

หน่วยงำนที่
ด ำเนินกำร 

5. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
แนวทางที่ 1 การส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
แนวทางที ่2 การส่งเสริมภาวะของชุมชน 
แนวทางที่ 3 การสงเคราะหผ์ู้ด้อยโอกาส 
แนวทางที่ 4 ส่งเสรมิและการสร้างงานในชุมชน/ท้องถิ่น   

 
๙ 
๖ 
๕ 
- 

 
๘.๔๙ 
๕.๖๖ 
๔.๗๒ 

- 

 
1๖,๑๔๗,๕๔0 

๖๔๐,๐๐๐ 
๘๒๕,๐๐๐ 

- 

 
๕๔.๖๗ 
๒.๑๗ 
๒.๗๙ 

- 

 
ส านักปลดั/

ส่วนการศึกษาฯ 

รวม ๒๐ ๑๘.๘๗ ๑๗,๖๑๒,๕๔๐ ๕๙.๖๓  
 6. กำรจัดระเบียบชุมชน สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
แนวทางที่ 1  กระตุ้นการมีส่วนร่วมโดยมุ่งเน้นทุกภาคส่วนในชมุชน 
แนวทางที่ 2  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความ
สงบปลอดภัยแก่ชุมชน 
แนวทางที่ 3  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 

 
๗ 
- 
 

๓ 

 
๖.๖๐ 

- 
 

๒.๘๓ 

 
๗๖๕,000 

- 
 

๑๘0,000 

 
๒.๕๙ 

- 
 

0.๖๑ 

ส านักปลัดฯ 

รวม ๑๐ ๙.๔๓ ๙๔๕,๐๐๐ ๓.๒๐  
7. กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
แนวทางที่ 1 การสร้างจติส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร ภาครัฐ 
แนวทางที่ 2 การเสริมสร้างประสทิธิภาพและธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการ 
แนวทางที่ 3 ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจดัการและ 
                 การตรวจสอบควบคุม 
แนวทางที่ 4 ส่งเสรมิการเพิม่ประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน 

 
3 
๕ 
๒ 
 

๑๒ 

 
๒.๘๓ 
๔.๗๒ 
๑.๘๙ 

 
๑๑.๓๒ 

 
๕๑๐,๐๐๐ 
๕๖๐,000 
๒๕,๐๐๐ 

 
๑,๙๖๐,๐๐๐ 

 
๑.๗๓ 
๑.๙๐ 
๐.๐๘ 

 
๖.๖๔ 

ส านักปลดัฯ 

รวม ๒๒ ๒๐.๗๖ 3,๐๕๕,๐๐๐ ๑๐.๓๕  
รวมท้ังหมด ๑๐๖ 100 ๒๙,๕๓๗,๙๔๐ 100  
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กำรประเมินด้ำนประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพ 

1. ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- มีระบบบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างทั่วถึงแก่ประชาชน 
- การพัฒนาถนน ครอบคลุมร้อยละ 80 ของพื้นที ่
- การไฟฟ้า ครอบคลุมร้อยละ ๑๐0 ของพื้นที่ 
- การประปา ครอบคลุมร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ 

2. ด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 
 ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
และทรัพยากรธรรมชาต ิ

3. ด้ำนสังคม  
- งำนศำสนำ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

  ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์วัฒนธรรม รวมทั้งการสบืสานประเพณีท้องถิ่น 
- งำนสำธำรณสุข 

  มีการป้องกันและบ าบัดโรคระบาดต่าง ๆ  
- งำนกีฬำและนันทนำกำร 

  มีการสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน อุดหนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้ทุกหมู่บ้าน มีการจัดกีฬาท้องถิน่ ท าให้
เยาวชนตลอดจนประชาชนมีสุขภาพที่ดี และใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 

- งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห ์
  มีการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผูพ้ิการ ผู้สูงอายุและผูป้่วยเอดสอ์ย่างทั่วถึง 

- งำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
  มีการก่อตั้งกลุ่มอาสา อปพร. ในชุมชน 

- งำนกำรศึกษำ 
  มีการอุดหนุนสถานศึกษาในเขตพื้นที่ต าบลอมก๋อย 

4. ด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสทิธิภาพ 
5. ด้ำนเศรษฐกิจ 

- งำนส่งเสริมกำรเกษตร 
  ส่งเสริมให้ความรู้ทางการเกษตรโดยการจัดการอบรมให้แก่เกษตรกร การท าปุ๋ยอินทรีย์ชวีภาพ การ
ใช้วิธีแบบธรรมชาติในการท าการเกษตร เป็นต้น มีการอบรมให้ความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การจัดตั้ง
กลุ่มอาชีพสตร ี
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ส่วนที่  ๓ 
กำรน ำแผนพัฒนำสำมปีไปสู่กำรปฏิบัติ 

 
วิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 “โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา  ประชาชนอยู่ดีมีสุข  ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” 

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

แนวทำงกำรพัฒนำหรือกลยุทธ์ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำในช่วงสำมปี 
 

ที่ ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 
1.1 พัฒนาระบบบริหารจดัการโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งด้านสาธารณูปโภคและด้าน

สาธารณูปการ 
1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม 
1.4 น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาระบบสาธารณูปการคมนาคมและการขนส่ง 

2 การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

2.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 การสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม 
2.3 ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม ่
2.4 สรา้งภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ 

3 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 

3.1 การปลูกจิตส านึกในการอนุรกัษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
3.2 การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื 
3.3 การพัฒนาและส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

4 การอนุรักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน
ศิลปวฒันธรรม จารตีประเพณี
และ  ภูมิปญัญาท้องถิ่น 

4.1 การจดัการองค์ความรู ้
4.2 การเช่ือมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4.3 การพัฒนาและส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

5.1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
5.2 การส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5.3 การส่งเสรมิภาวะของชุมชน 
5.4 การสงเคราะห์ผูด้้อยโอกาส 

6 การจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

6.1 กระตุ้นการมสี่วนร่วมโดยมุ่งเน้นทุกภาคส่วนในชุมชน 
6.2 การป้องกันและแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม อบายมุข สิ่งแวดล้อม 
6.3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยให้แก่ชุมชน 
6.4 ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 

7 การพัฒนาการบรหิารจดัการ 
บ้านเมืองที่ด ี

7.1 การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 
7.2 การเสรมิสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
7.3 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของทุกภาคสว่นในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคมุ 
7.4 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบบริหารจดัการ
องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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กรอบยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
6. การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
7. การพัฒนาการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด 
1. ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดุลและยั่งยืน 

๑.๑  ยกระดับห่วงโซ่อุปทานอาหารให้มีความเชื่อมโยงกับสินค้าเกษตรในพ้ืนที่ 
๑.2 สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง และเชื่อมโยง

กับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น  
๑.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
๑.4 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การผลิตเชิงสร้างสรรค์ 

2. ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนำศักยภำพคนให้พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม 
   2.1 สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   2.2 ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ ร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม 
   2.3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
   2.4 พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมทุกระดับ 
   2.5 พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัย และความหลากหลายของประชากร 

  ๒.๖ ลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  

3. ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ พลังงำนและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
3.1 ส่ ง เ สริ มการมี ส่ วนร่ ว ม ในการอนุ รั กษ์  ฟ้ืน ฟู  ป้ อ งกั นและการ ใช้ประ โยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   3.2 เสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ 

3.3 พัฒนาเทคโนโลยีและเพ่ิมประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน
ให้เหมาะสมและยั่งยืน 

4. ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคง ปลอดภัย และควำมสงบสุขของประชำชน 
   4.1 มุ่งบูรณำกำรหน่วยงำนด้ำนควำมม่ันคงและส่งเสริมสนับสนุนควำมร่วมมือทุกภำคส่วน
เพื่อแก้ไขปัญหำ  

5. ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส
และเปน็ธรรม 

5.1 พัฒนาขีดสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
5.2 เสริมสร้างการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมร่วมกับเครือข่ายการพัฒนา จากทุกภาคส่วน 
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5.3 ส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
๕.๔ เสริมสร้างระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและ

ทั่วถึง รวมทั้งให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

นโยบำยกำรพัฒนำของผู้บริหำรท้องถิ่น 
1. ปรับปรุงก่อสร้างถนน ประปา อ่างเก็บน้ า และจัดหาแหล่งน้ าอ่ืน ๆ เช่น แหล่งน้ าบาดาล 
2. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส 
3. สนับสนุนทุนการศึกษา  เด็กนักเรียนและอาหารกลางวัน 
4. สนับสนุนจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมู่บ้านที่ขาดแคลน 
5. สนับสนุนการกีฬา  เด็กเยาวชน  แม่บ้านและผู้สูงอายุ 
6. ขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้า และหมู่บ้านที่ระบบไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน 
7. สนับสนุนอปพร.  อส. และ อส.ส ารอง ออกปฏิบัติหน้าที่เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย 
8. อุดหนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามแนวพระราชด าริแบบเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือแก้ไขปัญหา   

ความยากจน และมีรายได้น้อย 
9. สนับสนุนส่งเสริมบ ารุงรักษาศิลปะ  อย่างทั่วถึงจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น                  
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ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. 

โครงสร้ำงควำมเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์จังหวัด 

๑. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

๒. การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง และลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 

๓. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็น
ฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน 

๔. ด้านการสร้างความมั่นคง 
ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน 

๕. ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จั ด ก า ร ภ า ค รั ฐ แ ล ะ ก า ร
ให้ บ ริ ก า รปร ะชา ชน ท่ี มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็น
ธรรม 

แบบ ยท.๐๑ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
๑. ยกระดับห่วงโ ซ่อุปทาน
อาหารให้มีความเชื่อมโยงกับ
สินค้าเกษตรในพื้นท่ี 
2 .  ส ร้ า ง แ ล ะ พัฒน า ปั จ จั ย
แวดล้อมให้เอื้อต่อการค้าการ
ลง ทุน ท่ีมีมูล ค่า เพิ่ มสู ง  และ
เชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและ
ท้องถิ่น  
3. ส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีมี
ศั กยภาพ  ตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสู่การผลิตเชิง
สร้างสรรค์ 
 

 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1 .  สร้ างความเป็ นเลิ ศด้ าน
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท่ีมี ศักยภาพ ร่ วมกับ
เครือข่ายด้านวัฒนธรรม 
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และป้องกันการทุจริต 
4. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
แบบบูรณาการและการมีส่วน
ร่วมทุกระดับ 
5. พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะ
ให้เหมาะสมตามช่วงวัย และความ
หลากหลายของประชากร 
๖. ลดความเหลื่อมล้ าของสังคม 
และสร้ า งโอกาสการ เข้ าถึ ง
บริการของรัฐ  
 
 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันและการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2 เสริมสร้างความร่วมมือและ
เครือข่ายในการป้องกัน ควบคุม 
ลดและขจัดมลพิษ 
3. พัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่ม
ปร ะสิ ท ธิ ภ าพ  ก ารอ นุรั กษ์
พลังงานและการใช้พลังงาน
ทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน 
 
 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. มุ่งบูรณาการหน่วยงานด้าน
ค ว า ม มั่ น ค ง แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
สนับสนุนความร่วมมือทุกภาค
ส่วนเพื่อแก้ไขปัญหา 
 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1.  พัฒนาขีดสมรรถนะและ
คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร
ในการปฏิบัติงาน 
2. เสริมสร้างการบริหารงานอย่างมี
ส่ วนร่ วมร่ วมกับเครื อข่ ายการ
พัฒนา จากทุกภาคส่วน 
3.  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
ยุทธศาสตร์เชิงรุกและพร้อมรับ
กับการเปลี่ยนแปลง 
๔. เสริมสร้างระบบการท างานท่ี
มีประสิทธิภาพทันสมัยและ
สามารถให้บริการอย่างรวดเร็ว
และท่ัวถึง 
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ยุทธศำสตร์จังหวัด 

๑. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

๓. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็น
ฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

๒.  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และ
คุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม 
 

๔. ด้ านการสร้ างความมั่นคง 
ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน 

๕. ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชนที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ 
โปรง่ใสและเป็นธรรม 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ของ อปท.ในเขตจังหวัด 

๑. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีเหมาะสมกับ
ชุมชน 
 

๒. การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทางปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๓. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

๔. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

๕. การพัฒนาการศึกษา 
สาธารณสุขและคุณภาพ
ชีวิต 
 

๖.  การป้องกัน บรรเทาสา
ธารณภัยและการรักษาความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
 

๗ .  ก า ร พั ฒ น า ก า ร
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
บ้านเมืองท่ีด ี
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ของ อบต.อมก๋อย 

๑ . ก า ร พั ฒ น า
โครงสร้างพื้นฐาน 

๒. การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
ความยั่งยืน 

๓. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศน์อย่างยั่งยืน 

๔. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๕. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
 

๖.  การจั ดระ เบี ยบ
ชุมชน สังคมและการ
รั ก ษ า ค ว า ม ส ง บ
เรียบร้อย 

๗.  การพัฒนาการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
บ้านเมืองท่ีด ี

๑.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโครงสร้างพื้นฐาน 
๒.พั ฒนาโครงสร้ า ง
พื้นฐานทางการเกษตร 
๓.พั ฒนาโครงสร้ า ง
พื้นฐานด้านการคมนาคม 
๔ . น า เ ท ค โ น โ ล ยี ที่
ทั นสมั ยมาใช้ ในการ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
การคมนาคมและการ
ขนส่ง 

๑.พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อน
แ น ว คิ ด เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 
๒.การสร้างและพัฒนา 
การรวมกลุ่ม 
๓.ส่ งเสริมการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 
๔.สร้ างภูมิ คุ้มกันของ
ระบบเศรษฐกิจ 
 

๑.ปลูกจิตส านึกในการ
อ นุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ทรั พยากรธรรมชาติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
๒.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
๓ . ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 

๑ . ก า ร จั ด ก า ร อ ง ค์
ความรู้ 
๒.การเชื่อมโยงวิถีชีวิต
ชุมชนกับศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
๓.การพัฒนาและส่งเสริม
ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
วัฒนธรรม 

๑.การพัฒนาเครือข่าย
คว ามร่ ว มมื อ ในก า ร
ปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒.การส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
๓.การส่งเสริมภาวะของ
ชุมชน 
๔ . ก า ร ส ง เ ค ร า ะ ห์
ผู้ด้อยโอกาส 
 

๑.กระตุ้นการมีส่วน
ร่วมโดยมุ่งเน้นทุกภาค
ส่วนในชุมชน 
๒.การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม 
อบายมุข สิ่งแวดล้อม 
๓.เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการรักษาความสงบ
ปลอดภัยให้แก่ชุมชน 
๔.ป้องกันและแก้ ไข
ปัญหายาเสพติด 

๑.สร้างจิตส านึกและพัฒนา
ขีดความสามารถบุคลากร
ภาครัฐ 
๒.เสริมสร้างประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ 
๓.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุ กภาคส่ วนในการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ ล ะ
ตรวจสอบควบคุม 
๔.ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

ผลผลิต/โครงกำร โครงการ โครงการ 
 

โครงการ 
 

โครงการ 
 

โครงการ 
 

โครงการ 
 

โครงการ 
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แผนที่ยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงกำรพัฒนำ และบัญชีประสำนโครงกำรพัฒนำ 
รำยละเอียดโครงกำรกำรพัฒนำ 

แบบ ยท.๐๒ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Strategy Map) 

ยุทธศำสตร์ 

วิสัยทัศน์  โครงสร้ำงพื้นฐำนพัฒนำ  ประชำชนอยู่ดีมีสุข  ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

พันธกิจ จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก 
และทางน้ า 

บ ารุงและส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

เป้ำประสงค์ 

ให้ ประชาชนมี สาธารณู ปโภค 
สาธารณูปการเพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่และอ านวยความสะดวกให้
ชุมชน 

ให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้
พอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

ให้มีการฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ 

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม หวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดี มีความเข้มแข็งเกิดขึ้นใน
ชุมชน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
ความยั่งยืน 

การบริ หารจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศน์อย่างยั่งยืน 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
 

แนวทำงกำร
พัฒนำ 

การจัดระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

ก า ร พั ฒ น า ก า ร
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
บ้านเมืองท่ีด ี

๑.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโครงสร้างพื้นฐาน 
๒.พั ฒนาโครงสร้ า ง
พื้นฐานทางการเกษตร 
๓.พั ฒนาโครงสร้ า ง
พื้นฐานด้านการคมนาคม 
๔ . น า เ ท ค โ น โ ล ยี ที่
ทั นสมั ยมาใช้ ในการ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
การคมนาคมและการ
ขนส่ง 

๑.พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อน
แ น ว คิ ด เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 
๒.การสร้างและพัฒนา 
การรวมกลุ่ม 
๓.ส่ งเสริมการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 
๔.สร้ างภูมิ คุ้มกันของ
ระบบเศรษฐกิจ 
 

๑.ปลูกจิตส านึกในการ
อ นุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ทรั พยากรธรรมชาติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
๒.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
๓ . ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 

๑ . ก า ร จั ด ก า ร อ ง ค์
ความรู้ 
๒.การเชื่อมโยงวิถีชีวิต
ชุมชนกับศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
๓.การพัฒนาและส่งเสริม
ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
วัฒนธรรม 

๑.การพัฒนาเครือข่าย
คว ามร่ ว มมื อ ในก า ร
ปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒.การส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
๓.การส่งเสริมภาวะของ
ชุมชน 
๔ . ก า ร ส ง เ ค ร า ะ ห์
ผู้ด้อยโอกาส 
 

๑.กระตุ้นการมีส่วน
ร่วมโดยมุ่งเน้นทุกภาค
ส่วนในชุมชน 
๒.การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม 
อบายมุข สิ่งแวดล้อม 
๓.เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการรักษาความสงบ
ปลอดภัยให้แก่ชุมชน 
๔.ป้องกันและแก้ ไข
ปัญหายาเสพติด 

๑.สร้างจิตส านึกและพัฒนา
ขีดความสามารถบุคลากร
ภาครัฐ 
๒.เสริมสร้างประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ 
๓.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการและตรวจสอบควบคุม 
๔ . ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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แผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ. 255๙ ถึง 256๑) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย  อ ำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑      กำรพัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดลุและยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๑   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เหมำะสมกบัชุมชน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1      ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
แนวทำงที่ 1.1      พัฒนำระบบบริหำรจดักำรโครงสร้ำงพื้นฐำน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บำท) 
 ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

1. โครงการ อบต. เคลื่อนที ่
 
 
 

เพื่อออกพื้นที่ ให้บริการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในด้านต่าง ๆ และรับทราบสภาพปัญหา
และความต้องการของประชาชนในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของแต่ละท้องถิ่น 

จัดกิจกรรม อบต.เคลื่อนที่ แต่ละ
หมู่บ้าน (20 หมู่บ้าน) 
 

๖0,000 

 

๖0,000 ๖0,000 

ปัญหาและความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ให้บริการของอบต. และประชาชนมี
ความเขา้ใจอันดีตอ่ อบต. อมกอ๋ย 

  
ส านักปลัด 

๒. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
หมู่ที่ 1 -  20 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้นได้มีไฟฟ้าใชอ้ย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ า 
หมู่ที่ 1 - 20 งบตามการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

จ านวนพื้นที ่ที่
ไม่มีไฟฟา้
คงเหลือ 

ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทัว่ถึงทั้ง
หมู่บา้น 

ส่วนโยธา/การ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

๓. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง  
หมู่ที่ 1 - 20 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้นได้มีไฟฟ้าใชอ้ย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง  
หมู่ที่ 1 - 20 

งบตามการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 
จ านวนพื้นที ่ที่ไม่
มีไฟฟ้าคงเหลือ 

ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทัว่ถึงทั้ง
หมู่บา้น 

ส่วนโยธา/การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

๔. โครงการติดตั้งไฟกิ่งประจ าหมู่บ้าน
หมูที่ 1 -20 

เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการสัญจรไปมาในยามค่ า
คืนและ มีความความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดต้ังไฟกิ่งสาธารณะบนถนนใน
จุดที่จะก่อให้เกิดอันตรายเวลา
กลางคืน 

งบตามการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 
จ านวนพื้นที ่ที่
ไม่มีไฟกิ่ง คง 
เหลือ 

เกิดความปลอดภยัในชวีิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจรบน
ท้องถนน 

ส่วนโยธา/การ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

๕. โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
โซล่าเซล หมู่ที่ ๑๑, ๑๒, ๑๕, ๑๗ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้นได้มีไฟฟ้าใชใ้นยามค่ าคืน
และยามจ าเป็น 

ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโซล่าเซล 
หมู่ที่ ๑๑, ๑๒, ๑๕, ๑๗ 

50,000 
 

50,000 50,000 
จ านวนโซลาเซลล์
ที่รับการซ่อมแซม 

ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทัว่ถึงทั้ง
หมู่บา้น 

ส่วนโยธา 

๖. โครงการซ่อมแซมไฟกิ่งภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 -20 

เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการสัญจรไปมาในยามค่ า
คืนและ มีความความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ซ่อมแซมไฟกิ่งภายในหมู่บา้น หมู่
ที่ 1 - 20 30,000 

 
30,000 30,000 

จ านวนไฟกิ่งที่รบั
การซ่อมแซม 

เกิดความปลอดภยัในชวีิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจรบน
ท้องถนน 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 



แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑  | ๑๗ 
 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑      กำรพัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดลุและยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๑   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เหมำะสมกบัชุมชน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1      ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
แนวทำงที่ 1.2      พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรเกษตร 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บำท) 
 ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

1. โครงการขุดอ่างเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่๑ - ๒๐ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ าใช้ในการท าการเกษตรได้
อย่างเพียงพอ 

ขุดอ่างเก็บน้ า  จ านวน ๒๐ แห่ง 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

ปัญหาน้ าไม่
เพียงพอลดลง 

ประชาชนได้มีน้ าใช้เพื่อท า
การเกษตรเพียงพอ 

อบจ./ส่วน
โยธา 

๒. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าหมู่ที ่
หมู่ที่ ๑ - ๒๐ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ าใช้ในการท าการเกษตรได้
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างฝายกั้นน้ า               
จ านวน 20 แห่ง 

๗๐,000  ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ 
ปัญหาน้ าไม่
เพียงพอลดลง 

ประชาชนได้มีน้ าใช้เพือ่ท าการเกษตร
เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๓. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ า หมู่ที ่
๑,๙,๑๓ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ าใช้ในการท าการเกษตรได้
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกอ่างเก็บน้ า จ านวน       
๓ แห่ง 

๗๐,000  ๗๐,000 ๗๐,000 
ปัญหาน้ าไม่
เพียงพอลดลง 

ประชาชนได้มีน้ าใช้เพือ่ท าการเกษตร
เพียงพอ 

ปพ.จังหวัด/ 
ส่วนโยธา 

๔. โครงการขุดสระน้ าเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 1 - 20 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ าใช้ในการท าการเกษตร
ได้อย่างเพียงพอ 

ขุดสระน้ า หมู่ละ 1 แห่ง  
500,000  500,000 500,000 

ปัญหาน้ าไม่
เพียงพอลดลง 

ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ าเพื่อ
ท าการเกษตรเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๕. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอ่าง
เก็บน้ า หมู่ที ่1 - 20 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ าใช้ในการท าการเกษตร
ได้อย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงและซ่อมแซม 
อ่างเก็บน้ า หมู่ละ 1 แห่ง 

200,000 
 

200,000 200,000 
ปัญหาน้ าไม่
เพียงพอลดลง 

ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ าเพื่อ
ท าการเกษตรเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๖. โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ซ่อมแซมล าเหมืองส่งน้ า หมู่ที่ ๑ - 
๒๐ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ าใช้ในการท าการเกษตรได้
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมล า
เหมืองส่งน้ า จ านวน ๒๐ แห่ง ๕๐๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

ปัญหาน้ าไม่
เพียงพอลดลง 

ประชาชนได้มีน้ าใช้เพื่อท า
การเกษตรเพียงพอ 

อบจ./ส่วน
โยธา 

๗. โครงการก่อสร้างอ่างคันดิน หมู่ที่ 
๑,๓,๔,๘,๙,๑๓,๑๔ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ าใช้ในการท าการเกษตรได้
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างอ่างคันดิน  จ านวน ๗ 
แห่ง 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
ปัญหาน้ าไม่
เพียงพอลดลง 

ประชาชนได้มีน้ าใช้เพื่อท า
การเกษตรเพียงพอ 

อบจ./ส่วน
โยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑  | ๑๘ 
 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑      กำรพัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดลุและยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๑   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เหมำะสมกบัชุมชน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1      ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
แนวทำงที่ 1.3       พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง ด้ำนสำธำรณูปโภคและด้ำนสำธำรณูปกำร 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บำท) 
 ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

1. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  
หมู่ที่ 1              

เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)ตามแบบและรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ 
ปัญหาการ

คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  รวดเร็วขึ้น 

ส่วนโยธา 

๒. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)ตามแบบและรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ 
ปัญหาการ

คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  รวดเร็วขึ้น 

ส่วนโยธา 

๓. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)ตามแบบและรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ 
ปัญหาการ

คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  รวดเร็วขึ้น 

ส่วนโยธา 

๔. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที ่ได้มีถนนส าหรบัใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)ตามแบบและรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ 
ปัญหาการ

คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในหมู่ที่ 1-20  ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  รวดเร็วขึน้ 

ส่วนโยธา 

๕. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  
หมู่ที่ ๕  

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)ตามแบบและรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ 
ปัญหาการ

คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  รวดเร็วขึ้น 

ส่วนโยธา 

๖. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)ตามแบบและรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ 
ปัญหาการ

คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  รวดเร็วขึ้น 

ส่วนโยธา 

๗. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)ตามแบบและรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ 
ปัญหาการ

คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  รวดเร็วขึ้น 

ส่วนโยธา 

๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที ่ได้มีถนนส าหรบัใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)ตามแบบและรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 
 

๓๕๐,๐๐๐ 

 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ 
ปัญหาการ

คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในหมู่ที่ 1-20  ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  รวดเร็วขึน้ 

ส่วนโยธา 



แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑  | ๑๙ 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บำท) 
 ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๙. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  
หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)ตามแบบและรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ 
ปัญหาการ

คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  รวดเร็วขึ้น 

ส่วนโยธา 

๑๐. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)ตามแบบและรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ 
ปัญหาการ

คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  รวดเร็วขึ้น 

ส่วนโยธา 

๑๑. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  
หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)ตามแบบและรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ 
ปัญหาการ

คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  รวดเร็วขึ้น 

ส่วนโยธา 

๑๒. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.       
หมู่ที่ ๑๒ 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที ่ได้มีถนนส าหรบัใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)ตามแบบและรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ 
ปัญหาการ

คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  รวดเร็วขึ้น 

ส่วนโยธา 

๑๓. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  
หมู่ที่ ๑๓  

เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)ตามแบบและรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ 
ปัญหาการ

คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  รวดเร็วขึ้น 

ส่วนโยธา 

๑๔. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  
หมู่ที่ ๑๔ 

เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)ตามแบบและรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ 
ปัญหาการ

คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในหมู่ที่ 1-20  ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  รวดเร็วขึน้ 

ส่วนโยธา 

๑๕. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  
หมู่ที่ ๑๕ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  รวดเร็ว 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)ตามแบบและรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ 
ปัญหาการ

คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  รวดเร็วขึ้น 

ส่วนโยธา 

๑๖. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  
หมู่ที่ ๑๖ 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที ่ได้มีถนนส าหรบัใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)ตามแบบและรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ 
ปัญหาการ

คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  รวดเร็วขึ้น 

ส่วนโยธา 

๑๗. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  
หมู่ที่ ๑๗  

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที ่ได้มีถนนส าหรบัใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)ตามแบบและรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ 
ปัญหาการคมนาคม

ขนส่งลดลง 

ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  รวดเร็วขึ้น 

ส่วนโยธา 

๑๘. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  
หมู่ที่ ๑๘ 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที ่ได้มีถนนส าหรบัใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)ตามแบบและรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 
 

๓๕๐,๐๐๐ 

 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ 
ปัญหาการ

คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในหมู่ที่ 1-20  ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  รวดเร็วขึน้ 

ส่วนโยธา 



แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑  | ๒๐ 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บำท) 
 ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๑๙. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  
หมู่ที่ ๑๙ 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที ่ได้มีถนนส าหรบัใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)ตามแบบและรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ 
ปัญหาการ

คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  รวดเร็วขึ้น 

ส่วนโยธา 

๒๐. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  
หมู่ที่ ๒๐ 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที ่ได้มีถนนส าหรบัใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)ตามแบบและรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ 
ปัญหาการ

คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  รวดเร็วขึ้น 

ส่วนโยธา 

๒๑. โครงการไถปรับถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 1 - 20 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที ่1-20   
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อยา่งสะดวก  
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 - 20 
ตามแบบและรายละเอยีด อบต.
อมก๋อย 

500,000 
 

500,000 300,000 
ปัญหาการ

คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในหมู่ที่ 1-20  ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  รวดเร็วขึน้ 

ส่วนโยธา 

๒๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑-๒๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
รวดเร็ว  

ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหมู่ที่ ๑-๒๐ ตามแบบและ
รายละเอียดอบต.อมก๋อย 

๒00,000 
 

๒00,000 ๒00,000 
ปัญหาการคมนาคม

ขนส่งลดลง 

ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ส่วนโยธา 

๒๓ โครงการขยายถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕,๙ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
รวดเร็ว  

ขยายถนน คสล. ตามแบบและ
รายละเอียดอบต.อมก๋อย 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
ปัญหาการคมนาคม

ขนส่งลดลง 
ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ส่วนโยธา 

๒๔. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 
๑๖, ๑๗, ๑๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
รวดเร็ว  

ก่อสร้างถนนลูกรัง ตามแบบและ
รายละเอียดอบต.อมก๋อย 

๑๐0,000  ๑๐0,000 ๑๐0,000 
ปัญหาการคมนาคม

ขนส่งลดลง 
ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ส่วนโยธา 

๒๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อ
บาดาลหมู่ที่ หมู่ที่ ๑ – ๒๐ 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงบ่อบาดาล ตามแบบและ
รายละเอียด อบต.อมก๋อย 

100,000  100,000 100,000 
ปัญหาน้ าไม่

เพียงพอลดลง 
ประชาชนในพื้นที่มีน้ าอปุโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๒๖. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที ่
๓,๔,๘,๑๑,๒๐ 
พร้อมก่อสร้างถังเก็บน้ าและติดต้ัง
ระบบการจา่ยน้ าพร้อมอปุกรณ์ 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ 

บ่อบาดาลในพื้นทีห่มู่บ้านในเขต
ต าบลอมก๋อย ตามแบบและ
รายละเอียดอบต.อมก๋อย 

1,000,000 

 

1,000,000 1,000,000 
ปัญหาน้ าไม่

เพียงพอลดลง 

ประชาชนในพื้นที่มีแหล่งน้ าใน
การอุปโภคบริโภคได้อยา่ง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๒๗. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
น้ าประปาภูเขา หมู่ที ่1 - 20 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ าใช้ในการอุปโภค  
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
ภูเขา  ตามแบบและรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 

500,000 
 

300,000 ๒00,000 
ปัญหาน้ าไม่

เพียงพอลดลง 

ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ าใช้ใน
การอุปโภค  บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

 
ส่วนโยธา 

๒๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
น้ าประปาหมู่บ้าน  หมู่ที ่1 - 20 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ าใช้ในการอุปโภค  
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน ตามแบบและ
รายละเอียดอบต.อมก๋อย 

500,000 
 

300,000 ๒00,000 
ปัญหาน้ าไม่

เพียงพอลดลง 

ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ าใช้ใน
การอุปโภค บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

 
ส่วนโยธา 

๒๙. โครงการขยายระบบประปาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 1 - 20 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ าใช้ในการอุปโภค  
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

ขยายระบบประปา  
หมู่ที่ ๑ - ๒๐  ตามแบบและ
รายละเอียด  อบต.อมก๋อย 

๕00,000 
 

๕00,000 ๕00,000 
ปัญหาน้ าไม่

เพียงพอลดลง 

ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ าใช้ใน
การอุปโภค  บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา 



แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑  | ๒๑ 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บำท) 
 ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๓๐. โครงการขยายระบบประปาภูเขา   
หมู่ที่ 1 - 20 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ าใช้ในการอุปโภค  
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

ขยายระบบประปาภูเขา 
หมู่ที่ ๑ - ๒๐  ตามแบบและ
รายละเอียด  อบต.อมก๋อย 

๓00,000 
 

๓00,000 ๓๐๐,๐๐๐ 
ปัญหาน้ าไม่
เพียงพอลดลง 

ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ าใช้ใน
การอุปโภค  บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๓๑. โครงการจัดซ้ือเครื่องปั๊มน้ าและ   
เสมิฟพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที ่1-๒๐ 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มี  น้ าใช้ในการอุปโภค  
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ าพร้อมอุปกรณ์ 
๑๐0,000 

 
๑๐0,000 ๑๐0,000 

ปัญหาน้ าไม่
เพียงพอลดลง 

ประชาชนในพื้นที่มีน้ าอปุโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

 
ส่วนโยธา 

๓๒. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าแบบ
มีฝาปิด หมู่ที่ ๕,๙,๑๘ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า ท่วมขังบางบริเวณ และประชาชน
สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

ร่องระบายน้ า  ตามแบบและ
รายละเอียดอบต.อมก๋อย ๓๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

ปัญหาการ
ขนส่งและน า

ท่วมขัง 

ประชาชนในหมู่บ้านสัญจรไป
มาสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ส่วนโยธา 

๓๓. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังระหวา่ง
บ้านยางเปา หมู่ที่ 14  ต.อมกอ๋ย  
ถึง บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ ๗  ต.นา
เกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

เพื่อให้ประชาชนของทั้งสองต าบลได้ใช้ถนนที่
ปลอดภัยเดินทางสะดวกและการเกิดอุบตัิเหตุจากการ
สัญจรลดลง 
 

ก่อสร้างถนนลูกรังระหวา่งบ้าน
ยางเปา หมู่ที ่14  ต.อมก๋อย  ถึง 
บ้านหนองอึ่ง หมู่ที ่๗  ต.นา
เกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

๑,๘๐๐,๐00.00 (งบอบจ.) 
 

ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง

ลดลง 

ประชาชนของทั้งสองต าบล   
มีถนนที่ใช้ในการสัญจรที่
สะดวก และอุบัติเหตุลดลง 
 

อบจ./ส่วน
โยธา 

๓๔. โครงการก่อสร้างสะพานขา้มล า
ห้วย  หมู่ที ่๔,๘,๑๘ 

เพื่อประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจร 

สะพานข้ามล าห้วย จ านวน ๓ หมู่  
ตามแบบและรายละเอียด อบต.อมก๋อย 

๒,๐๐๐,000  ๒,๐๐๐,000 ๒,๐๐๐,000 ปัญหาการขนส่ง
และน าทว่มขัง 

ประชาชน ได้รับความสะดวก
ในคมนาคมและปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๓๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแท็งก์น้ า 
คสล. หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ าใช้ในการอปุโภค  บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ปรับปรุงซ่อมแซมแท็งก์น้ ตามแบบ
และรายละเอยีด อบต.อมก๋อย 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
ปัญหาน้ าไม่
เพียงพอลดลง 

ประชาชนได้มีน้ าใช้ในการ
อุปโภค  บริโภคอย่างเพยีงพอ 

ส่วนโยธา 

๓๖. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก หมู่ที่ ๗,๑๐,๑๕,๑๖,๑๗ 

เพื่อเปน็แหล่งเสริมสร้างการศึกษาและพฒันาการของ
เด็กก่อนวยัเรียน 

ก่อสรา้งศูนยพ์ัฒนาเด็กเลก็ จ านวน ๕ 
แห่ง  ตามแบบและรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 

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

หมู่บ้านมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่
เด็กปฐมวัย 

ส่วนโยธา 

๓๗. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ต าบลอมกอ๋ย 

เพื่อเปน็แหล่งเสริมสร้างการศึกษาและพฒันาการของ
เด็กก่อนวยัเรียน 

ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตามแบบและรายละเอยีด 
อบต.อมก๋อย 

๑00,000 
 

๑๐๐,๐๐๐- ๑๐๐,๐๐๐ 
จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแหล่ง
เสริมสร้างการศึกษาและ
พัฒนาของเด็กเพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

๓๘. โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก ต าบลอมกอ๋ย 

เพื่อเปน็แหล่งเสริมสร้างการศึกษาและพฒันาการของ
เด็กก่อนวยัเรียน 

ก่อสรา้งโรงอาหารศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ 
ตามแบบและรายละเอยีด 
อบต.อมก๋อย 

๑00,000 
 

๑๐๐,๐๐๐- ๑00,000 
จ านวนโรง
อาหาร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแหล่ง
เสริมสร้างการศึกษาและ
พัฒนาของเด็กเพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

๓๙. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรง
อาหารศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ หมู่ที ่
๔,๕,๑๓,๑๙,๒๐ 

เพื่อเปน็แหล่งเสริมสร้างการศึกษาและพฒันาการของ
เด็กก่อนวยัเรียน 

ก่อสรา้งโรงอาหารศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ 
ตามแบบและรายละเอยีด อบต.
อมก๋อย 

๑00,000 
 

๑๐๐,๐๐๐- ๑00,000 
จ านวนโรง
อาหาร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแหล่ง
เสริมสร้างการศึกษาและ
พัฒนาของเด็กเพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

๔๐. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หมู่ที่ ๒,๖,๑๒,๑๔ 

เพื่อเป็นการป้องกันการลักขโมยเด็ก และสร้าง
ขอบเขตที่ชัดเจนของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามแบบและรายละเอยีด อบต.
อมก๋อย 

๑00,000 
 

๑๐๐,๐๐๐- ๑00,000 
จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ 

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กมีความ
ปลอดภยัและสถานทีข่องศูนย์ฯ มี
ความชัดเจน 

ส่วนโยธา 



แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑  | ๒๒ 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บำท) 
 ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๔๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 1๖ ศูนย ์

เพื่อเปน็แหล่งเสริมสร้างการศึกษาและพฒันาการของ
เด็กก่อนวยัเรียน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้งภายนอกและภายใน 
จ านวน 1๖ ศูนย ์

30๐,000 
 

30๐,000 30๐,000 
จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแหล่ง
เสริมสร้างการศึกษาและ
พัฒนาของเด็กเพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

๔๒. โครงการก่อสร้างแท็งก์น้ า คสล. 
หมู่ที่ ๒,๗,๒๐ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ าใช้ในการอปุโภค  บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างแท็งก์น้ า  ตามแบบและ
รายละเอียด    อบต.อมก๋อย 

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

ประชาชนได้มีน้ าใช้ในการ
อุปโภค  บริโภคอย่างเพยีงพอ 

ส่วนโยธา 

๔๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลอมก๋อย 

เพื่อให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมหี้องน้ าที่ถูก
สุขลักษณะใช้ 

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็  ตามแบบและ
รายละเอียด อบต.อมก๋อย 

30๐,000  30๐,000 30๐,000 จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแหล่ง
เสริมสร้างการศึกษาและ
พัฒนาของเด็กเพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

๔๔. โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรง
ฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลอม
ก๋อย 

เพื่อให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมหี้องน้ าที่ถูก
สุขลักษณะใช้ 

ก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตามแบบ
และรายละเอยีด  อบต.อมกอ๋ย 

30๐,000 
 

30๐,000 30๐,000 
จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแหล่ง
เสริมสร้างการศึกษาและ
พัฒนาของเด็กเพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา 

๔๕. โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ประจ าหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๖,๑๑,๑๒,๑๕,๑๖,๑๗ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้นได้มีสถานที่ในจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ภายในหมู่บา้น 

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  
ตามแบบและรายละเอยีด 
อบต.อมก๋อย 

 
๕๐๐,000  ๕๐๐,000 ๕๐๐,000 

จ านวนศาลา
อเนกประสงค์ 

ประชาชนได้มีสถานที่ในการ
ร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ และ
แก้ปัญหาท้องถิ่นร่วมกัน 

ส่วนโยธา 

๔๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ ประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๑๓,๑๔,๒๐ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้นได้มีสถานที่ในจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ภายในหมู่บา้น 

ปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ ตามแบบ
และรายละเอยีด อบต.อมก๋อย 

 
๓๐0,000  

 
๓๐0,000 

 
๓๐0,000 

จ านวนศาลา
อเนกประสงค์ 

ประชาชนได้มีสถานที่ในการ
ร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ และ
แก้ปัญหาท้องถิ่นร่วมกัน 

ส่วนโยธา 

๔๗. โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้าน    
ยาเสพติด หมู่ที ่1,๒,๔,๖,๘,๑๙ 

เพื่อให้ประชาชน เยาวชน ได้มีสนามกีฬาในการออก
ก าลังกายร่วมกันภายในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างลานกีฬา หมู่ละ 1 แห่ง 
ตามแบบและรายละเอยีด  
อบต.อมก๋อย 

1,000,000  1,000,000 1,000,000 
จ านวนลาน

กีฬา 
ประชาชน เยาวชน มีสนามกีฬา
ในการออกก าลังกายร่วมกัน
ภายในหมูบ่้าน 

ส่วนโยธา 

๔๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬา 
หมู่ที่ ๓,๕,๑๘,๒๐ 

เพื่อให้ประชาชน เยาวชน ได้มีสนามกีฬาในการออก
ก าลังกายร่วมกันภายในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างลานกีฬา ตามแบบและ
รายละเอียดอบต.อมก๋อย 

1,000,000  1,000,000 1,000,000 
จ านวนลาน

กีฬา 
มีสนามกีฬาในการออกก าลัง
กายรว่มกันภายในหมูบ่้าน 

ส่วนโยธา 

๔๙. โครงการขุดบ่อขยะพร้อมล้อมรั้ว
หมู่ที่ ๑-๒๐ 

เพื่อการจัดเก็บขยะให้เพยีงพอ ขุดบ่อขยะ หมู่ละ ๑ แห่ง ตาม
แบบและรายละเอยีด  
อบต.อมก๋อย 

200,000 
 

200,000 200,000 จ านวนบอ่ขยะ 
สถานที่ในการจัดเก็บขยะมี
เพียงพอ ส่วนโยธา 

๕๐. โครงการขอรับการสนับสนุน
เครื่องจักรกลเข้าปรับปรุงผิวถนน
ลูกรงั ระหว่างบ้านยางเปา หมู่ที่ 14  
ต.อมก๋อย  ถึง บา้นแม่โขง หมู่ที่ 2  
ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

เพื่อให้ประชาชนของทั้งสองต าบลได้ใช้ถนนที่
ปลอดภัยเดินทางสะดวกและการเกิดอุบตัิเหตุจากการ
สัญจรลดลง 
 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ระหวา่ง
บ้านยางเปา หมู่ที่ 14  ต าบลอม
ก๋อย ถึงบ้านแมโ่ขง หมู่ที่ 2 
ต าบลนาเกียน  อ าเภออมก๋อย  
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

2,616,300.00 (งบอบจ.) 

ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง

ลดลง 

ประชาชนของทั้งสองต าบล   
มีถนนที่ใช้ในการสัญจรที่
สะดวก และอุบัติเหตุลดลง 
 

อบจ./ส่วน
โยธา 



แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑  | ๒๓ 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บำท) 
 ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๕๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
ระหว่างบ้านยางเปา หมู่ที่ 14  ต.
อมก๋อย  ถึง บ้านแมโ่ขง หมู่ที ่2  ต.
นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

เพื่อให้ประชาชนของทั้งสองต าบลได้ใช้ถนนที่
ปลอดภัยเดินทางสะดวกและการเกิดอุบตัิเหตุจากการ
สัญจรลดลง 
 

ก่อสรา้งถนนลาดยาง ระหวา่งบา้น 
ยางเปา หมู่ที ่14  ต าบลอมกอ๋ย    ถึง
บ้านแมโ่ขง หมู่ที ่2 ต าบลนาเกยีน  
อ าเภออมกอ๋ย จังหวดัเชยีงใหม ่

2,๐๐๐,๐00.00 (งบอบจ.) 
 

ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง

ลดลง 

ประชาชนของทั้งสองต าบล   
มีถนนที่ใช้ในการสัญจรที่
สะดวก และอุบัติเหตุลดลง 
 

อบจ./ส่วน
โยธา 

๕๒ โครงการก่อสร้างแท้งค์น้ า ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลอมก๋อย 

เพื่อให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีน้ าใช้ในการ
อุปโภค  บริโภคอย่างเพยีงพอ 

ก่อสร้างแทงค์น้ าศูนย์พัฒนาฯ  ตาม
แบบและรายละเอยีด    อบต.อมก๋อย 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 
ปัญหาน้ าไม่
เพียงพอลดลง 

เด็กนักเรียนในศูนย์ในพื้นที่ได้มีน้ า
ใช้ในการอุปโภคบริโภคอยา่งเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๕๓. โครงการก่อสร้างโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล หมู่ที ่๕, ๖ 

เพื่อให้ประชาชน เยาวชน ได้รับบริการด้านสุขภาพ
ภายในหมูบ่้านได้อยา่งทั่วถึง 

ก่อสรา้งโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ
ต าบล  ตามแบบและรายละเอยีด 
อบต.อมก๋อย 

๑,๐0๐,000  ๑,๐0๐,000 - จ านวน รพ. ประชาชน เยาวชน ได้รับ
บริการด้านสุขภาพภายใน
หมู่บ้านได้อยา่งทั่วถึง 

ส่วนโยธา/
สาธารณสุขฯ 

๕๔. โครงการก่อสร้างโรงเรือนกลุ่มอาชีพ
ท าน้ าพริกลาบกลุ่มแมบ่้าน หมู่ที่ ๙ 

เพื่อให้กลุ่มแม่บา้นได้มีสถานที่ในการด าเนินกิจกรรม
ในกลุ่ม 

ก่อสร้างโรงเรือนกลุ่มอาชีพท า
น้ าพริกลาบกลุ่มแม่บา้น หมู่ที ่๙ 

๕๐๐,๐๐๐  - - 
จ านวน
โรงเรือน 

กลุ่มแม่บ้านได้มีสถานที่ในการ
ด าเนินกิจกรรมในกลุ่ม 

ส่วนโยธา 

๕๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระหวา่ง
บ้านตุงลอย หมู่ที ่๔ ต.อมก๋อย  ถึง 
บ้านหนองอึ่ง หมู่ที ่๗  ต.นาเกียน 
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม ่

เพื่อให้ประชาชนของทั้งสองต าบลได้ใช้ถนนที่
ปลอดภัยเดินทางสะดวกและการเกิดอุบตัิเหตุจากการ
สัญจรลดลง 
 

ก่อสรา้งถนน คสล. ระหวา่งบ้านตุง
ลอย หมู่ที ่๔ ต.อมก๋อย  ถึง บ้าน
หนองอึ่ง หมู่ที่ ๗  ต.นาเกยีน อ.
อมก๋อย จ.เชียงใหม ่

๑,๘๐๐,๐00.00 (งบอบจ.) 
 

ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง

ลดลง 

ประชาชนของทั้งสองต าบล   
มีถนนที่ใช้ในการสัญจรที่
สะดวก และอุบัติเหตุลดลง 
 

อบจ./ส่วน
โยธา 

๕๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ระหว่าง
บ้านใหม่ยูงทอง  ม.10  บ้านตีนตก    ม.
8  บ้านดอยแอก ม.2  บ้านแม่ลายดวง
จันทร์   หมู่ที่   9   ต าบลนาคอเรือ  
อ าเภอฮอด  เชื่อมบ้านทุ่งจ าเริง หมู่ที่ 3  
ต าบลอมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ 

เพื่อให้ประชาชนของทั้งสองต าบลได้ใช้ถนนที่
ปลอดภัยเดินทางสะดวกและการเกิดอุบตัิเหตุจากการ
สัญจรลดลง 
 

ก่อสร้างถนน คสล.  ระหว่างบา้นใหม่
ยูงทอง  ม.10  บา้นตีนตก    ม.8  
บ้านดอยแอก ม.2  บา้นแม่ลายดวง
จันทร์   หมู่ที่  9   ต าบลนาคอเรือ  
อ าเภอฮอด  เชื่อมบา้นทุ่งจ าเริง หมู่ที่ 
3  ต าบลอมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม ่

11,382,600.๐๐  (งบอบจ.) 
 

ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง

ลดลง 

ประชาชนของทั้งสองต าบล   
มีถนนที่ใช้ในการสัญจรที่
สะดวก และอุบัติเหตุลดลง 
 

อบจ./ส่วน
โยธา 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑  | ๒๔ 
 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑      กำรพัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดลุและยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๑   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เหมำะสมกบัชุมชน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1      กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
แนวทำงที่ 1.4       น ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค  กำรคมนำคม และกำรขนส่ง 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดวำ่ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บำท) 
 ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

1. โครงการซ่อมแซมเครื่องขยายเสียง
ประจ าหมู่บา้น หมู่ที่ 1-20 

เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ รับฟังข้อมูลข่าวสารจาก
ทางราชการได้อย่างชัดเจน 

ซ่อมแซมเครื่องขยายเสียง   
หมู่ที่ 1 - 20  ๑๐0,000 

 
๑๐0,000 ๑๐0,000 

จ านวน
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารจากทางราชการได้
อย่างชัดเจนและถูกต้อง 

ส่วนโยธา 

2. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บา้น หมู่ที่ ๑-๒๐ 

เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ รับฟังข้อมูลข่าวสารจาก
ทางราชการได้อย่างชัดเจน 

หอกระจายขา่วพร้อมอุปกรณ์ 
80,000  80,000 80,000 

จ านวน
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารจากทางราชการได้
อย่างชัดเจนและถูกต้อง 

ส่วนโยธา 

3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าวประจ าหมูบ่้าน  หมู่ที่ 1 -20 

เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ รับฟังข้อมูลข่าวสารจาก
ทางราชการได้อย่างชัดเจน 

ปรับปรุงหอกระจายขา่ว  
หมู่ที่ 1 - 20 50,000  50,000 50,000 

จ านวน
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารจากทางราชการได้
อย่างชัดเจนและถูกต้อง 

ส่วนโยธา 

๔. โครงการจัดซ้ือเครื่องเสียงพร้อม
อุปกรณ์ ประจ าหมู่บา้น  
หมู่ที่ 1-20 

เพื่อให้ประชาชนน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในหมูบ่้าน 

เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ 
 หมู่ละ 1 ชุด 100,000  100,000 100,000 

จ านวน
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้มีเครื่องเสียงใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใน
หมู่บ้าน 

ส่วนโยธา 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑  | ๒๕ 
 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑      กำรพัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดลุและยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๒   ยุทธศำสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศำสตร์ที่ 2       ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยีงไปสู่ควำมย่ังยืน 
แนวทำงที่ 2.1      พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บำท) 
 ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

1. โครงการฝึกอบรมอาชพีเพื่อ
ยกระดับรายได้ครัวเรือน ฯ  
หมู่ที่ 1-20  

เพื่อพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ และเพิ่ม
รายได้ในครัวเรือน 

จัดการฝึกอบรมอาชีพให้
ประชาชนผู้สนใจในต าบลอมกอ๋ย  100,000 

 
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

จ านวน
หมู่บ้าน 

ผู้เข้ารับการอบรมมีรายได้ใน
ครัวเรอืนเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

๒  โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๑-๒๐ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของหมู่บา้นในทุกดา้นให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

สนับสนุน ส่งเสริมให้ความรู้แก่
ผู้น า เยาวชน กลุ่มต่างฯ หมู่ที่ ๑-
๒๐ 

100,000 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
จ านวน
หมู่บ้าน 

ผู้น า เยาวชน และกลุ่มต่าง ๆ 
มีการพัฒนาในด้านทกัษะ เพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

3. โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
เกษตรกร หมู่ที่ ๑-๒๐ 

เพื่อพัฒนาความรู้และเป็นการเพิ่มทกัษะในการ
ประกอบอาชีพ และเป็นการเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
และชุมชน 

สนับสนุนการจัดการฝึกอบรม
อาชีพให้แก่  กลุ่มเกษตรกร  เช่น 
การเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช เป็นต้น  

๑๐๐,000  ๑๐๐,000 ๑๐๐,000 
จ านวน
หมู่บ้าน 

กลุ่มแม่บ้าน,กลุ่มเกษตรกรที่เข้า
รับการฝึกอบรมมกีารพัฒนาใน
ด้านทักษะและฝีมือเพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 

๔. โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน   
หมู่ที่ ๑ - 20 

เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจด้านเศรษฐกิจชุมชนเพื่อ
เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิต 

สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจชุมชน หมู่ที่ ๑-๒๐ 

100,000  50,000 50,000 
จ านวน
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีความเขา้ใจด้าน
เศรษฐกิจชุมชนเป็นแนวทาง   
ในการประกอบอาชพีและ   
การด ารงชีวิต 

ส านักปลัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑  | ๒๖ 
 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑      กำรพัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดลุและยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๒   ยุทธศำสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศำสตร์ที่ 2       กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ควำมย่ังยืน 
แนวทำงที่ 2.2      สร้ำงและพัฒนำกำรรวมกลุ่ม 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บำท) 
 ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

1. โครงการออกร้านนิทรรศการแสดง
ผลิตภัณฑ์ OTOP ในงานฤดูหนาว
และงานกาชาด จังหวัดเชียงใหม่ 

เพื่อสนับสนุนและประชาสัมพันธ์สินค้าหัตถกรรม   
ผลผลิตการเกษตรของต าบลอมกอ๋ย 

ออกร้านนิทรรศการแสดงและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
ของอ าเภออมก๋อย ในงานฤดู
หนาวและงานกาชาด จังหวัด
เชียงใหม่ 

20,000 

 

20,000 20,000 

ผลิตภัณฑ์ของ
ประชาน 

ประชาสัมพันธอ์ าเภออมกอ๋ย
ให้เป็นที่รู้จักกวา้งขวางมากขึ้น
และ กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP 
มีช่องทางการจ าหนา่ยสินค้า
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

2. โครงการธนาคารข้าวประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 20 

เพื่อให้ประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน มีข้าวไว้
บริโภค 

สนบัสนุนประชาชนให้มี        
ธนาคารข้าว 

200,000  200,000 ๒00,000 
จ านวน
หมู่บ้าน 

ประชาชนผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อน มีข้าวบริโภค 

ส านักปลัด 

3. โครงการกองทุนเพื่อการเกษตร หมู่
ที่ ๑-๒๐ 

เพื่อส่งเสริมเกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันมากขึ้น เกษตรกร หมู่ที่ ๑-๒๐ 
20,000  20,000 20,000 

จ านวน
หมู่บ้าน 

เกษตรกรมีความเข้มแข็งใน
การด าเนินอาชพี 

ส านักปลัด 

๔. โครงการกองทุนปุ๋ย – ยา เพื่อ
การเกษตรประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อให้เกษตรได้มีปุ๋ย-ยา ใช้ในการเกษตร ราคาที่ถูก
กว่าทอ้งตลาด 

ปุ๋ย – ยา เพื่อใช้ในการเกษตร 
50,000  50,000 50,000 

จ านวน
หมู่บ้าน 

เกษตรกรมีปุ๋ย – ยา ใช้ใน
การเกษตร 
ที่ราคาถูก 

ส านักปลัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑  | ๒๗ 
 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑      กำรพัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดลุและยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๒   ยุทธศำสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศำสตร์ที่ 2       กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ควำมย่ังยืน 
แนวทำงที่ 2.3      ส่งเสริมกำรเกษตรทฤษฎีใหม ่

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บำท) 
 ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

1. โครงการท าปุ๋ยอินทรยี์ชีวภาพเพือ่
การพัฒนาทีย่ั่งยืน 
 

เพื่อลดต้นทุนในการผลิต  ช่วยรักษาสภาพดินให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ต าบลอมกอ๋ย 

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อใช้ใน
การเกษตร 100,000 

 
100,000 100,000 จ านวนหมู่บา้น 

ลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรและ
รักษาสิ่งแวดลอ้ม ส านักปลัด 

2. โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริอ าเภออมก๋อย 
ประจ าปีงบประมาณ 255๙ 

เพื่อให้ประชาชนต าบลอมก๋อยได้แสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 

หมู่บ้าน/ต าบลที่ตั้งของโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริและ
พื้นที่รับเสด็จ 

100,000  100,000 100,000 จ านวนหมู่บา้น 
ประชาชนในพื้นทีโ่ครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริและพื้นที่
ใกล้เคียงมีความเปน็อยู ่ที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

3. โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริอ าเภออมก๋อย 
ประจ าปีงบประมาณ 255๙ 

เพื่อถวายความปลอดภยัแด่พระบรมวงศานุวงศ์และ
ผู้แทนพระองค์ ในการปฏิบัติและสนับสนุนการรับ
เสด็จฯ เพื่อให้การรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและสมพระเกียรติ 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
อมก๋อย 

10,000  10,000 10,000 จ านวนหมู่บา้น 

พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในพื้นที่อ าเภอ
อมก๋อยด้วยความเรียบร้อย และ
ปลอดภัย ส่วนราชการหน่วยงาน
ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย ประชาชนได้
ชื่นชมพระบารมี และเฝ้ารับ
เสด็จฯ เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย 

ส านักปลัด 

4. โครงการศูนย์เรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริอ าเภออมก๋อย 

เพื่อให้การด าเนินงานองศูนย์เรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริอ าเภออมก๋อย เป็นไปอยา่งต่อเนื่อง 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
อมก๋อย 50,000  50,000 50,000 

จ านวน
หมู่บ้าน 

ประชาชนในพื้นที่แสดงถึง
ความจงรักภกัดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

ส านักปลัด 

5. โครงการเกษตรผสมผสาน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้หันมาด าเนินกิจกรรมทาง
การเกษตรที่หลากหลาย 

เกษตรกรในพื้นที่ต าบล 
อมก๋อย จ านวน 20 หมู่บ้าน 

50,000  50,000 50,000 
จ านวน
หมู่บ้าน 

เพื่อลดต้นทุนการผลิตและ
ประชาชนมีสุขภาพที่ด ี

ส านักปลัด 

๖. โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตร
ประจ าต าบล 

การบริหารจัดการงานของศูนย์บรกิารฯให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

สนับสนุนศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตร
ประจ าต าบล 

50,000  50,000 50,000 
จ านวน
หมู่บ้าน 

การบริหารจัดการงานของ
ศูนย์บริการฯมีประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงาน 

สนง.เกษตร
อ าเภออมก๋อย 
และส านักปลัด 

 
 
 
 



แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑  | ๒๘ 
 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๑      กำรพัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดลุและยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๒   ยุทธศำสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศำสตร์ที่ 2       กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ควำมย่ังยืน 
แนวทำงที่ 2.4       สร้ำงภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บำท) 
 ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

1. โครงการสนับสนุนการส่งเสริมกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตต าบลอม
ก๋อย 
 

เพื่อสร้างวินัยการใช้และการออมเงินของครัวเรือน สนับสนุนกลุ่มออมทรัพย์เพือ่การ
ผลิต/ผู้น าชุมชนต าบลอมก๋อย 

10,000 

 

10,000 ๑๐,๐๐๐. 
จ านวน
หมู่บ้าน 

ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ส านักปลัด 

2. โครงการกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่มีความเข้มแข็งและมี
อ านาจตอ่รองกับพ่อคา้คนกลาง 

จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรในต าบล
อมก๋อย 50,000  50,000 ๕๐,๐๐๐ 

จ านวน
หมู่บ้าน 

เกษตรกรมีอ านาจต่อรองกับ
กลุ่มพ่อค้าคนกลางในการขาย
พืชผลทางการเกษตร 

ส านักปลัด 

3. โครงการอุดหนุนการพัฒนา
ครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

ครัวเรือนพัฒนาต้นแบบมีวถิีชีวิตตามปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง พออยู ่พอกิน พอใช้ และร่มเย็น 

สนับสนุนฝึกอบรมครัวเรือน 
พัฒนาเป้าหมาย ปีละ 50 
ครัวเรือน จาก 20 หมู่บา้น 

50,000  50,000 ๕๐,๐๐๐ 
จ านวน
หมู่บ้าน 

ครัวเรือนพัฒนาเป้าหมายมีวิถี
ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านักปลัด 

4. โครงการการฝึกอบรมแกนน า
เศรษฐกิจพอเพียงต าบลอมก๋อย 

แกนน าชุมชนเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและมีวถิี
ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ฝึกอบรมแกนน าชุมชนปีละ 100 
คน จาก 20 หมู่บ้าน 50,000  50,000 50,000 

จ านวน
หมู่บ้าน 

แกนน าชุมชนเป้าหมายมีวิถี
ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านักปลัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑  | ๒๙ 
 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๓      กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำต ิพลังงำนและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๓   ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ 3   ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่ำงยั่งยืน 
แนวทำงที่ 3.1   ปลูกจิตส ำนึก  ให้ควำมรู้ประชำชนให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บำท) 
 ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

1. โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ไฟป่าประจ าหมู่บ้าน 
 

เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันไฟปา่ประจ าหมู่บ้านได้
เรียนรู้การป้องกันไฟป่าอยา่งถูกวธิ ี

จัดอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟปา่
ประจ าหมู่บา้น  
 

20,000 
 

20,000 20,000 
ปัญหา

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

อาสาสมัครป้องกันไฟป่า
ประจ าหมู่บา้นมีความรู ้จาก
การป้องกันไฟปา่อยา่งถูกวธิี 

ส านักปลัด 

2. โครงการอนุรักษ์เขตป่าชุมชน หมู่ที่ 
1 – 20  

เพื่อฟื้นฟูความสมดุลของระบบนิเวศน์ธรรมชาติ และ
แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน 

ส่งเสริมให้มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์เขตป่าชุมชน   ๒00,000  ๒00,000 ๒00,000 

ปัญหา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ป่าไม้มีความสมดุลทางระบบ
นิเวศน ์  ส านักปลัด 

3. โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า หมู่ที ่   
1 - 20 

เพื่อฟื้นฟูความสมดุลของระบบนิเวศน์ธรรมชาติ และ
แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน 

ส่งเสริมให้มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์เขตป่าชุมชน ๒00,000  ๒00,000 ๒00,000 

ปัญหา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ป่าไม้มีความสมดุลทางระบบ
นิเวศน ์  ส านักปลัด 

4. โครงการรณรงค์ลดหมอกควัน เพื่อปลูกจิตส านกึให้แกป่ระชาชนในพื้นที่ได้เห็น
ความส าคัญของป่าไม้ที่ถกูท าลาย 

รณรงค์และปลูกจิตส านึกให้
ประชาชนมองเห็นถึงการท าลาย
ป่าด้วยการเผ่าปา่ 

20๐,000  20๐,000 20๐,000 
ปัญหา

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ป่าไม้มีความสมดุลทางระบบ
นิเวศน ์  ส านักปลัด 

5. โครงการขยะรีไซค์เคิลเพื่อชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะในชุมชน ประชาชนผู้สนใจหมู่ที่ 1 - 20 
20,000  20,000 20,000 

ปัญหา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ปริมาณขยะในชุมชนลดลงและท าให้
สภาพแวดลอ้มของชุมชนดีขึน้ ส านักปลัด 

6. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ
ควบคุมไฟป่า 

เพื่อประชาชนได้ตระหนักถึงการเผาและท าลายป่าไม้
ในพื้นที่อ าเภออมก๋อย 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์การ
ควบคุมไฟป่า หมู่ที ่1 - 20 10,000  10,000 10,000 

ปัญหา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ประชาชนได้ตระหนักถึงการ
เผาและท าลายป่าไม้ในพื้นที่
อ าเภออมก๋อย 

ส านักปลัด 

7. โครงการป้องกันไฟป่าและดบัไฟป่า
ในพื้นที่อ าเภออมก๋อย 

เพื่อประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกนัไฟป่าและดับ
ไฟป่าในพื้นที่อ าเภออมกอ๋ย 

ด าเนินการป้องกันไฟปา่และดับ
ไฟป่าในพื้นที่อ าเภออมกอ๋ย 10,000  10,000 10,000 

ปัญหา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันไฟป่าและดบัไฟป่าใน
พื้นที่อ าเภออมก๋อย 

ส านักปลัด 

 
 

 
 
 



แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑  | ๓๐ 
 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๓      กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำต ิพลังงำนและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๓   ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ 3   ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่ำงยั่งยืน 
แนวทำงที่ 3.2       กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บำท) 
 ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

1. โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระ
เกียรติ 
 

เพื่อฟื้นฟูป่าชุมชนให้คงสภาพความอุดมสมบูรณ์ สนับสนุนกล้าไม้ ปลูกในเขต 
ป่าชุมชนทุกหมู่บา้น 50,000 

 
50,000 50,000 

ปัญหา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์
ประชาชนมีจิตส านกึในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

2. โครงการฝายชะลอน้ า(ฝายแม้ว) 
หมู่ที่ ๑-๒๐ 

เพื่อชะลอน้ าตามล าหว้ยต่างๆและเพื่อให้ระบบนิเวศฯ
มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

สนับสนุนกระสอบทรายเพื่อท า
ฝายชะลอน้ าในเขตต้นน้ า 100,000  100,000 100,000 

ปัญหา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ป่าไม้ในบริเวณฝายชะลอน้ ามี
ความอุดมสมบูรณ์ ส านักปลัด 

3. โครงการธนาคารต้นไม้เพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เพื่อฟื้นฟูความสมดุลของระบบนิเวศน์ธรรมชาติ และ
แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน 

ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้
เศรษฐกิจ สร้างมูลค่าต้นไม้ไป
เป็นทุนช าระหนี้ธนาคาร 

20,000  20,000 20,000 
ปัญหา

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ป่าไม้มีความสมดุลทางระบบ
นิเวศน์ และปัญหาความ
ยากจนของเกษตรกรหมดไป 

สนง. เกษตร
อ าเภออมก๋อย 
และส านักปลัด 

4. โครงการท าแนวกันไฟป่าชุมชน  
หมู่ที่ 1 - 20 

เพื่อจัดท าแนวกันไฟปา่ ป้องกันการลุกลามของ 
ไฟป่า ไม่ให้ขยายเป็นวงกว้าง 

สนับสนุนการจัดท าแนวกันไฟปา่
ชุมชน หมู่ที่ 1 – 20  2๐0,000  2๐0,000 2๐0,000 

ปัญหา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

สามารถป้องกันไฟปา่ไม่ให้
ลุกลามและขยายวงกว้าง ส านักปลัด 

5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรปา่ไม้และปัญหา
ธรรมชาติในระดับอ าเภอ ประจ าป ี
255๘ 

เพื่อป้องกันและรว่มแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้และ
ปัญหาธรรมชาต ิ

จัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรปา่ไม้และปัญหา
ธรรมชาติ 

10,000  10,000 10,000 
ปัญหา

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ปัญหาของทรัพยากรปา่ไม้ใน
อ าเภออมก๋อยลดลง 

ส านักปลัด 

๖. โครงการล้อมรั้วป่าชุมชน ต าบลอม
ก๋อย 

เพื่อป้องกันและรว่มแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้และ
ปัญหาธรรมชาติ 

ล้อมรั้วป่าชุมชนเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทรพัยากรป่าไม้และ
ปัญหาธรรมชาต ิ

10,000  10,000 10,000 
ปัญหา

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ปัญหาของทรัพยากรปา่ไม้ใน
อ าเภออมก๋อยลดลง ส านักปลัด 

๗. โครงการปลูกป่าต้นน้ า เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ าให้คงสภาพความอุดมสมบูรณ์ สนับสนุนกล้าไม้ ปลูกในเขต 
ป่าต้นน้ าทุกหมู่บ้าน 50,000 

 
50,000 50,000 

ปัญหา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์
ประชาชนมีจิตส านกึในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

 
 

 



แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑  | ๓๑ 
 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๓      กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำต ิพลังงำนและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๓   ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ 3   ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่ำงยั่งยืน 
แนวทำงที่ 3.3       กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บำท) 
 ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

1. โครงการจัดระบบและพัฒนาพื้นฟู
แหล่งท่องเที่ยว 

เพื่อให้การท่องเท่ียวเชิงนิเวศในต าบลอมก๋อยเป็น
ระเบียบและมีระบบมากยิ่งขึ้น 

แหล่งท่องเที่ยวในต าบลอมก๋อย 
50,000 

 
50,000 50,000 

จ านวนแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเที่ยว 

ส านักปลัด 

2. โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว
แหล่งธรรมชาติ หมู่ที ่1 บ้านเหลา่
มะฟัก (น้ าตกหว้ยบอน) ,หมู่ที่ 10 
บ้านยางแก้ว (น้ าตกโป่งดิน), หมู่ที่ 
๓ บ่นทุ่งจ าเริง 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวแหล่งธรรมชาติ หมู่ที่ 1 บ้านเหลา่มะฟกั (น้ าตก
ห้วยบอน),หมู่ที่ 10 บา้นยางแกว้ 
(น้ าตกโป่งดิน) , หมู่ที่ ๓ บ่นทุ่ง
จ าเริง 

60,000  60,000 60,000 
จ านวนแหล่ง

ท่องเที่ยว 

เพิ่มจุดสนใจเพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยว 

ส านักปลัด 

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อ่างเก็บ
น้ าบ้านใหม่ดินแดง  หมู่ที่ 1,9 

เพื่อท าให้ภูมิทัศน์ของอา่งเก็บน้ าดีขึ้น เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ 

อ่างเก็บน้ า บ้านใหม่ดินแดง,บ้าน
เหล่ามะฟัก จ านวน 2 แห่ง 50,000  50,000 50,000 

ภูมิทัศน์ที่
สวยงามขึ้น 

ภูมิทัศน์โดยรอบของอ่างเก็บน้ า 
ดีขึ้นและใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรได้ 

ส านักปลัด 

4. โครงการก่อสร้าง Home stayใน
พื้นที่ท่องเท่ียวของต าบลอมก๋อย 

เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชวีิตของประชนชน
ต าบลอมก๋อย 

ก่อสร้าง Home stay ตามแบบ
และรายละเอยีดอบต.อมก๋อย 

100,000  ๑๐0,000 ๑๐0,000 
จ านวนแหล่ง

ท่องเที่ยว 
วัฒนธรรมท้องถิ่นไม่สูญหาย
และประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 

ส่วนการศึกษา 
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ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒    กำรสร้ำงสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนำศักยภำพคนให้พร้อมรับ
กำรเปลี่ยนแปลง และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๔   ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสำนศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ยุทธศำสตร์ที่ 4       ด้ำนกำรอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสำนศิลปวัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
แนวทำงที่ 4.1      จัดกำรองค์ควำมรู้ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บำท) 
 ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

1. โครงการแหล่งเรียนรู้ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ขอ้มูลข่าวสารความรู้ด้าน
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

แหล่งเรียนรู้ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ต าบลอมก๋อย  
จ านวน 1 โครงการ 

20,000 
 

20,000 20,000 ศิลปะวัฒนธรรม 
ประชาชนสามารถศึกษาความรูด้า้น
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ส่วนการศึกษา 

2. โครงการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม
หมู่บ้านสู่สภาวัฒนธรรมต าบล 

เพื่อให้การด าเนินการของสภาวัฒนธรรมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีรูปแบบที่ชัดเจน 

เพื่อด าเนินการการจัดตั้งสภา
วัฒนธรรมหมู่บ้านสู่สภาวัฒนธรรม
ต าบล จ านวน 1 โครงการ 

20,000  20,000 20,000 ศิลปะวัฒนธรรม 
การด าเนินการของสภา
วัฒนธรรมเป็นไปอย่าง มี
ประสิทธิภาพ,รูปแบบที่ชัดเจน 

สภาวัฒนธรรม
อ าเภอและ 

ส่วนการศึกษา 
3. โครงการธนาคารความด ี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่ท าความดีได้มีก าลังใจใน

การท าความดีต่อไป 
ด าเนินการในเขตพื้นที่         
อบต.อมก๋อย (หมู่ที ่1 -20) 

50,000  50,000 50,000 ความดี 
ประชาชนท าความดีเพิ่มมาก
ขึ้น  และท าให้สังคมเป็นสุข 

ส่วนการศึกษา
และส านักปลัด 

๔. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

เพื่อเป็นการส่งเสริมมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์  

20,000 
 

20,000 20,000 ศิลปะวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์  

ส่วนการศึกษา 
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ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒    กำรสร้ำงสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนำศักยภำพคนให้พร้อมรับ
กำรเปลี่ยนแปลง และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๔   ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสำนศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ยุทธศำสตร์ที่ 4       ด้ำนกำรอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสำนศิลปวัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
แนวทำงที่ 4.2       ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชมุชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บำท) 
 ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

1. โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และให้
พระพุทธศาสนาคงอยู่สืบไป 

สนับสนุนการจัดงานบวชภาค   
ฤดูร้อน  

100,000 
 

100,000 100,000 
จ านวนผู้
บรรพชา 

เยาวชนมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ส่วนการศึกษา 

2. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชน 

เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป สนับสนุนการจัดงานส่งเสริม
วัฒนธรรมท้องถิ่น ระดับต าบล 

5,000  5,000 5,000 
ศิลปะ 

วัฒนธรรม 
เยาวชนมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

อ าเภออมกอ๋ย 
(ส่วนการศึกษา) 

3. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
คุณธรรมจริยธรรมในต าบลอมก๋อย 

เพื่อส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม ให้กับประชาชนใน
ต าบลอมก๋อย 

สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับพุทธ
ศาสนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในต าบลอมก๋อย 

50,000  50,000 50,000 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 
ประชาชนมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ส่วนการศึกษา 

4. โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับประชาชนใน
ต าบลอมก๋อย 

จัดกิจกรรมหมู่บา้นรักษาศีล ๕
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

50,000  50,000 50,000 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 
ประชาชนมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ส่วนการศึกษา 

5. โครงการอบรมมารยาทไทย เพื่อให้เยาวชนในต าบลอมกอ๋ยมีมารยาทที่ดี 
รู้จักกาลเทศะและพิธกีารที่ถูกตอ้ง 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมอบรม
มารยาทไทย 50,000  50,000 50,000 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

 เยาวชนในต าบลอมกอ๋ยมี
มารยาทที่ด ีรู้จกักาลเทศะและ
พิธีการที่ถูกต้อง 

ส่วนการศึกษา 

6. โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา สู่
ลูกหลาน 

เพื่อสืบสานภูมิปัญญาชาวบ้านของบรรพบุรุษ 
คงอยู่สืบไป 

สนับสนุนกิจกรรมการถา่ยทอด
ภูมิปัญญาสู่ลูกหลาน 

50,000  50,000 50,000 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ภูมิปัญญาชาวบา้นยังคงอยู่ 
ได้รับการถ่ายทอดสู่ลกูหลาน 

ส่วนการศึกษา 

7. โครงการปฏิบัติธรรมประจ าปี ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 

สนับสนุนการปฏิบัตธิรรมประจ าปี
ของประชาชนพื้นที่ต าบลอมก๋อย 

20,000  20,000 20,000 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
ประชาชนมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ส่วนการศึกษา 

8. โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมแก่ประชาชน หมู่ที่ 1 - 20 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม  จริยธรรม 
ในการด ารงชีวิต 

ประชาชนผู้สนใจ ประมาณ 200 
คน 

100,000  100,000 100,000 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 
ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อการใช้ในการด ารงชีวิต 

ส่วนการศึกษา 

9. โครงการจัดงานบุญสลากภัตวัดใน
เขต อบต.อมก๋อย 

เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้รู้จักสืบทอดประเพณีที่มีมาแต่
โบราณ 

จัดงานบุญสลากภัทร ในพื้นที่ 
ต าบลอมก๋อย 

110,000  110,000 110,000 
ศิลปะ 

วัฒนธรรม 
ชนรุ่นหลังได้รู้จักสืบทอด
ประเพณีที่มีมาแต่โบราณ 

ส่วนการศึกษา 

10. โครงการงานสรงน้ า 
พระธาต ุวัดในเขตอบต.อมกอ๋ย 

เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้รู้จักสืบทอดประเพณีที่มีมาแต่
โบราณ 

จัดงานสรงน้ าพระธาตวุัดใน 
เขต อบต.อมก๋อย 

110,000  110,000 110,000 
ศิลปะ 

วัฒนธรรม 
ชนรุ่นหลังได้รู้จักสืบทอด
ประเพณีที่มีมาแต่โบราณ 

ส่วนการศึกษา 

11. โครงการสืบชะตาแม่น้ าและบวชป่า
ประจ าป ี 

เพื่อสร้างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและป่าและสืบ
ทอดวัฒนธรรมและประเพณ ี

กิจกรรมส่งเสริมการสืบชะตา
แม่น้ าและบวชป่าประจ าปี   20,000  20,000 20,000 

ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บำท) 
 ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

1๒. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม 
ชนเผ่าสัมพันธ์ต าบลอมก๋อย 

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟแูละสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ชาวเขา 

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมชนเผ่า
สัมพันธ์ต าบลอมก๋อย ๑๐0,000  ๑๐0,000 ๑๐0,000 

ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

ประชาชนขาวเขาได้ร่วมกัน
อนุรกัษ์ฟื้นฟแูละ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของชาวเขา 

ส่วนการศึกษา 

1๓. โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา หมู่ที่ ๑ - ๒๐ 

เพื่อให้ประชาชนร่วมท ากิจกรรมวันส าคญัทางศาสนา จัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
20,000 

 
20,000 20,000 

ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

ประชาชนได้ร่วมกันท า
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 

ส่วนการศึกษา 

1๔. โครงการส่งเสริมประเพณีเดือนยี่เป็ง 
ในหมู่บ้านของเขต อบต.อมก๋อย 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีเดือนยี่เป็ง 
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการจัด
งานประเพณีเดือนยี่เป็งในหมู่บ้าน 

400,000  400,000 400,000 
ศิลปะ 

วัฒนธรรม 
ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี 
เดือนยี่เป็ง 

ส่วนการศึกษา 

1๕. โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง   
 อบต.อมกอ๋ย 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีเดือนยี่เป็ง 
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการจัด
งานประเพณีเดือนยี่เป็งในหมู่บ้าน 

200,000  200,000 200,000 
ศิลปะ 

วัฒนธรรม 
ส่งเสริมและสืบทอดประเพณี 
เดือนยี่เป็ง 

ส่วนการศึกษา 

1๖. โครงการสนับสนนุการจัดงานประเพณ ี
ปี๋ใหม่เมืองอมก๋อย  (อ าเภออมก๋อย) 

เพื่ออนุรักษ์และสบืทอดประเพณีปี๋ใหม่เมือง สนับสนุนและเข้าร่วมกจิกรรม
งานประเพณีปี๋ใหม่เมืองอมก๋อย 

5,000  5,000 5,000 
ศิลปะ 

วัฒนธรรม 
อนุรักษ์และสืบทอดประเพณี 
ปี๋ใหม่เมือง 

ส่วนการศึกษา 

1๗. โครงการประเพณีสงกรานต์และด า
หัวผู้สูงอายุต าบลอมกอ๋ย 

เพื่อแสดงความเคารพนับถือผู้อาวโุสหรอืผู้สูงอายุและ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีมิให้สูญหาย 

จัดกิจกรรมด าหวัผู้สูงอายุในเขต
พื้นที่ ต าบลอมก๋อย 

 
100,000  

 
100,000 

 
100,000 

ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย
แบบดั้งเดิม  ผู้สูงอายุได้รับ
ความสุขใจและรู้สึกไม่ถูกทอดทิ้ง 

ส่วนการศึกษา 

1๘. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
งานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัด
เชียงใหม่ (จังหวัดเชียงใหม่) 

เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวให้กับจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานไม้
ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม ่
 

5,000  5,000 5,000 
ศิลปะ 

วัฒนธรรม 

มีนักท่องเที่ยวมาเท่ียวชมมาก
ขึ้น ส่วนการศึกษา 

๑๙. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
งานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าป ี255๙(อ าเภออมก๋อย) 

เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวให้กับจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนและเข้าร่วมกจิกรรม
งานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัด
เชียงใหม่ 

5,000  5,000 5,000 
ศิลปะ 

วัฒนธรรม 

มีนักท่องเที่ยวมาเท่ียวชม 
เพิ่มมากขึ้น ส่วนการศึกษา 

2๐. โครงการจัดงานประเพณียี่เป็งและงาน
ของดีอ าเภออมก๋อย ประจ าปี 255๘ 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
ให้คงอยู่กับชาวอมกอ๋ยสืบไป 

สนับสนุนเทศบาลต าบลอมก๋อย 
40,000  40,000 40,000 

ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป 

ส่วนการศึกษา 

2๑. โครงการจัดงาน 5 ธันวามหาราช 
ประจ าป ี255๘ 

เพื่อให้พสกนิกรทั้งหมู่เหล่า ทุกสาขาอาชีพ ในเขต
พื้นที่อ าเภอมก๋อย ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวฯ 

สนับสนุนเทศบาลต าบลอมก๋อย 
40,000  40,000 40,000 

ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

พสกนกิรทั้งหมู่เหลา่พื้นที่อ าเภออม
ก๋อย ได้แสดงออกถึงความจงรักภกัดี
แดพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวฯ 

ส านักปลัด 

2๒. โครงการจัดกจิกรรมสบืสานสรา้งสรรค์
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย 

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ไทย ให้คงอยู ่

เด็กนักเรียน ของ ศพด.ทั้ง 16 
ศูนย์ 

34,000  34,000 34,000 
ศิลปะ 

วัฒนธรรม 
ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญัญา
ของไทยคงอยู่สืบไป 

ส่วนการศึกษา 

๒๓. โครงการจัดงานคริสมาสต์ เพื่อให้ประชาชนร่วมท ากิจกรรมวันส าคญัทางศาสนา
คริสต์ 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนาคริสต์ 

๖0,000  ๖0,000 ๖0,000 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
ประชาชนได้ร่วมกันท ากิจกรรม
วันส าคัญทางศาสนาคริสต์ 

ส่วนการศึกษา 

๒๔ โครงการท าบุญสืบชะตาหมู่บ้าน       
หมู่ ๑-๒๐ 

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ไทย ให้คงอยู ่

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการ
สืบชะตาในหมู่บ้าน ๑-๒๐ 

20,000  20,000 20,000 
ศิลปะ 

วัฒนธรรม 
ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญัญา
ของไทยคงอยู่สืบไป 

ส่วนการศึกษา 
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ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒    กำรสร้ำงสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนำศักยภำพคนให้พร้อมรับ
กำรเปลี่ยนแปลง และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๕   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ สำธำรณสุขและคุณภำพชีวิต 
ยุทธศำสตร์ที่ 5       ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
แนวทำงที่ 5.1      กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บำท) 
 ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

1. โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกและส่งเสริม
พัฒนาการด้าน EQ ของเด็ก 

เด็กในเขตพื้นที่ 
 อบต.อมกอ๋ย 

80,000 
 

80,000 80,000 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
เด็กกลา้แสดงออกและอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้ 

ส่วนการศึกษา 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
พัฒนาการสอนของผู้ดูแลเด็กในเขต 
อบต.อมก๋อย 

เพื่อพัฒนาให้ผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความสามารถในการ
ผลิตสื่อการสอนโดยใชว้ัสดุที่มาจากธรรมชาติ 

จัดอบรมให้กับผดด.ทั้ง 1๖ ศูนย์
ในการผลิตส่ือการเรียนการสอน
ที่มาจากวัสดุธรรมชาต ิ

8๐,000  8๐,000 8๐,000 
จ านวนผู้ดูแล

เด็ก 

การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เด็กมี
พัฒนาการที่เหมาะสม ตามวัย 

ส่วนการศึกษา 

3. โครงการจัดท าสื่อการเรียนการสอน
ให้กับศพด. ทั้ง 1๖ ศูนย ์

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อ-วัสดุทางการศึกษาที่
หลากหลาย 

จัดซื้อสื่อวีดีทัศน์,วัสดุและ
อุปกรณ์ในการพัฒนาการศึกษา
ให้กับศพด.1๖ ศูนย ์

30๐,000  30๐,000 30๐,000 
เด็กในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เด็กมี
พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 

ส่วนการศึกษา 

4. โครงการจัดซ้ือวัสดุการศึกษาให้กับ 
ศพด.ทั้ง 1๖ ศูนย์ 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมวีัสดุการศึกษาที่
หลากหลาย 

จัดซื้อสื่อวีดีทัศน์,วัสดุและ
อุปกรณ์ในการพัฒนาการศึกษา
ให้กับศพด. 1๖ ศูนย ์

30๐,000  30๐,000 30๐,000 
เด็กในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เด็กมี
พัฒนาการที่เหมาะสม ตามวัย 

ส่วนการศึกษา 

5. โครงการพัฒนามุมเรียนรู้ให้กับ 
ศพด.ทั้ง 1๖ ศูนย์ 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมุมเรียนรู้ใหก้ับเด็กๆ  ตกแต่งและพัฒนามุมเรียนรู้  
68,000  68,000 68,000 

เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เด็กมี
พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 

ส่วนการศึกษา 

6. โครงการสนับสนุนเครื่องเล่นใน
สนามเด็กเล่นกลางแจ้งให้กับศพด. 

เพื่อเสริมสร้างให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้าน EQ 
และด้านร่างกายที่ด ี

เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น
กลางแจ้ง ศพด.ทั้ง 1๖ ศูนย์ 

260,000  260,000 260,000 
เด็กในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
เด็กมีพัฒนาการทางด้าน EQ 
และด้านร่างกายที่ด ี

ส่วนการศึกษา 

7. โครงการรถรับส่งเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ต าบลอมกอ๋ย   

เพื่อให้เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถไปโรงเรียน
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

เด็กเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบล
อมก๋อย 70,000  70,000 70,000 

เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สามารถไปโรงเรียนได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ส่วนการศึกษา 

8. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน
ให้กับศพด.ทั้ง 1๖ ศูนย ์

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ครุภัณฑ์ส านักงาน 
170,000  170,000 170,000 

เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ประสทิธภิาพในการปฏบิัติงาน
เพิ่มขึ้น 

ส่วนการศึกษา 

9. โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยใหก้ับ ศพด. 

ส่งเสริมให้แก่เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ 
เหมาะสมตามวยั 

เด็กนักเรียนของ ศพด. 
ทั้ง 1๖ ศูนย์ 

305,000  305,000 305,000 
เด็กในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
เด็กปฐมวยัเรยีนรู้ได้เหมาะสมตามวยั 

ส่วนการศึกษา 

10. โครงการทัศนศึกษาตามแหล่ง
เรียนรู ้

เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ส่ือจากสถานที่ต่าง ๆ เด็กนักเรียนของ ศพด. 
ทั้ง 1๖ ศูนย์ 

8,000  8,000 8,000 
เด็กในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
เด็กปฐมวยัได้รับการพัฒนา 

ส่วนการศึกษา 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บำท) 
 ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

11. โครงการรับสมัครเด็กนักเรียนเข้า
ศึกษาใหม ่

เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการรับสมัครเด็กนักเรียนเข้า
ศึกษา 

วัสดุ อุปกรณ์ ของ ศพด. 
ทั้ง 1๖ ศูนย์ 

10,000 
 

10,000 10,000 
เด็กในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับ
สมัครเพียงพอ 

ส่วนการศึกษา 

12. โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา
ท างานช่วงปิด ภาคเรียน 

เพื่อให้นักเรียน นกัศึกษามีรายได้ช่วงปดิภาคเรียน นักเรียนที่มีอายุไม่ต่ ากวา่ 15 ปี
ในพื้นที่ต าบลอมก๋อย 

1๕0,000  1๕0,000 1๕0,000 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
นักเรียน นักศึกษามีรายได้ช่วง
ปิดภาคเรียน 

ส่วนการศึกษา 

1๓. โครงการส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือ เพื่อให้ผู้เรียนอ่านออก เขยีนได้ มีความรู้ไปพัฒนา
ตนเอง และสังคมต่อไป 

ผู้น าชุมชนของต าบลอมกอ๋ยและ
ผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา 

20,000  20,000 20,000 
จ านวนผู้ไม่รู้

หนังสือ 
ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ มี
ความรู้ไปพัฒนาตนเองและสังคม 

กศน.และ 
ส่วนการศึกษา 

๑๔ โครงการอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ในเขต อบต.
อมก๋อย มีอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ 

จัดซื้ออาหารกลางวันส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 1๖ ศูนย ์

2,000,000  2,000,000 2,000,000 
เด็กในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
อาหารกลางวันอย่างเพียงพอ 

ส่วนการศึกษา 

1๕ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
แก่โรงเรียนในสังกัด กศน. และ 
สพฐ. 

เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด กศน. และ สพฐ. 
มีอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ 

สนับสนุนอาหารกลางวันแก่
โรงเรียนในสังกัด กศน. และ 
สพฐ. ในเขต อบต. อมกอ๋ย 

6,200,000  6,200,000 6,200,000 
เด็กในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

นักเรียนใน สังกัด กศน. และ 
สพฐ. ในเขต อบต. อมกอ๋ย  มี
อาหารกลางวันอย่างเพียงพอ 

ส่วนการศึกษา 

1๖. โครงการอาหารเสริม (นม) แก่เด็ก
นักเรียนเขต อบต. อมก๋อย 

เพื่อให้เด็กนักเรียนในเขต อบต. อมก๋อย ได้มีอาหาร
เสริม (นม) อย่างเพียงพอ 

จัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ส าหรับ 
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, 
สพฐ. กศน. ในเขต อบต. อมก๋อย  

5,200,000  5,200,000 5,200,000 
เด็กในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

นักเรียนในเขต อบต. อมก๋อย  
มีอาหารเสริม(นม) อย่าง
เพียงพอ 

ส่วนการศึกษา 

1๗. โครงการสนับสนุนการสาธิตเพือ่
ส่งเสริมการยกระดับรายได้
ครัวเรือนยากจน 

เพื่อสนับสนุนศูนย์การส่งเสริมให้นักเรียน  และ
ครอบครัวในชุมชน  ใช้เป็นที่ศึกษาดูงานโดยใช้
แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

สนับสนุนการสาธิตเพือ่ส่งเสริม
การยกระดับรายได้ครัวเรือน
ยากจนในเขต อ าเภออมกอ๋ย 

50,000  50,000 50,000 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 

ประชาชนมีความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

๑๙. โครงการจัดการศึกษาเพือ่พัฒนา
อาชีพ ประชากรต าบลอมกอ๋ย 

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้มีการศึกษามากขึ้น ประชาชนต าบลอมก๋อย 
50,000  50,000 50,000 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ประชาชนมีความรู้ในการน ามา
พัฒนาอาชีพมากขึ้น 

ส่วนการศึกษา 

๒๐. โครงการจัดการแข่งขันทักษะนกัเรียน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศกึษาอมกอ๋ย 

เพื่อสนับสนุนนักเรียนให้มีทักษะทางวิชาการเพิ่มมาก
ขึ้น 

นักเรียนในเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาอมก๋อย 

50,000  50,000 50,000 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการ 

ส่วนการศึกษา 

2๑. โครงการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมเข้า
ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี 
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาอมก๋อย 

เพื่อสนับสนุนการฝึกและพัฒนาทกัษะ นักเรียนในเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาอมก๋อย 

50,000 
 

50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

นักเรียนได้รับการฝึกและ
พัฒนาทักษะกิจกรรมการเข้า
ค่ายลูกเสือ 

ส่วนการศึกษา 

2๒. โครงการบัณฑิตน้อย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจความส าเร็จให้แก่
เด็ก 

เด็กนักเรียนทั้ง 1๖ ศูนย ์
200,000 

 
200,000 200,000 

เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กนักเรียนและผู้ปกครองเกิด
ความภาคภูมิใจ 

ส่วนการศึกษา 

2๓. โครงการยิ้มสวยฟันใส  
  

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยรักษาและดูแลฟัน
ให้สะอาด 

เด็กนักเรียนทั้ง 1๖ ศูนย ์
305,000  305,000 305,000 

เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กปฐมวัยมีฟันที่สะอาด 
ส่วนการศึกษา 

2๔. โครงการกีฬา ศพด.สัมพันธ ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพแข็งแรง เด็กนักเรียนทั้ง 1๖ ศูนย ์ 60,000  60,000 60,000 เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 

เด็กปฐมวัยมีสุขภาพ 
แข็งแรง 

ส่วนการศึกษา 
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ที ่

โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บำท) 
 ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

2๕. โครงการจัดซ้ือชุดกีฬาส าหรับเด็ก
ปฐมวัยของศพด. 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพแข็งแรง เด็กนักเรียนทั้ง 1๖ ศูนย ์
85,000  85,000 85,000 

เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กปฐมวัยมีสุขภาพ 
แข็งแรง 

ส่วนการศึกษา 

๒๖. โครงการจัดซ้ือชุดกันเปื้อนส าหรับ
เด็กปฐมวัยของศพด. 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยรักษาและป้องกัน
ความสะอาด 

เด็กนักเรียนทั้ง 1๖ ศูนย ์
80,000  80,000 80,000 

เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กปฐมวัยเรียนรู้และรักษา
ความสะอาด 

ส่วนการศึกษา 

๒๗. โครงการจัดซ้ือชุดนักเรียน ส าหรับ
เด็กปฐมวัยของศพด. 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

เด็กนักเรียนทั้ง 1๖ ศูนย ์
100,000  100,000 100,000 

เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กปฐมวัยมีความพร้อมด้าน
การศึกษา ประกอบการเรียนรู้ 

ส่วนการศึกษา 

๒๘. โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน 
ทั้ง 1๖ ศูนย์ 

เพื่อให้เด็กนักเรียนของศพด. มีสื่อการเรียนการสอนที่
ท าให้พัฒนาการดีขึ้น 

ศพด.ทั้ง 1๖ ศูนย์ 
48,000  48,000 48,000 

เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กนักเรียนมีสื่อการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย และมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น 

ส่วนการศึกษา 

๒๙. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน  
ทั้ง 1๖ ศูนย์ 

เพื่อให้เด็กนักเรียนของศพด. รักการอ่านจากการดู 
รูปภาพจากหนังสือแต่ละเล่ม 

ศพด.ทั้ง 1๖ ศูนย์ 
16,000  16,000 16,000 

เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาที่
ถูกต้องตามมาตรฐาน 

ส่วนการศึกษา 

3๐. โครงการสนับสนุนชุดกันหนาว
ส าหรับเด็กทั้ง 1๖  ศูนย ์

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงในช่วงฤดูหนาว
หรือช่วงที่มีอากาศเย็น 

ศพด.ทั้ง  1๖ ศูนย ์
100,000  100,000 100,000 

เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง 
ส่วนการศึกษา 

3๑. โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

เพื่อพัฒนาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใหร้่มร่ืน 
บรรยากาศที่นา่อยู ่

ศพด.ทั้ง  1๖ ศูนย ์
18,000 

 
18,000 18,000 

เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
สภาพแวดล้อมที่ดีและนา่อยู่    ส่วนการศึกษา 

๓๒. โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

เพื่อสนับสนุนนักเรียนให้มีทักษะทางวิชาการเพิ่มมาก
ขึ้น 

นักเรียนในเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาอมก๋อย 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
นักเรียนที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะทางวิชาการ 

ส่วนการศึกษา 

๓๓ โครงการ จัดซ้ือที่นอนเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 1๖ ศูนย ์

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีที่นอนที่สะอาด ศพด.ทั้ง  1๖ ศูนย ์
๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง 
ส่วนการศึกษา 
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ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒    กำรสร้ำงสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนำศักยภำพคนให้พร้อมรับ
กำรเปลี่ยนแปลง และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๕   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ สำธำรณสุขและคุณภำพชีวิต 
ยุทธศำสตร์ที่ 5       ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
แนวทำงที่ 5.2      ส่งเสริมสุขภำวะของชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บำท) 
 ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

1. โครงการรณรงค์ ควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก สนับสนุนสถานีอนามัยบ้านตุงลอย                        
๑๐0,000 

 
๑๐0,000 ๑๐0,000 

จ านวนผู้ติดเชื้อ
โรคไข้เลือดออก 

ลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลอืดออก 
ส านักปลัด 

2. โครงการส่งเสริมมุ้งชุบน้ ายาเคมีเพื่อ
ป้องกันไข้เลือดออกในพื้นที่ต าบลอมกอ๋ย 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก จัดซ้ือมุ้งชุบน้ ายาเคมีให้กับประชาชน
ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงของต าบลอมก๋อย  

30,000  30,000 30,000 
จ านวนผู้ติดเชื้อ
โรคไข้เลือดออก 

ลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลอืดออก 
ส านักปลัด 

3. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ สนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษ 
สุนัขบ้า 

40,000  40,000 40,000 
จ านวนผู้ติด
เช้ือโรค 

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได ้
ส านักปลัด 

4. โครงการจัดซ้ือวัสดุกีฬาให้แก่
เยาวชนและประชาชนในพื้นที่
ต าบลอมก๋อย 

เพื่อส่งเริมการออกก าลังกายและเป็นการปูพื้นฐานให้
เด็กและเยาวชนรักในการเล่นกีฬาเพื่อหา่งไกลยาเสพ
ติด 

จัดซื้อวัสดุการกีฬา อุปกรณ์การ
กีฬาให้กับเด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ต าบลอมกอ๋ย 

1๒0,000  1๒0,000 1๒0,000 
ประชาชนในพื้นที่
ต าบลอมก๋อย 

ประชาชนทกุเพศทกุวยัมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง  ห่างไกลยา เสพติด ส่วนการศึกษา 

5. โครงการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการใหบ้ริการดา้นสาธารณสุข จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์

40,000  40,000 40,000 
ประชาชนในพื้นที่
ต าบลอมก๋อย 

การใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขมี
ประสทิธภิาพ 

ส านักปลัด 

6. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ
ต่างๆ     

เพื่อป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ   รณรงค์ ให้ความรู้วธิีป้องกันและ
สนับสนุนยาพน่เชือ้ป้องกันโรค 50,000  50,000 50,000 

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลอมก๋อย 

ควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ โรค
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ตา่ง ๆ ได ้

ส านักปลัด 

๗. โครงการจัดซ้ือถังขยะ ใหแ้ก่ หมู่ที่ 
1 - 20 

เพื่อให้ประชาชนทิ้งขยะให้เป็นที่และเพือ่ความสะอาด ถังขยะ จ านวน 20 แห่ง 
50,000  50,000 50,000 

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลอมก๋อย 

ประชาชนรกัษาความสะอาดมากขึน้ 
ส านักปลัด 

๘. โครงการกองทุนยาสามญัประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๒๐ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว เวชภัณฑ์ยาสามญัประจ าหมู่บ้าน  
100,000  100,000 100,000 

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลอมก๋อย 

ประชาชนได้รับการรักษา
รวดเร็ว 

ส านักปลัด 

๙. โครงการจัดซ้ือเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ 
ประจ าหมู่บา้น หมู่ที่ ๑-๒๐ 

เพื่อให้หมู่บ้านมีเต็นท์ โต๊ะ เกา้อี้ ไว้ใช้ในชุมชนเมื่อจัด
กิจกรรม 

จัดซ้ือเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้       
100,000  100,000 100,000 

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลอมก๋อย 

หมู่บ้านมีเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ไว้
ใช้ในชุมชนเมื่อจัดกิจกรรม 

ส านักปลัด 

1๐. โครงการคัดกรอง /ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อ
โรคติดต่อไม่เรื้อรัง หมู่ที่ ๑-๒๐ 

เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคติดต่อไม่เรื้อรังมี
พฤติกรรมที่ไม่เส่ียงต่อการติดโรค 

๒๐ หมู่บ้านในเขตต าบล 
อมก๋อยในเขตความรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลอมก๋อย 

100,000  100,000 100,000 
ประชาชนในพื้นที่
ต าบลอมก๋อย 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อ
โรคติดต่อไม่เรื้อรังมีพฤติกรรม
ที่ไม่เส่ียงต่อการติดโรค 

ส านักปลัด 

1๑. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
อาสาพัฒนาชุมชนระดับต าบลให้แก่
พัฒนาชุมชนอ าเภออมกอ๋ย 

เพื่อให้อาสาพัฒนาชุมชนมีประสิทธิภาพในการปฏบิัติ
หน้าที ่

สนับสนุนการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพอาสาพัฒนาชุมชน
ระดับต าบล 

20,000  20,000 20,000 
อสม.พื้นที่ต าบล

อมกอ๋ย 

อาสาพัฒนาชุมชนมีประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติหนา้ที ่ ส านักปลัด 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บำท) 
 ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

1๒. โครงการจัดงานวันสตรีสากลระดับ
อ าเภอ 

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงบทบาทหนา้ทีแ่ละศักยภาพ
ของสตรีแก่สังคม 

จัดกิจกรรมงานวันสตรีสากล
ระดับอ าเภอ 10,000  10,000 10,000 

กลุ่มสตรีใน
พื้นที่ต าบล 
อมก๋อย 

สังคมตระหนักถึง บทบาท 
สิทธิเสรีภาพและศักยภาพของ
สตรี 

ส านักปลัด 

1๓. โครงการน้ าดื่มสะอาดหมู่ที ่1 - 20 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าดื่มที่สะอาดถกูสุขลักษณะ จัดซื้อเครื่องกรองน้ าพร้อมโรง
จัดเก็บ 2,500,000  2,000,000 2,000,000 

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบล 

อมก๋อย 

ประชาชนมีน้ าดื่มที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ ส่วนโยธา 

๑๔. โครงการจัดซ้ือตู้ยาพร้อมเวชภัณฑ์ เพื่อศพด.มียาสามัญส าหรับเด็กไว้ใช้ในศพด. ตู้ยาพร้อมเวชภัณฑ์ ให้แก่ ศพด.
ทั้ง 16 ศูนย์ 51,000 

 
51,000 51,000 

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบล 

อมก๋อย 

ศพด.มียาสามัญไว ้
ส าหรับเด็ก ศึกษา 

๑๕ . โครงการอุดหนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ(สปสช.) 

เพื่อสบทบระบบประกันสุขภาพในระดบัท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการฯ 

อุดหนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ(สปสช.) 200,000  200,000 200,000 

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบล 

อมก๋อย 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของกองทุนเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

๑๖. โครงการขยายบริการแพทยแ์ผน
ไทย ต าบลอมก๋อย 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านนวดแผนไทย
และเพื่อเป็นการสร้างายได้ในคัวเรือน 

ส่งเสริมและฝึกอบรมบริการนวด
แผนไทย ๓00,000  ๓00,000 ๓00,000 

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบล 

อมก๋อย 

ประชาชนมีความรู้ด้านการนวด
แผนไทย ส านักปลัด 

๑๗. โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
ต าบลอมก๋อย 

เพื่อส่งเริมสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ต าบลอม
ก๋อย 

ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น 
๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบล 

อมก๋อย 

ประชาชนทุกเพศทุกวัยมี
สุขภาพร่างกายทีแ่ข็งแรง   ส่วนการศึกษา 
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ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๒    กำรสร้ำงสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนำศักยภำพคนให้พร้อมรับ
กำรเปลี่ยนแปลง และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๕   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ สำธำรณสุขและคุณภำพชีวิต 
ยุทธศำสตร์ที่ 5       ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
แนวทำงที่ 5.3       กำรสงเครำะห์ผู้ด้อยโอกำส 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บำท) 
 ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

1. โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น ช่วยเหลือผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ 
อบต.อมก๋อย 

งบจากกรมฯ 
จ านวน
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น ส่วนส านัก
ปลัด 

2. 
 

โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส ์
 

เพื่อช่วยเหลือผูป้่วยเอดส์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชว่ยเหลือผู้ป่วยเอดส์ทีอ่ยู่ในเขต
รับผิดชอบของอบต.อมก๋อย 160,000  160,000 160,000 

จ านวนผูว่ย
เอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลเอาใจ
ใส่และมีความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้น 

ส่วนส านัก
ปลัด 

3. โครงการสงเคราะห์เด็กก าพร้า เด็ก
ด้อยโอกาส และเด็กถูกทอดทิ้ง 

เพื่อช่วยเหลือเด็กก าพร้า เด็กด้อยโอกาสและเด็กถูก
ทอดทิ้งให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ช่วยเหลือเด็กก าพร้า เด็กด้อย
โอกาส และเด็กทอดทิ้งที่อยู่ใน
เขต อบต.อมก๋อย 

๖0,000  ๖0,000 ๖0,000 
จ านวนเด็ก
ก าพร้าและ

เด็กถูกทอดทิ้ง 

เด็กก าพร้า เด็กถูกทอดทิ้ง เด็ก
ด้อยโอกาสได้รับการดูแล   
เอาใจใส่ 

ส่วนส านัก
ปลัด 

4. โครงการสงเคราะห์คนพิการ 
 

เพื่อช่วยเหลือคนพกิารให้มีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น ช่วยเหลือคนพกิารทีแ่พทย์รับรอง
ความพิการตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปทีอ่ยู่
ในเขตอบต.อมกอ๋ย 

งบจากกรมฯ 
จ านวนคน

พิการ 

คนพิการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่วนส านัก
ปลัด 

๕. โครงการจัดซ้ือเครื่องกันหนาว 
 

เพื่อจัดหาเครื่องกันหนาวบรรเทาความหนาวใหแ้ก่
ประชาชนในเขตพื้นที่อมกอ๋ย 

จัดซื้อเครื่องกันหนาวบรรเทา
ความหนาวให้แก่ประชาชนใน
เขตพื้นที่ต าบลอมก๋อย 

800,000  800,000 800,000 
ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลอม

ก๋อย 

บรรเทาความหนาวให้แก่
ประชาชนในเขตพื้นที่อมกอ๋ย 

ส่วนส านัก
ปลัด 

๖. โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
ประจ าป ี

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกาย  ที่แข็งแรง ตรวจสุขภาพประจ าปีผู้สูงอายุใน
เขตต าบลอมก๋อย 50,000  50,000 50,000 

จ านวน
ผู้สูงอาย ุ

ลดการเจ็บป่วยและเสียชวีิต
ของผู้สูงอาย ุ

ส่วนส านัก
ปลัด 

๗. โครงการช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยยากไร้ 

เพื่อสนับสนุนงานกิ่งกาชาดอ าเภออมกอ๋ย สนับสนุนกิ่งกาชาดอ าเภออม
ก๋อย 

5,000  5,000 5,000 
จ านวนผู้
ยากไร ้

ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์จากงานกิ่งกาชาด 

ส่วนส านัก
ปลัด 

๘ โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว
อบอุ่น 

เพื่อเป็นการพัฒนากลุ่มสตรี และส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัวมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

พัฒนาตรีและส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัวในเขตต าบลอมก๋อย ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบล 

อมก๋อย 

ส่งเสริมบทบาท และส่งเสริม
ครอบครัวให้อบอุ่น 

ส่วนส านัก
ปลัด 
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ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๔   กำรสร้ำงควำมมั่นคง ปลอดภัย และควำมสงบสุขของประชำชน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๖   ยุทธศำสตร์กำรป้องกัน บรรเทำสำธำรณภัยและกำรรักษำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศำสตร์ที่ 6       ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
แนวทำงที่ 6.1      กระตุ้นกำรมีส่วนร่วมโดยมุ่งเน้นทุกภำคส่วนในชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บำท) 
 ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย     
อพปร. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อปพร.ใหม้ี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนา้ที่ 

สนับสนุนให้สมาชิกอปพร.ต าบลอม
ก๋อยเขา้ร่วมอบรมเพือ่พัฒนา
ศักยภาพเครอืข่าย 

200,000 
 

200,000 200,000 จ านวน อพปร. 
อปพร.ต าบลอมกอ๋ย มีประสิทธภิาพ
ในการปฏิบัติหนา้ที ่

ส่วนส านัก
ปลัด 

2. โครงการจัดงานกีฬาอบต.อมกอ๋ย 
 

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและสร้างความสามัคคีให้กับ
คนในต าบลอมก๋อย 

จัดงานกีฬา อบต.อมก๋อย           
ปีละ 1 คร้ัง 250,000  250,000 250,000 

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบล 

อมก๋อย 

ประชาชนในต าบลอมก๋อยมี
ความสามัคคีมากยิ่งขึ้น ส่วนการศึกษา 

3. โครงการกีฬาประชาชนและท้องถิ่น
สัมพันธ์อ าเภออมก๋อย ประจ าปี 
๒๕๕๙ 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรของแต่ละ
ท้องถิ่น 

ร่วมจัดงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 
อ าเภออมก๋อย ๕๐0,000  30,000 30,000 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

เจ้าหน้าที่แต่ละทอ้งถิ่นมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ส่วนการศึกษา 

๔. โครงการสนับสนุนการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันประจ าปี ๒๕๕๙ 

เพื่อให้เยาวชน ประชาชน มีสุขภาพแข็งแรง และสร้าง
ความสามัคคี 

สนับสนุนการจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา 

๒๐0,000  ๒๐0,000 ๒๐0,000 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
เยาชน ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง และมีความสามัคคี 

ส่วนการศึกษา 

๕. โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา 
นักเรียนระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาอมก๋อย  

เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง และสร้างความ
สามัคคี 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
เครือข่ายอมกอ๋ย ๕0,000  ๕0,000 ๕0,000 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง และ
มีความสามัคคี ส่วนการศึกษา 

๖. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับ
อ าเภออมก๋อย 

เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง และสร้างความ
สามัคคี 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับ
อ าเภออมก๋อย 

๕0,000  ๕0,000 ๕0,000 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง และ
มีความสามัคคี 

ส่วนการศึกษา 

๗. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย
เพื่อชุมชน หมู่ที่ ๑-๒๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง จัดกิจกรรมการออกก าลังกาย 
และอุปกรณ์ 50,000  50,000 50,000 

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบล 

อมก๋อย 

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
ส่วนการศึกษา 

๘. โครงการแข่งขนักฬีาฟุตบอลอาวุโส
สายใต้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 255
๙ 

เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าการออกก าลัง
กาย มีสุขภาพพลานามัยทีแ่ข็งแรง 

ประชาชน  ข้าราชการในเขต
อ าเภออมก๋อย ๒0,000  ๒0,000 ๒0,000 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ประชาชนมีสุขภาพ พลานามยั
ที่แข็งแรง ส่วนการศึกษา 
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ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๔   กำรสร้ำงควำมมั่นคง ปลอดภัย และควำมสงบสุขของประชำชน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๖   ยุทธศำสตร์กำรป้องกัน บรรเทำสำธำรณภัยและกำรรักษำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศำสตร์ที่ 6       ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
แนวทำงที่ 6.2       เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรป้องกัน บรรเทำสำธำรณภัย และรักษำควำมสงบปลอดภัยแก่ชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บำท) 
 ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

1. โครงการสนับสนุนศูนย์อ านวยการ
เฉพาะกจิป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยธรรมชาต ิ

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุ และการฟื้นฟู
ปัญหาอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาต ิ

สนับสนุนศูนย์อ านวยการเฉพาะ
กิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
ธรรมชาติ 

10,000 
 

10,000 10,000 
ประชาชนใน
พื้นที่ต าบล 

อมก๋อย 

ต าบลอมก๋อยมีความพร้อมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
ธรรมชาติ 

ส่วนส านัก
ปลัด 

2. โครงการสนับสนุนกิจการ
อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน  
(อปพร.ฯ) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครประจ าหมู่บา้น  สนับสนุนกิจการอาสาสมัคร
ประจ าหมู่บา้น  80,000  80,000 80,000 จ านวน อพปร. 

อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน มี
ศักยภาพในการปฏิบัติหนา้ที ่

ส่วนส านัก
ปลัด 

3. โครงการปรับปรุงจุดตรวจศูนย์  
อปพร.ประจ าต าบล  หมู่ที่ ๕,18 

เพื่อให้สมาชิกอปพร.มีสถานที่ส าหรับเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันภัย ภายในต าบลอมก๋อย 

ปรับปรุงจุดตรวจศูนย์อปพร.
ประจ าต าบล จ านวน ๒ แห่ง 

100,000  100,000 100,000 
จ านวน จุด

ตรวจ 

สมาชิกอปพร.มีสถานที่ที่
ปฏิบัติหน้าที่ในการบรรเทาสา
ธารณภัยตา่งๆ ที่เกิดขึ้นใน
ต าบลอมก๋อย 

ส่วนส านัก
ปลัด 

๔. โครงการก่อสร้างที่จัดเก็บถัง
ดับเพลิงต าบลอมก๋อย 

เพื่อให้มีสถานที่ส าหรับจัดเก็บถังดับเพลงิ ภายใน
ต าบลอมก๋อย 

ก่อสร้างที่ส าหรับจัดเก็บถัง
ดับเพลิง ภายในต าบลอมกอ๋ย ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

จ านวนที่
จัดเก็บถัง
ดับเพลิง 

มีสถานที่ส าหรับจัดเกบ็ถัง
ดับเพลิง ภายในต าบลอมกอ๋ย 

ส่วนส านัก
ปลัด 
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ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๔   กำรสร้ำงควำมมั่นคง ปลอดภัย และควำมสงบสุขของประชำชน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๖   ยุทธศำสตร์กำรป้องกัน บรรเทำสำธำรณภัยและกำรรักษำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศำสตร์ที่ 6       ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
แนวทำงที่ 6.3       ป้องกันและแก้ไขปญัหำยำเสพติดและอบำยมุข 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บำท) 
 ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

1. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ป้องกัน 255๙ 

เพื่อป้องกันและปรามปรามยาเสพติด สนับสนุนอ าเภออมก๋อย 
20,000 

 
20,000 20,000 

จ านวนผู้ติดยา
เสพติด 

การแพร่ระบาดของยาเสพตดิในต าบล
อมกอ๋ยลดลง 

ส่วนส านัก
ปลัด 

2. โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหา 
ยาเสพติดสู่ชุมชน 

เพื่อป้องกันเยาวชน ประชาชน ในต าบลห่างไกลยา
เสพติด  

จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหา
ยาเสพติด 

50,000  50,000 50,000 
จ านวนผู้ติดยา

เสพติด 
เยาวชนในต าบลหา่งไกลยาเสพติด ส่วนส านัก

ปลัด 
3. โครงการค่ายคุณธรรมต้านภัย 

ยาเสพติดต าบลอมก๋อย 
เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เยาวชนห่างไกลยา
เสพติด 

สนับสนุนการจัดค่ายคุณธรรม
ต้านภัยยาเสพติด  แก่กลุ่มเยาวชน 

๑๕0,000  ๑๕0,000 ๑๕0,000 
จ านวนผู้ติดยา

เสพติด 
เยาวชนหา่งไกลยาเสพตดิ ส่วนส านัก

ปลัด 
4. โครงการให้ความรู้ ฟื้นฟแูละบ าบัด      

ผู้ติดยาเสพติด 
เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดมีความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษ
ภัยที่มากับยาเสพติด และบ าบัดให้ผู้ที่ติด ยาเสพติด 

ประชาชนและผู้ติดยาเสพติดใน
ต าบลอมก๋อย 

50,000  50,000 50,000 
จ านวนผู้ติดยา

เสพติด 
ผู้ที่ติดยาเสพตดิเลิกขอ้งเกีย่วกับ 
ยาเสพตดิ 

ส่วนส านัก
ปลัด 

 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๕   กำรพัฒนำระบบบริหำรจดักำรภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และเป็นธรรม 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๗   ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ด ี
ยุทธศำสตร์ที่ 7       ด้ำนกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ด ี
แนวทำงที่ 7.1      กำรสร้ำงจิตส ำนึกและพัฒนำขดีควำมสำมำรถบุคลำกร ภำครัฐ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บำท) 
 ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะ
ผู้บริหาร  เจา้หน้าที ่ พนกังานและ
สมาชิก อบต. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร  เจา้หน้าที ่ พนกังานและสมาชิก 

บุคลากรในองค์กร ศึกษาดูงาน
ออกสถานที่รว่มกันอย่างน้อย   
ปีละ 1 คร้ัง 

500,000 
 

500,000 500,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม 
บุคลากรได้รับแนวคิดและประสบ 
การณ์จากการศึกษาดูงานมาประยกุต ์
ใช้ในการพฒันาการปฏบิัติงาน 

ส านักปลัด 

๒. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปกป้องสถาบัน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ข้าราชการแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน 

ประชาชนหมู่ที่ 1 – 20 
หมู่บ้านละ 5 คน  

30,000  30,000 30,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม 
ประชาชนได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน 

ส านักปลัด 

๓. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ข้าราชการมีความรู้ในเร่ือง
ของประชาธิปไตย  

ประชาชนต าบลอมก๋อย 
30,000  30,000 30,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม 

ประชาชนมีความรู้ในเร่ืองของ
ประชาธิปไตยมากขึ้น 

ส านักปลัด 
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ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๕   กำรพัฒนำระบบบริหำรจดักำรภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และเป็นธรรม 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๗   ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ด ี
ยุทธศำสตร์ที่ 7       ด้ำนกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ด ี
แนวทำงที่ 7.2       เสริมสร้ำงประสิทธิภำพและธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำร 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บำท) 
 ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

1. โครงการศูนย์ประสานงานและศูนย์
รวมข้อมูลการซ้ือหรอืการจา้งของ
อปท.อ าเภออมก๋อย ประจ าปี
งบประมาณ 255๙ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลขา่วสารการซ้ือ
หรือการจา้งของ อปท. อ าเภออมกอ๋ย 

สนับสนุนงบประมาณการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างของ 
อปท.  อ าเภออมก๋อย 

35,000 

 

35,000 35,000 
ข้อมูลการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือ
หรือการจา้งของ อปท.  
อ าเภออมก๋อย มีประสิทธิภาพ 

ส่วนส านัก
ปลัด 

2. โครงการเพิ่มศักยภาพในการ
บริหารจัดการของอปท.จังหวัด
เชียงใหม่ 

เพื่อ พัฒนาการบริหารงานของจังหวัดเชียงใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

อุดหนุนงบประมาณให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ 

10,000  10,000 10,000 
ศักยภาพใน
การจัดการ 

การปฏิบัติงานของ อปท. เชียง  
ใหม่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส่วนส านัก
ปลัด 

3. โครงการลดขั้นตอนการปฏบิัติ
ราชการเพื่อประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนพึงพอใจในการให้บรกิาร ปฏิบัติงาน
ราชการ 

จัดเตรียมความพร้อมในการ
ให้บริการประชาชน 

5,000  5,000 5,000 
การบริการ
ประชาชน 

ประชาชนพึงพอใจในการ
ให้บริการ ปฏิบัติงานราชการ 

ส่วนส านัก
ปลัด 

4. โครงการพัฒนาประสิทธภิาพระบบ
อินเตอร์เน็ต, web siteต าบลและ
ระบบโทรศัพท ์

เพื่อบริการประชาชนสืบค้นข้อมูลได้อยา่งรวดเร็ว พัฒนาประสิทธภิาพระบบ
อินเตอร์เน็ตต าบล  รวมทั้ง
ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ ฯ 

200,000  100,000 100,000 
ประชาชนใน
พื้นที่ต าบล 

อมก๋อย 

บริการประชาชนสืบค้นขอ้มูล
ได้อย่างรวดเร็ว 

ส่วนส านัก
ปลัด 

5. โครงการเพือ่การจัดการเลอืกตั้งนายก
อบต., สมาชิกสภาอบต.อมกอ๋ย 

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง ผู้แทนของ
บ้านเมือง  

การเลือกตั้งนายก อบต. สมาชิก 
อบต. ฯลฯ ๕00,000  ๕00,000 ๕00,000 

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบล 

อมก๋อย 

ประชาชนมีความเขา้ใจใน
ระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น 

ส่วนส านัก
ปลัด 

6. โครงการจัดตั้งเตาเผาขยะ เพื่อการบริหารจัดการขยะให้เป็นไปตามข้อบัญญัติวา่
ด้วยการทิ้งขยะของอบต.อมก๋อย 

จัดท าเตาเผาขยะประจ าต าบล
จ านวน  1 เตา 500,000 

 
500,000 500,000 

ปริมาณขยะใน
พื้นที่ 

ขยะถกูก าจัดอยา่งถูก
สุขลักษณะ 

ส่วนการศกึษา
แผนงาน

สาธารณสขุ 
7. โครงการ 5 ธันวา มหาราช เพื่อแสดงความจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ คชจ.ในการจัดกิจกรรมในวันที ่ 

5 ธันวา มหาราช 10,000  10,000 10,000 
ประชาชนใน
พื้นที่ต าบล 

อมก๋อย 

ประชาชน  มีความจงรักภัคดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์ ส านักปลัด 

8. โครงการ 12 สิงหา มหาราชิน ี เพื่อแสดงความจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ คชจ.ในการจัดกิจกรรมในวันที ่ 
 12 สิงหามหาราชิน ี 10,000  10,000 10,000 

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบล 

อมก๋อย 

ประชาชน  มีความจงรักภัคดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์ ส านักปลัด 

9. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ส านักงานอบต. 

เพื่อให้ผู้ที่มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกสบาย
และสถานที่พกัขณะติดต่อราชการ 

ปรับภูมิทัศน์ทั้งภายในและ
ภายนอกของส านักงานอบต. 30,000  30,000 30,000 

ภูมิทัศน์
บริเวณ

ส านักงาน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายขณะที่ติดต่อ
ราชการ 

ส านักปลัด 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บำท) 
 ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

10. โครงการจัดงานรัฐพิธีและ 
วันส าคัญของชาต ิ

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรว่มในกิจกรรมวนัส าคัญต่างๆ
ของชาติ 

จัดกิจกรรมงานวันส าคัญ 
ต่าง ๆ ของชาต ิ 30,000  30,000 30,000 

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลอม

ก๋อย 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ส านักปลัด 

11. โครงการจัดท าวารสารเผยแพร่
กิจกรรม อบต. 

เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพรก่ิจกรรม อบต. จัดท าวารสารเผยแพร่กจิกรรม  
อบต.    ๕0,000  ๕0,000 ๕0,000 

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลอม

ก๋อย 

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
กิจกรรม อบต. ส านักปลัด 

1๒. โครงการจัดกิจกรรม  
วันส าคัญต่างๆ  

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
วันส าคัญต่าง ๆ 

เด็กนักเรียนของศพด. 
ทั้ง 1๖ ศูนย์ 

51,000  51,000 51,000 
เด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาฯ 

เด็กนักเรียนร่วมท ากจิกรรมวัน
ส าคัญต่าง ๆ 

ส่วนการศึกษา 

๑๓ โครงการศูนย์ประสานงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
เชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลขา่วสารการซ้ือ
หรือการจา้ง ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลการบริหารงาน
บุคคล ข้อมูลอื่น ๆ ของ อปท.  

สนับสนุนงบประมาณการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารของ อปท.  จังหวัด
เชียงใหม่ 

๕,000  ๕,000 ๕,000 
ข้อมูลการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของ 
อปท.  จังหวัดเชียงใหม่ มี
ประสทิธภิาพ 

ส่วนส านัก
ปลัด 

 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๕   กำรพัฒนำระบบบริหำรจดักำรภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และเป็นธรรม 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๗   ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ด ี
ยุทธศำสตร์ที่ 7       ด้ำนกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ด ี
แนวทำงที่ 7.3      ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรบริหำรจัดกำรและกำรตรวจสอบควบคุม 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บำท) 
 ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

1. โครงการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาต าบล 

เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานของ อบต.ประจ าปี 

1.แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนาต าบล 
2. ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการตาม          
ไตรมาส 

30,000 

 

30,000 30,000 

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบล 

อมก๋อย 

การด าเนินงานของอบต.อม
ก๋อยมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 

2. โครงการจัดท าแผนชุมชน       
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แผนพัฒนาสามป ี

เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาต าบล 
เพื่อก าหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะ
ด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 

จัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

30,000  30,000 30,000 

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบล 

อมก๋อย 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
หมาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 

ส านักปลัด 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บำท) 
 ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๓. โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดท า
แผนยุทธศาสตร์และแผนสามป ี

เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาต าบล 
เพื่อก าหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะ
ด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 

จัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

30,000  30,000 30,000 

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลอมก๋อย 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงหมาดไทย 
ว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิ่น    พ.ศ. 2548 

ส านักปลัด 

๔. โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ท ากิน 
ต าบลอมก๋อย 

เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ท ากินของประชาชนในเขต
ต าบลอมก๋อย 

ข้อมูลพื้นท่ีท ากินของประชาชน
ต าบลอมก๋อย ๒๕0,000  ๒๕0,000 ๒๕0,000 

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลอมก๋อย 

ข้อมูลพื้นท่ีท ากินของประชาชน
ต าบลอมก๋อย ส านักปลัด 

๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได ้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขอ้มูลรายได้ของ
องค์การบริหรส่วนต าบลอมก๋อย 

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล
รายได้ ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

รายได้ของ อบต.
อมกอ๋ย 

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ข้อมูลรายได้ที่เพิ่มขึ้น ส่วนการคลัง 

๖.  โครงการจัดท าทะเบียนที่ดินท ากิน 
ต าบลอมก๋อย 

เพื่อจัดท าทะเบยีนที่ดินท ากินของประชาชนต าบลอม
ก๋อย 

ข้อมูลพื้นท่ีท ากินของประชาชน
ต าบลอมก๋อย 30,000  30,000 30,000 

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลอมก๋อย 

ข้อมูลพื้นท่ีท ากินของประชาชน
ต าบลอมก๋อย ส านักปลัด 

๗. โครงการท าแนวเขตส านกังาน 
อบต.อมก๋อย 

เพื่อจัดท าแนวเขตบริเวณส านักงาน อบต.อมก๋อย จัดท าแนวเขตที่ดินของท่ีตั้ง
ส านักงาน อบต.อมก๋อย 30,000  30,000 30,000 

แนวเขตที่ดินของ 
อบต.อมกอ๋ย 

แนวเขตบริเวณส านักงาน 
อบต.อมก๋อย 

ส่วนโยธา 

 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๕   กำรพัฒนำระบบบริหำรจดักำรภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และเป็นธรรม 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ ๗   ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ด ี
ยุทธศำสตร์ที่ 7       ด้ำนกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ด ี
แนวทำงที่ 7.4       ส่งเสริมกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บำท) 
 ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

1. โครงการจัดซือ้ครุภัณฑ์ส านักงาน 
(คอมพิวเตอร์ส านักงาน แบบตั้งโต๊ะ
พร้อมอุปกรณ์และเครื่องพมิพ์) 

เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพและความพรอ้มในการปฏิบัติงาน จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส านกังาน  
 5๐0,000 

 
50๐,000 5๐0,000 จ านวน

คอมพิวเตอร ์
การปฏิบัติงานมีประสทิธิภาพ 

มากขึน้ 

ส านักปลัด/ 
ส่วนการคลัง/

ส่วนการศึกษา/
ส่วนโยธา 

2. โครงการจัดซือ้ครุภัณฑ์ส านักงาน
(คอมพิวเตอรโ์น๊ตบุค)  

เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพและความพรอ้มในการปฏิบัติงาน จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค   

20,000  20,000 20,000 จ านวนโนต๊บุค 
การปฏิบัติงานมีประสทิธิภาพ 

มากขึน้ 

ส านักปลัด/ 
ส่วนการคลัง/

ส่วนการศึกษา/
ส่วนโยธา 

๓. โครงการจัดซือ้ครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะ
วางคอมพวิเตอร์) 

เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพและความพรอ้มในการปฏิบัติงาน จัดซื้อโตะ๊วางคอมพิวเตอร์  
 ๕,000  ๕,000 ๕,000 จ านวนโต๊ะวาง

คอมพิวเตอร ์
การปฏิบัติงานมีประสทิธิภาพ 

มากขึน้ 

ส านักปลัด/ 
ส่วนการคลัง/

ส่วนการศึกษา/
ส่วนโยธา 



แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑  | ๔๗ 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บำท) 
 ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๔. โครงการจัดซือ้ครุภัณฑ์ส านักงาน 
(เครื่องส ารองไฟ) 

เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพและความพรอ้มในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ  
 
 

15,000  15,000 15,000 จ านวนเครื่อง
ส ารองไฟ 

การปฏิบัติงานมีประสทิธิภาพ 
มากขึน้ 

ส านักปลัด/ 
ส่วนการคลัง/

ส่วนการศึกษา/
ส่วนโยธา 

๕. โครงการจัดซือ้ครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้
เหล็กแบบ 2 บาน) 

เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพและความพรอ้มในการปฏิบัติงาน จัดซื้อตู้เหลก็  
 
 

24,000  24,000 24,000 จ านวนตู้เหลก็ 
การปฏิบัติงานมีประสทิธิภาพ 

มากขึน้ 

ส านักปลัด/ 
ส่วนการคลัง/

ส่วนการศึกษา/
ส่วนโยธา 

๖. โครงการจัดซือ้ครุภัณฑ์ส านักงาน(ตู้
เหล็กบานเลื่อนกระจก,บานเลื่อนทึบ) 

เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพและความพรอ้มในการปฏิบัติงาน จัดซื้อตู้เหลก็บานเลื่อนกระจก  บาน
เลื่อนทึบ           12,000  12,000 12,000 จ านวนตู้เหลก็

แบบบานเลื่อน 
การปฏิบัติงานมีประสทิธิภาพ 

มากขึน้ 

ส านักปลัด/ 
ส่วนการคลัง/

ส่วนการศึกษา/
ส่วนโยธา 

๗. โครงการจัดซือ้ครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะ
ส านักงาน) 

เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพและความพรอ้มในการปฏิบัติงาน จัดซื้อโตะ๊ส านกังาน  
 24,000  24,000 24,000 จ านวนโต๊ะ

ส านกังาน 
การปฏิบัติงานมีประสทิธิภาพ 

มากขึน้ 

ส านักปลัด/ 
ส่วนการคลัง/

ส่วนการศึกษา/
ส่วนโยธา 

๘. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน
(เก้าอี้ส านักงาน) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเก้าอี้ส านกังาน 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนเกา้อี้
ส านักงาน การปฏิบัติงานมีประสทิธิภาพ 

มากขึน้ 

ส านักปลัด/ 
ส่วนการคลัง/

ส่วนการศึกษา/
ส่วนโยธา 

๙. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 
งานบ้านงานครัว 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อ 
1.แบบข้อแข็ง จ านวน 1 เครื่อง 
2.แบบข้ออ่อน จ านวน 1 เครื่อง 
3.แบบเข็น จ านวน 1 เครื่อง 
๔.คลูเลอร์ จ านวน  2 ถัง 

50,000  50,000 50,000 
จ านวนครุภัณฑ์
งานบา้นงานครวั 

การปฏิบัติงานมีประสทิธิภาพ 
มากขึน้ ส านักปลัด 

1๐. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์โรงงาน 
(เล่ือยยนต์) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเลื่อยยนต์ จ านวน 1 เครื่อง 
๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

จ านวนครุภัณฑ์
โรงงาน 

การปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ 
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

1๑. 
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร 
(รถฟาร์มแทรกเตอร์) 

เพื่อใช้ในการช่วยเหลอืประชาชน และการปรับถนน
เพื่อการสัญจรได้สะดวก 

จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร ์
ขนาด 85 แรงม้า จ านวน 1 คัน 

1,100,000  1,100,000 1,100,000 
จ านวนครุภัณฑ์

การเกษตร 
สามารถช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ

ความเดือดร้อนจากการสญัจร ส่วนโยธา 

1๒. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) 

เพื่อใช้ในการบริการประชาชน และการบริหารงาน 
ของอบต.อมก๋อยและเพิ่มประสิทธิภาพและความ
พร้อมในการปฏบิัติงาน 

จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง) 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

จ านวนครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

การบริการประชาชนและการ
บริหารงานของอบต.มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักปลัด 

1๓. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทย ุ(เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ 
VHF/FM ชนิดมือถือ) 

เพื่อให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพ จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ 
VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด 5 
วัตต์ จ านวน 10 เครื่อง 

120,000  120,000 120,000 
จ านวน
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 

การส่ือสารมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น ส านักปลัด 



แผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑  | ๔๘ 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บำท) 
 ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

1๔. โครงกาจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
(ชุดรับแขก) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อชุดรับแขกจ านวน ๑ ชุด 
๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

จ านวน
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

การปฏิบัติงานมปีระสิทธภิาพ 
มากขึ้น 

ส่วนโยธา/
ส านักปลัด 

1๕. โครงการปรับปรุงเวที อบต.อมกอ๋ย เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมและเพิ่มประสทิธิภาพและ
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงเวที อบต.อมกอ๋ย 
30,000  30,000 30,000 

ประสทิธภิาพใน
การปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมปีระสิทธภิาพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

1๖. โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
(ส านักปลัด/ส่วนการคลัง / 
ส่วนการศึกษา /ส่วนโยธา) 

300,000  300,000 300,000 
ประสิทธิภาพ

ในการ
ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมปีระสิทธภิาพ 
มากขึ้น 

ส านักปลัด/ 
ส่วนการคลัง/

ส่วนการศึกษา/
ส่วนโยธา 

1๗. โครงการจัดซ้ือวัสดุงานบ้าน  
งานครัว 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
(ส านักปลัด/ ส่วนการศึกษา) 

200,000  200,000 200,000 
ประสทิธภิาพใน
การปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมปีระสิทธภิาพ 
มากขึ้น 

ส านักปลัด/ 
ส่วนการศกึษา 

๑๘. โครงการจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์
(ส านักปลัด/ส่วนการคลัง /ส่วน
การศึกษา /ส่วนโยธา) 

200,000  200,000 200,000 
ประสิทธิภาพ

ในการ
ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมปีระสิทธภิาพ 
มากขึ้น 

ส านักปลัด/ 
ส่วนการคลัง/

ส่วนการศึกษา/
ส่วนโยธา 

๑๙. โครงการจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและ  
หล่อลื่น 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ 
หล่อลื่น 

200,000  200,000 200,000 
ประสทิธภิาพใน
การปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมปีระสิทธภิาพ 
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

2๐. โครงการจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 
วารสาร แผ่นพับฯลฯ 

50,000  50,000 50,000 
ประสทิธภิาพใน
การปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมปีระสิทธภิาพ 
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

2๑. โครงการจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 
     200,000  200,000 200,000 

ประสิทธิภาพ
ในการ

ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมปีระสิทธภิาพ 
มากขึ้น 

ส านักปลัด/ 
ส่วนการคลัง/

ส่วนการศึกษา/
ส่วนโยธา 

2๒. โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
และซ่อมแซม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

ซ่อมแซม บ ารุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์ที่ประเภทต่าง ๆที่ช ารุด 200,000  200,000 200,000 

ประสิทธิภาพ
ในการ

ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมปีระสิทธภิาพ 
มากขึ้น 

ส านักปลัด/ 
ส่วนการคลัง/

ส่วนการศึกษา/
ส่วนโยธา 

2๓. โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

ซ่อมแซม บ ารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่ช ารุด 350,000 

 
350,000 350,000 

ประสิทธิภาพ
ในการ

ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมปีระสิทธภิาพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด/ 
ส่วนการคลัง/

ส่วนการศึกษา/
ส่วนโยธา 

2๔. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ (กล้องถา่ยรูป,กลอ้งวีดีโอ) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อกล้องวีดีโอ,กลอ้งถ่ายรูป
ดิจิตอล พร้อมอปุกรณ์ 50,000  50,000 50,000 

ประสิทธิภาพ
ในการ

ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมปีระสิทธภิาพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด/ 
ส่วนการคลัง/

ส่วนการศึกษา/
ส่วนโยธา 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บำท) 
 ๒๕๖๐ 

(บำท) 
๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง (รถจักรยานยนต์) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จ านวน 1 
คัน ๖0,000  ๖0,000 ๖0,000 

ประสิทธิภาพ
ในการ

ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมปีระสิทธภิาพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด/ 
ส่วนการคลัง/

ส่วนการศึกษา/
ส่วนโยธา 

๒๖. โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

บ ารุงรักษาและปรับปรุง ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพ
การใช้งานที่ดี 

500,000  500,000 500,000 
ประสิทธิภาพ

ในการ
ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมปีระสิทธภิาพ
มากขึ้น ส่วนโยธา 

๒๗. โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน 
อบต.อมก๋อย 

เพื่อเป็นการปรับปรุงภายในอาคารส านกังานอบต.อม
ก๋อยให้เหมาะสมแก่การให้บรกิารประชาชน 

ปรับปรุงอาคารส านักงานอบต.
อมก๋อย 500,000  500,000 500,000 

ประสิทธิภาพ
ในการ

ปฏิบัติงาน 

ประชาชนได้รับการบริการ 
ที่สะดวกมากขึ้น ส่วนโยธา 

๒๘. โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม 
อบต.อมก๋อย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

อาคารหอประชุม  
จ านวน 1 หลัง 500,000  500,000 500,000 

ประสิทธิภาพ
ในการ

ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมปีระสิทธภิาพ
มากขึ้น ส่วนโยธา 

๒๙. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
(ป้อมยามประจ าอบต.อมกอ๋ย) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

ป้อมยามประจ าอบต.อมกอ๋ย 
จ านวน 1 หลัง 100,000  100,000 100,000 

ประสิทธิภาพ
ในการ

ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมปีระสิทธภิาพ
มากขึ้น ส่วนโยธา 

๓๐. โครงการล้อมรั้วส านักงาน อบต. อม
ก๋อย 

เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยของ 
อบต.อมก๋อย 

ล้อมรั้วส านักงาน อบต.อมกอ๋ย 
๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

ประสิทธิภาพ
ในการ

ปฏิบัติงาน 

เพื่อความปลอดภัยและความเป็น
ระเบียบเรียบรอ้ยของอบต.อม
ก๋อย 

ส่วนโยธา 

๓๑. โครงการจัดซ้ือเครื่องพ่นหมอกควัน    
ก าจัดยุง 

เพื่อลดจ านวนผู้ติดเช้ือไข้เลือดออก จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน    
ก าจัดยุง ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

ลอดจ านวนผู้
ติดเชื้อโรค

ไข้เลือดออก 

ลดการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก ส านักปลัด 

๓๒. โครงการจัดซ้ือถังดับเพลิง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

ถังดับเพลิง จ านวน ๒๐ ถัง 
๑๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

ประสิทธิภาพ
ในการ

ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมปีระสิทธภิาพ
มากขึ้น ส านักปลัด 

๓๓. โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกน้ า
อเนกประสงค์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์
จ านวน ๑ คัน 

๒,๒๐๐,๐๐๐  ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ 
ประสทิธภิาพใน
การปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมปีระสิทธภิาพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

๓๔. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทย ุ
(เครื่องก าเนิดไฟฟ้า) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
     200,000  200,000 200,000 

ประสิทธิภาพ
ในการ

ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมปีระสิทธภิาพ 
มากขึ้น 

ส านักปลัด/ 
ส่วนการคลัง/

ส่วนการศึกษา/
ส่วนโยธา 
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 บัญชีโครงกำรกำรพัฒนำ 
บัญชีสรุปโครงกำรกำรพัฒนำแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 255๙ ถึง พ.ศ. 25๖๑)     

 
 

ยุทธศำสตร์ 
ปี  255๙ ปี  25๖๐ ปี  25๖๑ รวม   3  ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1)  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  
1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร 
1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม 
       ขนส่งด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
1.4 น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาระบบ 
       สาธารณูปโภคการคมนาคมและการขนส่ง 
 

 
๖ 
๗ 

๕๖ 
 

๔ 

 
140,000 

3,๓๔๐,000 
๒1,150,0๐๐ 

 
๓๓๐,๐๐๐ 

 
๖ 
๗ 

๕๕ 
 

๔ 

 
๑๔0,000 

๓,๓๔๐,000 
๒๐,๖๕๐,๐๐๐ 

 
๓๓๐,๐๐๐ 

 
๖ 
๗ 

๕๔ 
 

๔ 

 
1๔0,000 

๓,๓๔๐,000 
๑๙,๖๕๐,๐๐๐ 

 
๓๓๐,๐๐๐ 

 
๑๘ 
๒๑ 
1๖๕ 

 
1๒ 
 

 
๔๒0,000 

๑๐,๐๒๐,000 
๖๑,๔๕๐,๐๐๐ 

 
๙๙๐,000 

รวม ๗๓ ๒๔,960,0๐๐ ๗๒ ๒๔,๔๖๐,๐๐๐ ๗๑ ๒๓,๔๖๐,๐๐๐ ๒๑๖ ๗๒,๘๘๐,๐๐๐ 
2) กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวทำงปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ควำมย่ังยืน 
2.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อน 
     แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 การสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม 
2.3 ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม ่
2.4 สร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ 
 

 
 

๔ 
 

๔ 
๖ 
4 

 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

๒๙๐,๐๐๐ 
๓๖0,000 
160,000 

 
 

๔ 
 

๔ 
๖ 
๔ 

 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๒๙๐,๐๐๐ 
๓๖0,000 
๑๖0,000 

 
 

๔ 
 

๔ 
๖ 
๔ 

 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๒๙๐,๐๐๐ 
๓๖0,000 
๑๖0,000 

 
 

๑๒ 
 

๑๒ 
๑๘ 
๑๒ 

 
 

๑,๑๐๐,000 
 

๘๗๐,000 
1,๐๘0,000 

๔๘0,000 

รวม ๑๘ ๑,๒๑๐,000 ๑๘ ๑,๑๖๐,000 ๑๘ ๑,๑๖๐,000 ๕๔ ๓,๕๓๐,000 
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ยุทธศำสตร์ 

ปี  255๙ ปี  25๖๐ ปี  25๖๑ รวม   3  ปี 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

3)  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่ำงยั่งยืน 
3.1   ปลูกจิตส านึกให้ความรู้ประชาชนให้เกิดการ 
        มีส่วนร่วม 
3.2  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ   
        สิ่งแวดล้อม 
3.3  พัฒนาและส่งเสริมนิเวศน์การท่องเที่ยว 
 

 
 
7 
 

๗ 
 
4 

 
 

๖๖๐,000 
 

4๔0,000 
 

2๖0,000 

 
 
7 
 

๗ 
 
4 

 
 

๖๖๐,000 
 

4๔0,000 
 

2๖0,000 

 
 
7 
 

๗ 
 
4 

 
 

๖๖๐,000 
 

4๔0,000 
 

2๖0,000 

 
 

21 
 

๒๑ 
 

12 

 
 

๑,๙๘๐,000 
 

1,๓๒0,000 
 

๗๘0,000 

รวม 1๘ ๑,๓๖๐,000 1๘ ๑,๓๖๐,000 1๘ ๑,๓๖๐,000 ๕๔ ๔,๐๘๐,000 
4) กำรอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสำนศิลปวัฒนธรรม  
จำรีตประเพณีและภูมิปญัญำทอ้งถิ่น 
4.1  จัดการองค์ความรู ้
4.2  ส่งเสริมและเช่ือมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับ 
      ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4.3  ส่งเสรมิและอนรุักษส์ถาปตัยกรรมท้องถิ่น 
 

 
 

๔ 
2๔ 
 
- 

 
 

๑๑๐,000 
1,๖๙๔,000 

 
- 

 
 

๔ 
2๔ 
 
- 

 
 

๑๑๐,000 
1,๖๙๔,000 

 
- 

 
 

๔ 
2๔ 
 
- 

 
 

๑๑๐,000 
1,๖๙๔,000 

 
- 

 
 

๑๒ 
๗๒ 

 
- 
 

 
 

๓๓๐,000 
๕,๐๘๒,000 

 
- 

รวม 2๘ 1,๘๐๔,00๐ 2๘ 1,๘๐๔,00๐ 2๘ 1,๘๐๔,00๐ ๘๔ ๕,๔๑๒,000 
5)  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
5.1  ส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
5.2  ส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน 
5.3  สงเคราะหผ์ู้ด้อยโอกาส 
5.4  ส่งเสริมและการสร้างงานในชุมชน/ท้องถิ่น 
 

 
๓๓ 
๑๗ 
๘ 
- 

 
1๗,๔๘๓,๐๐0 

๓,๘๖๑,000 
1,๐๘5,000 

- 

 
๓๓ 
๑๗ 
๘ 
- 

 
1๗,๔๘๓,๐๐0 

๓,๘๖๑,000 
1,๐๘5,000 

- 

 
๓๓ 
๑๗ 
๘ 
- 

 
1๗,๔๘๓,๐๐0 

๓,๘๖๑,000 
1,๐๘5,000 

- 

 
๙๙ 
๕๑ 
๒๔ 
- 

 
5๒,๔๔๙,๐๐0 
1๑,๕๘๓,000 

3,๒๕๕,000 
- 

รวม ๕๘ 2๒,๔๒๙,๐๐0 ๕๘ 2๒,๔๒๙,๐๐0 ๕๘ 2๒,๔๒๙,๐๐0 ๑๗๔ 6๗,๒๘๗,๐๐0 
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ยุทธศำสตร์ 

ปี  255๙ ปี  25๖๐ ปี  25๖๑ รวม   3  ปี 
จ ำนวน 
โครงกำร 

จ ำนวน 
โครงกำร 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

6) กำรจัดระเบียบชุมชน  สังคมและกำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อย 
6.1 กระตุ้นการมสี่วนร่วมของประชาชน 
6.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน  
      บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบ 
      ปลอดภัยแก่ชุมชน 
6.3 ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ 
      อบายมุข 
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๑,๓๒๐,000 
๓90,000 

 
 

2๗0,000 
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๔ 
 
 

๔ 
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๑,๓๒๐,000 
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2๔ 
๑๒ 

 
 

1๒ 
 

 
 

๓,๙๖๐,000 
๑,๑๗๐,000 

 
 

๘๑๐,000 

รวม 1๖ 1,๙๘๐,000 1๖ 1,๙๘๐,000 1๖ 1,๙๘๐,000 ๔๘ ๕,๙๔๐,000 
7) กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ด ี
7.1 สร้างจิตส านึกพัฒนาขดี  
      ความสามารถ บุคลากรภาครฐั 
7.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพและ 
      ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ 
7.3 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของทุกภาค 
       ส่วนในการบริหารจัดการและ 
       การตรวจสอบควบคุม 
7.4 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
      ปฏิบัติงาน 
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๑๐๒ 
 

 
๑,๖80,000 

 
๔,๓๐๘,000 

 
๑,๓๕0,000 

 
 

2๗,๕๔๐,๐00 

รวม 5๗ ๑๑,๖๒๖,๐00 5๗ ๑๑,๖๒๖,๐00 5๗ ๑๑,๖๒๖,๐00 1๗๑ ๓๔,๘๗๘,๐๐๐ 
รวมท้ังหมด ๒๖๘ ๖๕,๓๖๙,๐๐๐ ๒๖๗ ๖๔,๘๑๙,๐๐๐ ๒๖๖ ๖๓,๘๑๙,๐๐๐ ๘๐๑ ๑๙๔,๐๐๗,๐๐๐ 
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ส่วนที่ ๔ 
แนวทำงกำรติดตำมประเมินผล 

กำรน ำแผนพัฒนำสำมปีไปสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล 

๔.๑  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามค าสั่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอมก๋อย ที่  ๑๔๐/255๗ ลงวันที่  ๗  มีนาคม  255๗    ประกอบด้วย 
 1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย     ประธานกรรมการ 
 2. นายสถิตย ์ ฝั้นเมา สมาชิก อบต.อมก๋อย หมู่ที่ ๙  กรรมการ 
  3. นายโปเสา้  อาสาพิทักษไ์พร  สมาชิก อบต.อมก๋อย หมู่ที่ ๗   กรรมการ 
  4. นายท าโจ ่   แก้วแฮ   สมาชิก อบต.อมก๋อย หมู่ที่ ๑๔   กรรมการ 
  5. นายทัศนาพงษ ์  พัฒนาพงพ ี  ผู้แทนประชาคม หมู่ 14    กรรมการ 
  6. นายจะเล   ชอบหัตถกรรม  ผู้แทนประชาคม หมู่ที่  18   กรรมการ 
  7. นายวินัย   สังขวรรณะ  ผู้แทนภาคราชการ    กรรมการ 
  8. พัฒนาชุมชนอ าเภออมก๋อย   ผู้แทนภาคราชการ    กรรมการ
   9. นายทองพูน  เผือกศิริ   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ     กรรมการ 
  10. นายจันทร์แก้ว  ประยูรพืช  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ     กรรมการ 
       11. นายอร่ามศักดิ ์  เหลืองอร่าม  หัวหน้าส่วนโยธา       กรรมการและเลขานุการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 2๙  มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 
  1. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

 2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผู้บริหารทอ้งถ่ิน  

เพื่อให้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการตดิตามและประเมิน
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอยา่งน้อยปลีะหนึ่งคร้ัง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปดิเผยไมน่้อยกว่า  สามสบิวัน 
 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัตงิานตามที่เห็นสมควร 
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กำรวัดและกำรน ำเสนอ 
-โดยความถี่ที่ใช้วัด  :  หลังจากท่ี อบต.จัดท าแผนเสร็จสมบูรณ์และประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 
-เกณฑ์การพิจารณา :  พิจารณาจาก มี/ไม่มี การด าเนินการนั้น 
 
 
 
 

 

 
 
ค ำชี้แจง : แบบท่ี  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะท าการประเมินและรายงาน
ทุก ๆ  ครั้ง  หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ช่ือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย  อ ำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ 

ประเด็นกำรประเมิน 
มี                           

กำรด ำเนินงำน 
ไม่มี                   

กำรด ำเนินงำน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  2  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานขอ้มูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพ 
     การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจดุมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

 

แบบ 1 แบบก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
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๔.๒  ระเบียบ วิธีกำรในกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
กำรติดตำม 
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามคือ Gant Chat ซึ่งจะท าให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาสามปีมีการด าเนินการในช่วงใด ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม ่

กำรประเมินผล 
การประเมินผลแผนพัฒนาสามปีจ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพ่ือเป็นกรอบในการประเมิน

เพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ ใน 2 ระดับ
คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ 

เกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมินผลหน่วยงำน 
1. เกณฑ์สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย 

เป็นการประเมินความส าเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่น านโยบาย
ไปปฏิบัติกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในนโยบาย  โดยเป็นการประเมินผลขององค์กร 2 ส่วนคือ ผลในภาพรวม
และระดับปฏิบัติการ ผลการด าเนินงานจะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่างกว้างขวาง อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอและมีก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อาจเป็นทุกไตรมาส หรือผลการด าเนินงานประจ าปีสัมฤทธิผล
รวมถึงการด าเนินงานที่มุ่งบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว  

2. เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 
3. เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ 
4. เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน 
5. เกณฑ์การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
6. เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า 
7. เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม 

เกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมินผลโครงกำร 
1. เกณฑ์ความก้าวหน้า 

เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่ก าหนดตามแผน การประเมิน
ความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบค าถามว่าการด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่ 
เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง  

2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ  
การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการด าเนินงาน

ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้วยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่ใช้
ไปในการด าเนินงาน  

3. เกณฑ์ประสิทธิผล 
การประเมินประสิทธิผลเป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้านโดยดูจากผลลัพธ์

จากการด าเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ 
4. เกณฑ์ผลกระทบ 

เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมายชุมชนสังคมและหน่วยงานใน
ภาพรวมเป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีที่มุ่งหวัง และผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง ซึ่งอาจเป็นผลกระทบ
ด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ 
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5. เกณฑ์ความสอดคล้อง 
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความ

ต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่ก าหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่
แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบค าถนด้วยว่า แนววางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่  

6. เกณฑ์ความยั่งยืน 
เป็นเกณฑ์การพิจารณาทีสืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของกิจกรรม

ว่าสามารถด าเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้ 
นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่ 

7. เกณฑ์ความเป็นธรรม 
เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และผลกระทบ จากการด าเนิน

โครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความเป็นธรรม ความเสมอภาค 
ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน  

8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ 
เป็นเกณฑ์ที่ส าคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันว่าการด าเนินโครงการจะก่อให้เกิด

ความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน 
 

กำรก ำหนดห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 
คณะติดตามและประเมินผลก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการโดยค านึงถึงความ

เหมาะสมของแต่ละโครงการ ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง และ
ประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่น 
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ภำคผนวก ก 
 รูปแผนที่ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
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ภำคผนวก ข 
กำรประเมินคุณภำพของแผน 
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แบบแนวทำงกำรพิจำรณำคุณภำพแผนยุทธศำสตร์และแผนพัฒนำสำมป ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 กำรพิจำรณำคุณภำพแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนพัฒนำสำมปีของ อปท. 

ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 

3.1 วิสัยทัศน์ (5) 

3.2 พันธกิจ (5) 

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (10) 

3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5) 

3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) 
 

3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) 

3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (10) 

รวม 100 
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ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
ของ อปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้าง
พ้ืนฐาน สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่
ส าคัญ 
-  การประชุมประชาคมหรือประชุมอ่ืนๆ ที่มีลักษณะ
คล้ายกัน 
-  การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา
และ/หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

-  มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา(เพ่ือดูการ
ด าเนินงานในแต่ละปีที่ผ่านมามีการด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด) 

10 
(3) 
 
 

(3) 
 

(2) 
 

(2) 
 

 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญเพ่ือชี้ให้เห็นศักยภาพ ปัญหาและ
ความต้องการ 
○ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือ 
จปฐ. 

 -  ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 
 -  มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของ

จังหวัดและแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรง
ของปัญหา 
○ การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   

 -  ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคมเช่น 
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจนอาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 

-  มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของ 
อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของ
ปัญหา 
○ การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
    -  ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลทีส าคัญ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -  มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกของ อปท. 
○ SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
    -  การวิเคราะห์ต้องสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐาน 
  -  มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก
อย่างถูกต้อง 

25 
 
 
 
4 
 

(2) 
(2) 
 
 
5 
(3) 
 
 

(2) 
 
 
5 
(2) 
 

(3) 
 
5 
(3) 
 

(2) 
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ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

 
 

○ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ 
    -  มีการประมวลปัญหาและความต้องการของ 
ประชาชนในพื้นท่ีโดนชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของ
ปัญหาความร้องการ 
    - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพ้ืนที่หรือ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 

    - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบใน
การจัดท าแผนพัฒนา 

6 

(2) 

 

(2) 
 

(2) 

 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 วิสัยทัศน์ 

○ มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท.ต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพทีเป็นลักษณะเฉพาะของ อปท. 
   -  จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการเป็นสอดคล้องกับข้อมูลที่น าเสนอ 
   -   มีความเป็นไปได้ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 

65 
 
 

(3) 
(2) 

 

3.2 พันธกิจ    -   แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพ่ือน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ 
   -  มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 

5  

3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

○ มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไข
เฉพาะของพ้ืนที่ 
   -   ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
   -   ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนอง
ปัญหา ศักยภาพของ อปท. 
  -   มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 

10 
 

(4) 
(4) 
 

(2) 

 

3.4 เป้าประสงค์ ○ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ 
   -   มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
   -   มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความ
ต้องการที่จะบรรลุอะไรในช่วง 5 ปี 

5 
(3) 
(2) 

 

3.5 ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
○ ตัวชี้วัด 
   -   มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์และสะท้อน
ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ 
   -   สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
○ ค่าเป้าหมาย 
   -   แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 
   -   มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ท าได้ทั้งใน
ด้านปริมาณ งบประมาณ เทคนิค 

15 
9 
(5) 
 

(4) 
6 
(3) 
(3) 
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ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

3.5 ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
○ ตัวชี้วัด 
   -   มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์และสะท้อน
ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ 
   -   สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
○ ค่าเป้าหมาย 
   -   แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 
   -   มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ท าได้ทั้งใน
ด้านปริมาณ งบประมาณ เทคนิค 

15 
9 
(5) 
 

(4) 
6 

(3) 

(3) 

 

3.6 กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

○ มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่
สอดรับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละพ้ืนที่ 
  - ประเด็นหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
และมีการบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การ
บรรลุเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ 
   - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจน
เพ่ือน าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ 

12 
 
 
 

(6) 
 
 

(6) 
 

 

3.7 บัญชีรายการ/ชุด
โครงการ 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
○ โครงการ/กิจกรรม 
   - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ก่อนบรรจุในแผน 
   - ความพอเพียงและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม 
   - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม 
○ โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน
และน าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
   - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์
อย่างชัดเจนและน าไปสู้ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
   - มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง 3 ปี(ในภาพรวมของแผน) 
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หมำยเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมนิผลจาก เอกสาร รายงาน  แบบสอบถามฯ ที่เก่ียวข้อง 
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถน าประเดน็การพิจารณาและรายละเอียดหลกัเกณฑ์ ไป

เป็นกรอบในการจัดท าแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ินประจ าปีได้   
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ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย 
เร่ือง  ประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

****************** 
  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๓ ข้อ ๑๗ (๔) ประกอบกับมติเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย     
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย สมัยสามัญประจ าปี ๒๕๕๘ สมัยที่ ๒ ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๑๔  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  ซึ่งมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) นั้น 
 
  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๔ ข้อ ๒๒ (๓) จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 
ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใชต้ั้งแต่บัดนี้เป็นตน้ไป 
 
  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๒   เดือน มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
 
 

(นำยวัลลภ  ปุกยุ) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย 

 


