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  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ (พ.ศ.2559 - 2561) ฉบับ

นี้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์  และแนวทาง

การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน  และขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ได้ก าหนด รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและ

กระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตราก าลังของราชการส่วนกลาง  และราชการส่วน

ภูมิภาคให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลา และเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจน  ซึ่ง

แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (กลุ่มล้านนา) ,แผนพัฒนา

จังหวัด, แผนพัฒนาอ าเภอ,  นโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นและแผนการถ่ายโอนภารกิจสู่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จัดท าไว้ 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดท าแผนพัฒนา ได้ส ารวจ,รวบรวมข้อมูล,วิเคราะห์ข้อมูลสรุปปัญหาและความต้องการของประชาชน

ในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ต าบลแม่สาบเป็นชุมชน

และสังคมที่น่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นเมืองที่มีการบริหารงานการพัฒนาอย่าง

เป็นระบบ ประชาชนได้รับบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  

  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   ประชาคมหมู่บ้าน  ประชาคมต าบล  คณะกรรมการประสานการ

จัดท าแผน  คณะกรรมการพัฒนาต าบล ตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการ

จัดท าแผนพัฒนาสามปีให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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ส่วนที่ 1 
 

บทน า 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2542 ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตราก าลัง

ของราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาคให้กับองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่

ระบุไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้บังเกิดผลในการปฏิบัติอย่างแท้จริง ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนในอนาคตอันใกล้นี้ว่าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้รับจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้น มีก าลังคนมากขึ้น รวมทั้งมีภารกิจและหน้าที่ความ

รับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลคณะปัจจุบันที่เล็งเห็นองค์กรรากหญ้าที่อยู่ใกล้ชิด

ประชาชนมากที่สุดคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้มอบหมายให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ 

อันได้แก่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการทุจรติคอรัปช่ัน และปัญหาสังคมและความยากจน จึงท าให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง มิใช่เพียงการให้บริการสาธารณะพื้นฐานเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนา

คุณภาพชวีิต และการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของท้องถิ่นด้วย การวางแผนถอืเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่ง ที่จะท า

ให้องคก์ร  ปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว ได้โดยใช้ยุทธศาสตรท์ี่เหมาะสม 

 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548  

ก าหนดให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องด าเนินการวางแผนพัฒนา โดยจัดท าแผนยุทธศาสตร ์แผนพัฒนา  3  ปี  

และแผนด าเนินการ  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยให้สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  และนโยบายของท้องถิ่น 

 

 เพื่อให้การด าเนินการตามยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ส าเร็จลุล่วง บรรลุวัตถุประสงค์และ

เปา้หมายการพัฒนา  ตลอดจนได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  องค์การบริหารส่วนต าบล

แม่สาบจึงได้จัดท าแผนพัฒนา 3 ปีขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยง  สอดคล้องกันระหว่างแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดท างบประมาณประจ าปีเพื่อแสดงแนวทางการพัฒนา  ในช่วง  3  ปีที่มีการสอดคล้อง

กัน  สามารถตอบสนองยุทธศาสตรก์ารพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ  ให้

อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจ าปี  และน าไปปฏิบัติทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

 

 
 

 

 

 

 



 

ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

 แผนพัฒนาสามป ี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาไปสู่การปฏิบัต ิเป็นแผนทีม่ีความสมัพันธใ์กล้ชิด

กับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี  ได้แก่ 

1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวตัถุประสงคข์องแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมลีักษณะ

เฉพาะเจาะจงทีด่ าเนนิการ 

3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ / กจิกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 

4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา กับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

1. เพื่อแสดงความสมัพันธ์และเช่ือมโยงระหวา่งแผนพัฒนาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแมส่าบ  3  ปี 

(พ.ศ.2559 - 2561) และการจัดข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. เพื่อเป็นการเตรยีมโครงการตา่งๆ ใหอ้ยูใ่นลักษณะที่พร้อมจะน าไปจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

และน าไปปฏิบตัิได้ทนัทีเมื่อไดร้ับงบประมาณ 

3. เพื่อแสดงจดุหมายและแนวทางการพัฒนาขององคก์ร  โดยมีความสอดคล้องกับแผนพฒันาระดับต่างๆ 
 

 

ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559 - 2561)  
 

ขั้นตอนท่ี  1 การเตรียมการจัดท าแผน 

 งานวิเคราะหน์โยบายและแผน  ชีแ้จงวัตถุประสงค์ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามป ี 

เพื่อให้ผู้บริหารทราบถงึภารกิจที่จะต้องด าเนินการตอ่ไป  และด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามป ีห้วงป ี

พ.ศ.2559 - 2561  เสนอผ่านปลัด อบต.และเสนอต่อนายก อบต.พิจารณาอนุมตัโิครงการ  จากนั้นแจง้โครงการ

ได้รับอนมุัติแล้ว ให้คณะกรรมการพัฒนาต าบล คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาต าบล หน่วยงานภายใน

ต าบล และประชาคมทราบถงึกจิกรรมและก าหนดระยะเวลาในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 

ขั้นตอนท่ี  2 การคัดเลอืกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลสรุปยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนา

แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  พรอ้มทั้งข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกับปัญหาความต้องการของต าบล  รวมทั้งสรุปยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาของจงัหวดั  อ าเภอ และนโยบายของผู้บรหิารทอ้งถิ่น  เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการพัฒนาต าบล 

 คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาต าบล  จัดการประชุมร่วมระหว่างประชาคมต าบล  และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปี โครงการ,กิจกรรมในแผนพัฒนา

สามป ี
 

 

 

 

 



 

ขั้นตอนท่ี  3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

:  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบล     ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อ

การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพืน้ฐานทั่วไปแล้ว  ยังจะต้องวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การ

พัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่เลือก  ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ  ต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใดและจะเก็บ

ข้อมูลจากแหล่งใด  เพื่อเป็นข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์  แนวทางการพัฒนาโครงการ / กจิกรรม  ได้อย่างถูกต้อง  โดย

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก  เพื่อสามารถน ามาวิเคราะห์  

SWOT  (การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค)  ได้ 
 

:  การวิเคราะห์ขอ้มูล     ประกอบด้วย  4  กจิกรรมหลัก  คอื 

1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผา่นมา 

2. การคัดเลือกยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

3. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 

4. การตัดสนิใจเลอืกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
 

ขั้นตอนท่ี  4 การก าหนดวัตถุประสงคข์องแนวทางการพัฒนา 

 หลังจากที่ได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) แล้ว พิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์

ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ.2559 - 

2561)  โดยน าวัตถุประสงคด์ังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงคข์องแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ.2559  –  2561)  
 

ขั้นตอนท่ี  5 การจัดท ารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ พิจารณาคัดเลือกโครงการที่

สอดคล้องกับแนวทางทางการพัฒนาในช่วงสามปี  (พ.ศ.2559 - 2561)  มาจัดท ารายละเอียดโครงการในด้าน

เป้าหมายผลผลิต  ผลลัพธ์  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  และตัวชีว้ัดความส าเร็จ  โดยเน้นการศึกษา

รายละเอียดของกจิกรรมที่จะด าเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559 - 2561) เพื่อให้สามารถน าไป

จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได ้
 

ขั้นตอนท่ี  6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559 – 2561) 

 คณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ   จดัท ารา่งแผนพัฒนาสามปี       

(พ.ศ.2559 - 2561)  โดยเคา้โครงประกอบด้วย  4  ส่วน  ดังนี ้

 ส่วนที่  1   บทน า 

 ส่วนที่  2   สรุปผลการพัฒนาทอ้งถิ่นในปีที่ผ่านมา 

 ส่วนที่  3            การน าแผนพัฒนาสามปไีปสู่การปฏิบตัิ 

 ส่วนที่  4   แนวทางการตดิตามประเมนิผล 
 

 

 



 

ขั้นตอนท่ี  7 การอนุมัติและประกาศใชแ้ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

- คณะกรรมการพัฒนาต าบล  พิจารณารา่งแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559  – 2561) และเสนอ   

นายก อบต. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

- เมื่อนายก อบต. พิจารณาเห็นชอบแล้ว ให้นายก อบต. พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ.2559 – 2561)  และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) และน าไปปฏิบัติ 

รวมทั้งแจ้งสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล  คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด  คณะกรรมการพัฒนา

อ าเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาต าบลและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งประกาศให้

ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 

 

ประโยชนข์องการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) เป็นเคร่ืองมือที่จะชว่ยใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่

สาบได้พจิารณาอย่างรอบคอบ  ให้เห็นถงึความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนนิการต่างๆ ที่อาจมีความเช่ือมโยง

และสง่ผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพือ่ให้องคก์ารบรหิารส่วนต าบลแม่สาบน ามาตดัสนิใจก าหนด

แนวทางในการบรหิารจัดการงบประมาณ  บุคลากร  และวัสดุอุปกรณ ์ อยา่งมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่

ประชาชนในเขตต าบลแม่สาบสูงสดุ 

 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี  2 
 

 

สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในปีท่ีผ่านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ส่วนที ่2 
 

 

 

สรุปผลการพัฒนาทอ้งถิ่นในปีที่ผ่านมา 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

2.1  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   
 

การพัฒนาตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่าบ ที่ผา่นมามีการจัดสรรงบประมาณเน้นหนักไป

ที่การพัฒนาตามล าดับตอ่ไปนี้ 

1.ด้านการพัฒนาคุณภาพชวีติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลแม่สาบได้ใช้

งบประมาณในส่วนของโครงการประเภทการจัดสวสัดิการแกผู่้ด้อยโอกาสทัง้เบี้ยยังชีพคนชรา เบี้ยยงัชีพคนพิการ 

เบี้ยยังชีพผูป้่วยเอดส์ เป็นรายจ่ายกอ้นใหญ่ที่สดุในบรรดางบประมาณทัง้หมด เนื่องจากเป็นภารกิจที่ได้รับถา่ยโอน

มาปฏิบัติและเป็นคา่ใช้จา่ยที่เป็นภาระผูกพันทีต่้องรับผดิชอบไปตลอด เปรียบเหมือนรฐัสวัสดิการที่มีรายจ่ายในการ

ดูแลผู้ดอ้ยโอกาสแต่ไม่มีรายได้ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้รวมไปถงึคา่ใช้จา่ยในส่วนของการส่งเสรมิการศึกษาและการ

เรียนรูต้ลอดชีวติซึ่งคา่ใช้จา่ยส่วนใหญ่คืออาหารกลางวันและอาหารเสรมินมทีไ่ด้รับการถา่ยโอนมาและมีแนวโน้มว่า

จะเพิ่มขึน้เรื่อยๆในปีงบประมาณถัดไป 

  2.ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ด ี งบประมาณส่วนใหญเ่ป็นค่าใช้จา่ยประจ าที่จ าเปน็ในการปฏิบตัิงาน

ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลแม่สาบตลอดจนเป็นการพฒันาระบบการบรหิารองคก์รและการให้บรกิารประชาชน

ตามหลักธรรมมาภิบาล เพิ่มประสิทธภิาพในการด าเนนิงานของบุคลากรในหน่วยงานมีการบรหิารแบบเน้นการมี

ส่วนร่วมของมวลชนเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนรว่มในการจัดกจิกรรมและการด าเนินงานขององคก์าร

บรหิารส่วนต าบลมีการบูรณาการการท างานรว่มกับหน่วยงานอื่นอยา่งลงตัว  

3.ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน ที่ผา่นมาการจัดสรรงบประมาณดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานยงัไม่มีประสิทธิภาพ

เนื่องจากขาดขั้นตอนในการพจิารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ ใช้ระบบโควตาในการพิจารณาจดัสรร จึง

ท าให้ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาในภาพรวมของต าบลได้ 

4.ด้านการจดัระเบียบชุมชนและสงัคม  การป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ การใช้งบประมาณในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ  เพือ่ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สนิของประชาชน 

5.ด้านการอนุรักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน ศลิปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภมูิปัญญาทอ้งถิ่น  มีการจัด

กจิกรรมที่มุ่งเน้นการเช่ือมโยงวิถีชีวติชุมชน ส่งเสรมิการจดัองคค์วามรู้ทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา อยา่งต่อเนือ่ง 

6.ดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไปสู่ความยั่งยนื  มุง่เน้นการสรา้งระบบ

เศรษฐกิจจากฐานรากเพื่อสรา้งความแข็งแรงให้กับระบบเศรษฐกิจแล้วจงึพัฒนาไปในระดับที่สงูขึน้    
 

กล่าวโดยสรุปแล้ว ในปงีบประมาณ 2557 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลแม่สาบมุ่งเนน้ไปที่การพัฒนาแบบ

คูข่นานเร่ิมมีการบูรณาการรว่มกับการพัฒนาด้านตา่งๆ  มีการให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนมาก

ขึน้และน าไปสู่กระบวนการสรา้งชุมชนเข้มแข็งทีย่ั่งยืนได้  

 



 

 จากการด าเนินงานในปงีบประมาณที่ผา่นมา องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบจงึไดม้ีการทบทวนผลการ

ด าเนินงาน  กจิกรรมการพัฒนาต่างๆที่ผา่นมา และได้ปรับเปลี่ยนนโยบายไปสู่แนวทางการสรา้งชุมชนเข้มแข็ง 

สามารถพึ่งพาตนเองไดด้้วยทนุด้านต่างๆ ที่มอียู่ในชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนมสี่วนรว่มในการบริหารการพัฒนา 

และการก าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาทุกด้าน พรอ้มกับการบูรณาการการพัฒนารว่มกับหน่วยงานต่างๆ ทัง้

ภาครัฐและเอกชน เพื่อเป้าหมายในการสรา้งชุมชนเข้มแขง็ และการมีคุณภาพชวีิตทีย่ั่งยืน ของประชาชน  ซึ่งองคก์าร

บรหิารส่วนต าบลแม่สาบ  ได้ใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถงึปัจจัยภายใน ได้แก ่ จุดแข็ง (Strength - S)  

จุดอ่อน  (Weak – W)  และปัจจัยภายนอก  ได้แก ่  โอกาส  (Opportunity - O)  และอุปสรรค (Threat - T)               

เป็นเคร่ืองมือ  โดยสรุปไดด้ังต่อไปนี้ 

 
 

 จุดแข็ง   ( Strength  =  S ) 
 

1. มีอิสระในการบรหิารจดัการ 

2. มีการวางแผนในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

3. มีระบบการประสานงานกับหน่วยงานราชการอยา่งรวดเร็ว  และต่อเนื่อง 

4. มีพนักงาน  ลูกจา้งประจ า และพนักงานจ้างทีม่ีความรู ้ ความสามารถในการปฏิบัตงิาน 

5. มีงบประมาณในการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง 

6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันา 

7. ประชาชนมีความช านาญในการประกอบอาชีพ  และภูมิปญัญาท้องถิ่นหลายด้าน  เช่น       

การแปรรูปผลผลิตการเกษตร  การทอผ้า  การเกษตรเมอืงหนาว 

8. มีศิลปวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ 

9. มีทรัพยากรป่าไม้ที่สมบูรณ ์

10. มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) 

จุดอ่อน   ( Weakness  =  W ) 
 

1. งบประมาณ  ในการพัฒนามจี านวนจ ากดั 

2. มีแผนอัตราก าลัง  3  ปี  แตข่าดบุคลากรมาบรรจุ 

3. พนักงาน ลูกจา้งประจ า และพนักงานจา้งยงัขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหนา้ที่ตัวเอง 

4. ประชาชนขาดความรู ้และทักษะในกระบวนการบรหิารจัดการ  และการจัดหาตลาด 

5. ผลผลิตทีไ่ด้จากการท าการเกษตร เชน่ กระเทยีม  มะเขอื  มีปรมิาณมากแต่ราคาผลผลติต่ า 

6. การจัดการแหล่งทอ่งเที่ยวยังไม่เป็นระบบและขาดการประชาสัมพันธ์ 

7. ระบบเครอืข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศองคก์ารบรหิารส่วนต าบลยงัไมม่ีประสิทธิภาพ 

8. ประชาชนยังขาดการมสี่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ให้ยั่งยืน  

9. ประชาชนบางครัวเรอืนไมม่ีทีด่ินท ากนิเปน็ของตนเอง ขาดเอกสารสิทธ์  ทับพื้นที่ปา่ 

10. มีภัยพิบัติบอ่ยคร้ังทั้งอุทกภัย และภัยแล้ง 

11. เยาวชนมสี่วนร่วมในกจิกรรมของท้องถิน่น้อย 

ปัจจยัภายใน 
 



 

 

 
 

โอกาส   ( Opportunity  =  O ) 
 

1. นโยบายของรัฐบาลสามารถเพิ่มประสิทธภิาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนา

คุณภาพชวีิตของประชาชน 

2. นโยบายส่งเสรมิสินคา้หนึ่งต าบลหนึง่ผลิตภัณฑ์  (OTOP) 

3. นโยบายการกระจายอ านาจสูท่้องถิ่น 

4. การปฏิรูประบบราชการ  เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการ 

5. นโยบายการพัฒนาจังหวดัแบบบูรณาการ (CEO) 

6. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 

7. มีการส่งเสรมิการทอ่งเทีย่วทางธรรมชาต ิ การทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจงัหวดั 

8. นโยบายการปราบปรามยาเสพติด และผู้มอีิทธิพลอย่างจรงิจัง 

9. รัฐบาลมนีโยบายส่งเสรมิและสนับสนุน  เพื่อแก้ไขปัญหาอทุกภัย และภัยแล้ง 

10. มีผลผลติกระเทยีมในปรมิาณมาก และมีคุณภาพ 

11. มีหน่วยงานเอกชนเขา้มาส่งเสรมิอาชีพ 

 

อุปสรรค   ( Threat  =  T ) 
 

1. ผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมืองระดับประเทศ 

2. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกท าให้เกดิปัญหาวัยรุน่ 

3. การแขง่ขันด้านการตลาดพืชผลการเกษตรมีค่อนข้างสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัภายนอก 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ส่วนท่ี  3 
 

 

การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
 



 

ส่วนที่ 3 

3 

 
 

 

สรุปยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนา 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

3.1  แนวทางการพัฒนาหรอืกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด 
 

“ นครแห่งชวีิต และความมัง่คั่ง ” 

“ City  of  Life  and  Prosperity ” 
 

นครแห่งชวีิตและความมัง่คัง่ : เป็นเมืองที่ให้ความสุขและชีวติที่มีคุณค่าแกผู่้อยู่อาศยัและผู้มาเยือน ในฐานะเมืองที่ 

         น่าอยู่และนา่ท่องเทีย่วในระดับเอเชยี  พรอ้มกับเป็นประตูการค้าการลงทุนสู่สากล 

 

2. วิสัยทัศน์การพัฒนาอ าเภอ 
 

 อ าเภอสะเมงิ  เป็นศนูย์รวมองคก์รภาครัฐ/เอกชน  ตลอดจนองคก์รท้องถิ่นในทุกระดับ  โดยยึดนโยบายของรัฐบาล

น ามาสู่การปฏิบตัิ  อาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก  เนน้ให้มีประชาคมต าบล หมู่บา้น ในการแก้ไขปัญหารว่มกัน  

ตรวจสอบการท างาน  โดยอาศัยการกระจายอ านาจลงสู่ประชาชน 
 

 ด้านสังคมและคุณภาพชวีิต 

 - พัฒนาศักยภาพคนและองค์กรชุมชนในการร่วมกันท ารว่มกันรับผดิชอบต่อสังคมโดยอาศัยภมูิ-ปัญญาท้องถิ่น 
 

 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 - สรา้งความมั่นใจในการดูแลความมัน่คงภายใน  และความปลอดภยัในชีวติและทรัพยส์ิน 
 

 ด้านพัฒนาเศรษฐกจิและชมุชน 

 - พัฒนาระบบการเกษตรแบบผสมผสานบนพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชนที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นให้สามารถ

พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ  ทั้งอาชีพหลัก และอาชีพเสริม  ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการตลาดแรงงาน 

 

 ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 - ปรับปรุงพัฒนาสาธารณูปการ และระบบสาธารณูปโภค  ให้ได้มาตรฐาน  สะดวกและเพยีงพอต่อความจ าเป็น 

 - ผลักดันการแก้ไขปัญหาทีด่นิท ากิน 

 

 

 



 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 - จัดการทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นฐานการอนุรักษ์  และส านึกรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้ประโยชน์ เพื่อให้

สภาพแวดล้อมที่ดีของอ าเภอยังคงอยู่ 
 

 ด้านการเมือง  การปกครองปละการพัฒนาการบริหารงานบรกิาร 

 - พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองในการตรวจสอบการเมือง ทุกระดับทั้งในด้าน

การบรหิาร  การปกครอง  การงบประมาณ 

 

3. วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
 

“ต าบลอยู่เยน็เปน็สุขร่วมกนั” 

โครงสรา้งพืน้ฐานครบครัน  กา้วทันข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลย ีเชิดชูประเพณ ีศาสนา วัฒนธรรม 

สังคมคุณธรรมน าการศึกษา  พัฒนาเศรษฐกจิอย่างมีเสถยีรภาพ ยกระดับคุณภาพชวีิต ชุมชนแข้มแข็ง ใส่ใจผูด้้อย โอกาส 

อนุรักทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยัง่ยืน 
 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

1. การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 

2. การพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปสู่ความยัง่ยนื 

3. การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอยา่งยั่งยนื 

4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 

5. การพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน 

6. การจัดระเบียบชุมชน สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอ้ย 

7. การบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. วัตถุประสงค ์

- เพื่อพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานอันได้แก่ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและขนส่ง โดยมุ่งเนน้

โครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่การเกษตร สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและเสริมสรา้งคุณภาพชวีิตแกชุ่มชน 

2. เป้าหมายการพัฒนา 

- กอ่สรา้งทางคมนาคมขนสง่ให้ทั่วถงึ 

- ซอ่มแซมทางคมนาคมขนส่งให้อยูใ่นสภาพทีส่มบูรณ์ 

- พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการผลติ 

- พัฒนาบ ารุงรักษาแหล่งน้ า ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคมตา่งๆ 

- ก่อสรา้งและซอ่มบ ารุงอาคาร สถานทีส่าธารณประโยชน์ 

 
 



 

3. แนวทางด าเนนิการ  

- พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนสง่ 

- พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานด้านการเกษตร 

- พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

1.   วัตถุประสงค ์

- ส่งเสรมิการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ 

- ส่งเสรมิการตลาดชุมชน  สนิคา้พืน้เมือง 

- สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน  กลุ่มอาชีพ  กลุม่สหกรณ ์

- สนับสนุนกจิกรรมและให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  

- ส่งเสรมิให้ประชาชนมีความรูค้วามเข้าใจและสามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ในการยกระดับ

คุณภาพชวีิต 

     2.   เป้าหมายการพัฒนา 

- ระดับรายได้ของประชาชนในพืน้ที่เพิ่มสูงขึน้ 

- มีตลาดรองรับผลิตภัณฑห์รือสินคา้ชุมชน ตลอดจนมีการขยายธุรกิจบนพืน้ฐานและความพร้อมของชุมชน  

- กองทุน, กลุ่มอาชีพ, กลุ่มสหกรณ์ต่าง ๆ ได้รับการสนับสนุนและมีการจัดการอย่างเปน็ระบบ 

- มีการพัฒนาระบบการผลติและระบบการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีประสิทธภิาพ 

- ชุมชนเกิดการพัฒนาองคค์วามรู้และกระบวนการเรียนรูจ้นสามารถขยายผลไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนทศัน์ใน

การด าเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

     3.   แนวทางด าเนินงาน 

      -  จัดอบรมให้ความรูแ้กก่ลุ่มอาชีพต่าง  ๆ 

      -   สรา้งความเขม้แข็งแกห่น่วยธรุกิจ,กองทุน,  กลุ่มอาชีพ, กลุ่มสหกรณ ์

      -   สนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ,กระบวนการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑชุ์มชน 

3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม และระบบนเิวศอย่างยัง่ยืน 

 1.  วัตถุประสงค ์

-  พัฒนาระบบการบรหิารจดัการ,การแกไ้ขปัญหาและปอ้งกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  

-  ส่งเสรมิให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

-  เพื่อสรา้งจิตส านึกให้ชุมชนรูส้ึกหวงแหนและเหน็คุณคา่ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      2. เป้าหมายการพัฒนา 

      -  ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ความรู้และปลุกจติส านึกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทีม่ีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม  

      -  มีการจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน 

      -  ชุมชนมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถงึระบบนิเวศในทอ้งถิน่   

          ให้คงอยู่อยา่งยั่งยืน 

      -  เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และมีการพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวในพืน้ทีใ่ห้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป     



 

      3.  แนวทางการด าเนนิงาน 

-   การจดัการสิ่งแวดลอ้มและระบบนิเวศน์ชุมชน 

      -  การป้องกัน,อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      -   การสรา้งจิตส านึกชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

      -  การพัฒนาและสง่เสรมิการทอ่งเที่ยว 

4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ ์ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่ 

 1. วัตถุประสงค ์

-   ประชาชนมีจิตส านึก ตระหนึกถงึการมีส่วนรว่มในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี 

     และภมูิปัญญาทอ้งถิ่น ในแนวทางที่ถูกต้องชัดเจน  

 -   สรา้งความเชื่อมดยงระหว่างศิลปวัฒนธรรม กับวถิชีีวติของคนท้องถิ่นในปัจจุบันตลอดจนการจดักจิกรรมเพื่อ 

     ส่งเสรมิวัฒนธรรม จรยิธรรม และกจิกรรมทางศาสนาต่างๆ 

      2. เปา้หมายการพัฒนา 

-   ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณีของตนเอง 

-   มีการจัดการองคค์วามรู้ทางศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-   มีการสรา้งแหลง่เรียนรูเ้พือ่การสืบค้นภูมิปัญญา/เอกลกัษณท์้องถิ่น 

      3. แนวทางด าเนนิงาน 

-  การส่งเสรมิสนับสนุนการจัดกจิกรรมทางศาสนา 

-  การจัดการองคค์วามรู้ทางศลิปวัฒนธรรม จริยธรรม ประเพณี 

-  การเช่ือมโยงวิถีชีวติชุมชน กับจารตีประเพณีและศลิปวฒันธรรมท้องถิ่น 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน 

      1.วัตถุประสงค ์

      -  เพื่อให้ผู้ดอ้ยโอกาสสามารถเข้าถงึบรกิารและสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถงึ 

      -  เพื่อให้เกิดสงัคมแห่งการเรียนรูแ้ละน าสู่การพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

      -  เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพดีทัง้รา่งกายและจิตใจ 

      -  เพื่อให้เกิดกระบวนการในการแก้ไขปัญหาความยากจนของตนเองและชุมชน 

      -  เพื่อให้ชุมชนสามารถน าข้อมลูข่าวสารและระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชวีิตไดอ้ยา่งเหมาะสม 

      2. เป้าหมายการพัฒนา 

      -  ผู้ดอ้ยโอกาส ได้รับการบริการและสวัสดิการจากรัฐอย่างทั่วถงึ 

      -  งานดา้นการศึกษาทัง้ในและนอกระบบได้รับการพฒันาและสนับสนุนอยา่งตอ่เนือ่ง 

      -  มีระบบบริการสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพรา่งกายที่ 

          แข็งแรงสมบูรณป์ลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ 

      -  ประชาชนที่ประสบปญัหาความยากจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

      -  ประชาชนได้รับการบริการขอ้มูลข่าวสารและถา่ยทอดเทคโนโลยีที่จ าเป็นในการน าไปพัฒนาคุณภาพชวีิต 

 



 

      3.  แนวทางด าเนนิงาน 

         -  จัดสวสัดิการแก่ผูด้อ้ยโอกาส 

         -  การส่งเสรมิการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ 

         -  การส่งเสรมิด้านกฬีา สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน 

         -  การแก้ไขปัญหาความยากจน 

         -  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร 

 6.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

      1.  วัตถุประสงค ์

       -   เพื่อให้ประชาชนมีความสามัคคี สามารถด ารงชวีิตร่วมกันอยา่งมีความสุข มีความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน  

            มภีูมิคุ้นกันจากอบายมุขและสิ่งเสพติด สามารถป้องกันและรับมือกับสาธารณภัยหรือภยัพิบัตติ่างๆได้อย่างมี 

            ประสิทธิภาพ 

      2.  เปา้หมายการพัฒนา 

       -  ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยส์ินรวมทั้งมสี่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในชุมชน  

           เกิดการพัฒนาเครอืข่ายชุมชน อาสาสมัคร และบคุลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ในการเฝา้ระวงั ประชาสัมพันธ์ 

           และรณรงคแ์นะแนวทางในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั  

       -  ปัญหายาเสพติดและปัญหาอบายมุขลดลง มมีาตรการในการป้องกันและแกไ้ขปญัหาอย่างจรงิจังและเป็นระบบ 

      3.  แนวทางด าเนนิงาน 

        -  ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอบายมุขและสิ่งเสพติด 

        -  เสริมสรา้งประสิทธภิาพในการรักษาความสงบปลอดภัยให้แกชุ่มชน 

        -  กระตุ้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยมุ่งเนน้ทุกภาคส่วนของชุมชน 

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

  1.  วัตถุประสงค ์

 -   เพื่อสรา้งความสามารถของหน่วยงานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการบรหิารรัฐกิจภายใต้หลัก 

      ธรรมาภิบาลที่มุง่เน้นผลสัมฤทธิ์พร้อมทั้งสง่เสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 2.  เปา้หมายการพัฒนา 

      -   ประชาชนมีส่วนรว่มในการบรหิารจัดการและพัฒนาชุมชนของตนเอง 

      -   บุคลากรของหน่วยงาน,ผู้น าชุมชน และสมาชิกกลุม่องคก์รต่างๆ ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถและมี   

           ศักยภาพในการปฏิบตัิงาน 

      -   หน่วยงาน,กลุ่มองคก์รต่างๆ มีเคร่ืองมอืเครื่องใช้,อาคารสถานที่และวสัดอุุปกรณท์ี่เพียงพอตอ่การด าเนินงาน  

 3.  แนวทางด าเนนิงาน 

      -  การพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้แกบุ่คลากรและกลุ่มองคต์่างๆ 

      -  ส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วนมีส่วนรว่มดา้นการเมือง,การบรหิารจัดการและการตรวจสอบควบคุม 

      -  ส่งเสรมิองคก์รต่างๆ เพื่อจัดกจิกรรมทางสงัคมและกจิกรรมมวลชน 

      -  จัดหาทรัพยากร,วัสด,ุอุปกรณ ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 



 

      -  พัฒนาระบบการบรหิารองคก์รและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในชว่งสามปี 

1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาในชว่งสามปี  โดยเรยีงล าดับกอ่น – หลัง 

1 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

2 การพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปสู่ความยัง่ยนื 

3 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอยา่งยั่งยนื 

4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 

5 การพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน 

6 การจัดระเบียบชุมชน สังคม  และการรักษาความสงบเรยีบรอ้ย 

7 การบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี   

      1.2 แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

1.2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           1.พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนสง่ 

           2.พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานด้านการเกษตร 

           3.พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

1. จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพต่าง  ๆ 

2. สรา้งความเข้มแขง็แกห่น่วยธุรกิจ, กองทนุ,  กลุ่มอาชีพ, กลุ่มสหกรณ ์

3. สนับสนนุการพัฒนาระบบเศรษฐกจิ,กระบวนการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑชุ์มชน 

1.2.3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนเิวศอยา่งยั่งยนื 

1. การจัดการสิง่แวดล้อมและระบบนิเวศน์ชุมชน 

       2. การป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  3. การสรา้งจติส านึกชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

        3. การพัฒนาและสง่เสริมการทอ่งเที่ยว 

1.2.4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟืน้ฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

1. การส่งเสรมิสนับสนุนการจัดกจิกรรมทางศาสนา 

2. การจัดการองคค์วามรู้ทางศิลปวัฒนธรรม จรยิธรรม ประเพณี 

3. การเช่ือมโยงวิถีชีวติชุมชน กับจารตีประเพณีและศิลปวฒันธรรมท้องถิ่น 

1.2.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

        1. จัดสวสัดิการแก่ผูด้อ้ยโอกาส 

           2. การส่งเสรมิการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ 

           3. การสง่เสริมด้านกฬีา สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน 

           4. การแก้ไขปัญหาความยากจน 

           5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร 



 

1.2.6   ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอบายมุขและสิง่เสพติด 

         2. เสริมสรา้งประสิทธภิาพในการรักษาความสงบปลอดภัยให้แก่ชุมชน 

          3. กระตุ้นการมสี่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยมุ่งเนน้ทุกภาคส่วนของชุมชน 

1.2.7   ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

1. การพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้แกบุ่คลากรและกลุ่มองคต์่างๆ 

       2. ส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วนมสีว่นร่วมด้านการเมือง,การบรหิารจัดการและการตรวจสอบควบคุม 

        3. ส่งเสรมิองคก์รต่างๆ เพื่อจัดกจิกรรมทางสังคมและกจิกรรมมวลชน 

        4. จัดหาทรัพยากร,วัสดุ,อุปกรณ ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนนิงาน 

  5. พัฒนาระบบการการบริหารองคก์รและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

 

5. กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

    (พ.ศ.2558 – 2560) 

 วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดเชยีงใหม่ 
 

 “ เป็นกลไกในการสนับสนุนและตอบสนองนโยบายของรัฐ และเป็นองคก์รหลักในการพัฒนาท้องถิ่นบนพืน้ฐานของ

ความเข้าใจในปัญหา และศักยภาพของท้องถิ่น ด้วยการบูรณาการการบรหิารจัดการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ” 

 

 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดเชียงใหม่  (พ.ศ.2558 – 2560) 

 1. การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 2. การพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปสู่ความยัง่ยนื 

3. การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยนื 

 4. การอนุรักษ์  ฟื้นฟู และสบืสาน  ศลิปวัฒนธรรม  จารตีประเพณี  และภมูิปัญญาทอ้งถิ่น    

5. การพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน  

 6. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรยีบรอ้ย 

 7. การพัฒนาการบรหิารการจัดการบา้นเมืองที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 1. 1 พัฒนาระบบบรหิารจัดการโครงสรา้งพืน้ฐาน 

           พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสนิใจเกี่ยวกับการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่น เพื่อให้รู้ถึงความต้องการในการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละทอ้งถิ่นอยา่งแทจ้รงิ สามารถ

จัดล าดับความส าคัญ ความจ าเป็นหรือความเร่งดว่น รวมถึง

ชี้ให้เห็นถึงประโยชนท่ี์คาดวา่จะได้รับอย่างชัดเจน  มกีารบูรณาการ

ข้อมูลระหว่าง หนว่ยงานเพื่อลดความซ้ าซ้อนของโครงการ 

สามารถก าหนดแนวทางในการเชื่อมโยงหรือการใช้ประโยชน์

ร่วมกันระหว่างท้องถิ่นได้อยา่งเหมาะสม ส่งผลใหก้ารตัดสินใจด้าน

งบประมาณเป็นไปอยา่งมีสว่นร่วม มเีหตุผล โปร่งใส มีความ

พอประมาณและคุ้มค่าในการลงทุน 
 

 1.2 การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานทางการเกษตร 

           การศึกษาและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีจะสามารถ

เพิ่มขดีความสามารถในการแขง่ขันทางการเกษตรในท้องถิ่น ท้ังใน

ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดค่าใชจ้่าย การกระจายสนิค้า 

เชน่ การจัดตั้งดูแลตลาดกลาง โรงสีชุมชน โรงปุ๋ยอนิทรีย์  โกดงั  

ห้องเย็น เป็นต้น 
 

 1.3 การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานด้านการคมนาคมขนสง่ดา้น

สาธารณูปโภค และดา้นสาธารณูปการ 

           การด าเนนิการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานดา้นการคมนาคม

ขนสง่ท้ังทางบกและน้ า รวมถงึการจัดการจราจรในพื้นท่ีให้มี

ประสิทธิภาพการพัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า ระบบประปา การ

วางและปรับปรุงผังเมอืง ควบคุมอาคาร 
 

 1.4  น าเทคโนโลยีทีท่ันสมัยมาใช้ในการพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคการคมนาคมและการขนส่ง 

            ศกึษาระบบสาธารณูปโภคการคมนาคมและการขนส่งวา่มี

ด้านไหนบ้างท่ีสามารถน าเทคโนโลย ีที่ทันสมัยมาปรับใชเ้พื่อ

ก่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ 
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2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียงไปสูค่วามยั่งยืน 

2.1  พัฒนาเครือข่ายความรว่มมอืในการขบัเคลื่อนแนวคดิ 

เศรษฐกจิพอเพียง  

           การเชื่อมโยงบุคคลหรอืกลุม่บุคคลที่ด าเนนิการเกี่ยวกับ

เศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อร่วมสร้างกระแสเศรษฐกิจพอเพยีงอยา่งมี

ทิศทาง ร่วมกันพัฒนากิจกรรมตัวอยา่งที่เป็นรูปธรรมในสาขาต่าง 

ๆ ได้แก่ เกษตร อุตสาหกรรม บริการต้ังแต่ระดับบุคคล ชุมชน 

ธุรกิจขนาดเล็ก กลาง จนถงึขนาดใหญ่ รวมท้ังพัฒนาองคค์วามรู้

และกระบวนการเรียนรู้ และขยายผลไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวน

ทัศน์ในการด าเนนิธุรกิจ   

 

 2. 2 การสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster) 

           การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมอืระหว่าท้องถิ่น

ตา่ง ๆ ตลอดจนหนว่ยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการเงิน ให้

สามารถด าเนนิการแบบบูรณาการในลักษณะการรวมกลุม่ 

(Cluster)เพื่อร่วมกันพัฒนายกระดับสินค้า/บริการ ท้ังในดา้นการ

ท่องเท่ียว การเกษตร ผลิตภัณฑช์ุมชน ตามศักยภาพของพืน้ท่ีให้ได้

มาตรฐาน และมกีารใช้เทคโนโลย ี ระบบการควบคุมการผลิตท่ีชว่ย

ลดตน้ทุน เพิ่มคุณภาพ และมูลค่าสินค้า/บริการ รวมถึงการพฒันา

บุคลากร อันจะส่งผลให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ผู้บริโภคได้อยา่งมีประสิทธิภาพ มีการรับประกันคุณภาพสินค้า มี

การสง่เสริมการตลาดรว่มกัน และก่อให้เกิดการแสวงหาโอกาส

ทางการตลาดใหม ่ๆ  

 

 2.3  ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

           การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานการผลิต

ทางด้านการเกษตรอย่างคุ้มคา่และเกิดประโยชนส์ูงสุด โดยใช้

แนวคิดการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 

 2.4  สร้างภูมคิุ้มกันของระบบเศรษฐกจิ 

           การสง่เสริมให้เกิดการออมในทุกระดับ การขยายธุรกิจบน

พื้นฐานและความพร้อมของชุมชน  และส่งเสริมให้เกิดการแขง่ขัน

การประกอบธุรกิจในระบบ ได้อยา่งเสรีและเป็นธรรม  พัฒนาและ

สนับสนุนให้เกิดการกระจายผลประโยชนอ์ย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

 

 



 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

3. การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยนื 

3.1 การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

           การศึกษารวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมของ

ท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการสง่เสริม สนับสนุนการอนุรักษแ์ละฟื้นฟู

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 

จิตส านกึและความตระหนักในคณุค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มแก่ชุมชนอยา่งต่อเนื่อง  เพื่อให้ชุมชนปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมในการผลิตและบริโภค เพื่อลดผลกระทบท่ีมีต่อ

สิ่งแวดลอ้ม 

 

 3.2  การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

อย่างยั่งยนื 

           การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และระบบการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยให้ชุมชน

ด าเนนิการด้วยตนเองมากขึน้อย่างตอ่เนื่อง รวมถึงการก าหนด

ขอบเขตพื้นท่ี (Zoning) การก าหนดบทบัญญัตขิ้อบังคับและกฎหมาย

ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมกิจกรรมท่ีสง่ผลตอ่คุณภาพชวีติ 

 

 3.3  พัฒนาตวัอย่างความส าเร็จที่เปน็รูปธรรม 

          การศึกษาดูงาน  การหาตน้แบบเพื่อเทยีบเคียงวธีิการ

บริหารจัดการ จนถึงการคัดเลอืกพื้นท่ีเพื่อท าการบ่มเพาะแนวทาง

ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึง

ระบบนเิวศ เพื่อพัฒนาให้เกิดผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม สามารถใช้

เป็นต้นแบบและแนวทางในการพัฒนา  เพื่อท าการขยายผลไดอ้ย่าง

ตอ่เนื่องสู่ท้องถิ่นอ่ืนๆ 

 

 3.4  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงินิเวศ 

           การพัฒนาและสนับสนนุเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียวแลก 

เปลี่ยน  เรียนรู้เชงินเิวศในแต่ละท้องถิ่น 
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4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม  

4.1 การจัดองค์ความรู ้

จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น           การจัดการองค์ความรู้ทางศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อการสืบค้นภูมิปัญญา/

เอกลักษณ์ท้องถิ่น การพัฒนาระบบข้อมูลการวางแผนพัฒนาและ

เชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ รวมท้ังบูรณะฟื้นฟูแหล่งโบราณสถาน  

แหลง่ประวัตศิาสตร์ท่ีส าคัญ 

 

 4.2  การส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

           การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างศิลปวัฒนธรรมกับวถิีชีวิต

คนท้องถิ่นในปัจจุบัน  การจัดกจิกรรมและการสร้างกลุ่มส่งเสริม

วัฒนธรรมท้องถิ่นและคุณธรรมจรยิธรรมรวมถึงกิจกรรมทาง

ศาสนา การสง่เสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและสรา้งสรรคง์าน

ศลิปะในแขนงตา่งๆท่ีเกี่ยวข้องกบัภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

 

 4.3  การส่งเสริมสถาปัตยกรรมท้องถิ่น 

  การส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาปัตยกรรมตา่งๆมกีาร

ออกแบบหรือก่อสร้างโดยคงเอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม

ล้านนา ตลอดจนการเชื่อมโยงบุคคลหรอืกลุม่บุคคลท่ีด าเนนิการ

เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านสถาปัตยกรรม ให้มีสว่นร่วม

ในการพัฒนาเมืองให้คงไว้ซึ่งศลิปะทางดา้นสถาปัตยกรรมลา้นนา 
 

 4.4  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม 

  การสนับสนุนเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียวแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เชงิวัฒนธรรมในแตล่ะทอ้งถิ่น เป็นการน าศลิปวัฒนธรรม วิถีชีวติ 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น มาเป็นจุดขายท่ีแตกต่างและยั่งยนื ใน

ขณะเดียวกันยังเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนมคีวามภาคภูมใิจและมสี่วน

ร่วมในการสบืทอดวัฒนธรรม ประเพณี วิถชีวีติ ภูมปัิญญาทอ้งถิ่น

ของเชยีงใหม่สืบไป 
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5. การพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน 5.1  การส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

  การจัดการศกึษาท้ังในระบบ และนอกระบบท่ีมีคุณภาพ

พร้อมท้ังเสริมสร้างสภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ/หรือ

ศูนยก์ารเรียนท่ีเหมาะสมและเพียงพอส าหรับประชาชนทุกระดับ 

เพื่อก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

  

 5.2 การส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน 

  การพัฒนาให้มีระบบบริการสุขภาพทางด้านสร้างเสริม 

 สุขภาพป้องกันโรค  รักษาพยาบาล  และฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีมี 

 คุณภาพมาตรฐาน  การสง่เสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมทัีกษะ 

 ในการดูแลสุขภาพของตนเอง  รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง 

 ความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตของคนในชุมชน 
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6 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา 6.1 กระตุ้นการมสี่วนร่วมโดยมุ่งเน้นทุกภาคสว่นในชุมชน 

ความสงบเรียบร้อย  การด าเนนิกิจกรรมเพื่อกระตุ้นจิตส านกึให้เกิดความ

ตระหนักในการมีสว่นร่วม รว่มกันรับผิดชอบตอ่ปัญหาในสังคมและ

ชุมชน พัฒนาเครอืขา่ยชุมชน อาสาสมัครและบุคลากรขององคก์ร/

หนว่ยงาน ในการเฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์และรณรงค์แนวทางใน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  

 6.2 การป้องกันและแก้ไขปญัหาอาชญากรรม อบายมุขและ

สิ่งเสพตดิ 
           การร่วมมอืและเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกันในการ

แก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุขและสิ่งเสพติด ในการก าหนด

มาตรการป้องกันและแก้ไขอย่างตอ่เนื่องและจริงจัง ตั้งแต่ระดบั

ครอบครวั ชุมชน สถาบันศาสนา สถานศกึษา และสถานท่ีท างาน

อย่างเป็นระบบ 
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7. การพัฒนาการบรหิารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 7.1 การสรา้งจติส านึกและพฒันาขดีความสามารถบุคลากร 

 ภาครัฐ 

  การปรับกระบวนทัศน์ และสร้างจิตส านึกของบุคลากร

ภาครัฐในทุกระดับ  ตลอดจนพฒันาขีดความสามารถของบุคลากร

ภาครัฐให้มีนวัตกรรมในการบริการจัดการการท างานที่จะมุง่ไปสู่

ประโยชนส์ุขของประชาชน  โดยประชาชนได้รับความพงึพอใจ 

  

 7.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบรหิาร

จัดการ 

  การพัฒนาประสิทธิภาพโดยมุ่งเนน้ความคุ้มค่าในการ

ปฏบัิตภิารกิจ เนน้การบริการโดยค านงึถึงความตอ้งการของ

ประชาชน เพิ่มบทบาทภาคเอกชนในกิจกรของรัฐ เพื่อลดภาระการ

ลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการตลอดจนพัฒนากลไก

การก ากับดูแลท่ีเข้มแข็งและโปร่งใสโดยค านงึการควบคู่ไปกับการ

ปลูกจิตส านกึข้าราชการให้ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม การ

รับผิดชอบตอ่สว่นรวม การพร้อมรับการตรวจสอบจากประชาชน 

และการปฏบัิตติามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยขอ้มูลอย่าง

เครง่ครัด 

  

 7.3 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบรหิาร

จัดการและการตรวจสอบควบคุม 

  การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมโีอกาสในการเสนอแนะ

และก าหนดบทบัญญัติ รวมถึงกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประสาน

ประโยชน ์ของภาคส่วนต่างๆ ให้เสมอภาคและมีความสมดุล

ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในองค์กรภาครัฐตามท่ี

กฎหมายก าหนด และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบจากทุกภาคสว่น 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

    วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงใหม่ “ นครแห่งชีวติและความมั่งคัง่ ”  (City  of  Life  and  Prosperity) 

    ค าอธบิาย   :   จังหวัดเชียงใหม่จะเปน็เมืองที่ให้คุณค่าแกทุ่กชีวติที่อาศัยอยู่และมาเยือน  เป็นเมืองทีม่ีความมั่งคั่ง  

                        และพัฒนาอยา่งยัง่ยนื  

  

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ตามแผนปฏิบัติราชการ  4  ป ี

1. การพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นศนูย์กลางเศรษฐกิจของภมูิภาคอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) และเอเชยีใต ้

(BIMSTEC) 

 2. การพัฒนาส่งเสรมิอุตสาหกรรมการผลิต และบรกิารใหม่บนพืน้ฐานของวัฒนธรรมและเศรษฐกิจฐานความรู้ 

 3. การพัฒนาการประกอบการหัตถกรรมบนพืน้ฐานวัฒนธรรมเดิม เช่ือมโยงวัฒนธรรมใหมอ่ยา่งตอ่เนื่อง 

               แขง่ขันได้และยัง่ยนื 

 4. การพัฒนาศักยภาพด้านการทอ่งเที่ยวที่แขง่ขนัได้และยัง่ยืน 

 5. การพัฒนาการเกษตรใหม้มีูลคา่เพิ่ม  แข่งขนัได้อยา่งยั่งยืน 

 6. การอนุรักษ์  สืบสาน  ถา่ยทอด  พัฒนาและเฝา้ระวังวฒันธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ 

               พัฒนาคุณธรรม  จรยิธรรมประชาชน 

7.ด ารงความเปน็ฐานทรัพยากรธรรมชาติ  โดยฟื้นฟูและบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศน์  

และสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื 

 8. การเสริมสรา้งความมั่นคงของชีวติและสังคม 

 9. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  รวมถึงการเสรมิสรา้งสุขภาวะของประชาชน  เพื่อสรา้งสังคมที่มีคุณภาพ  

               และการพัฒนาทีย่ั่งยนื 

10. การแก้ไขปัญหาความยากจน  โดยใช้แนวพระราชด ารเิศรษฐกจิพอเพยีง  พรอ้มทัง้พัฒนาการบรกิารด้าน  

  สงัคมที่จ าเป็นต่อการสรา้งอาชีพและเพิ่มรายได้  รวมถงึโอกาสเขา้ถงึแหลง่เงินทนุในระดับครัวเรือนและ  

  ชุมชน 

 11. การส่งเสรมิประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสงัคม 

 12. การพัฒนาการบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี 

 

 

 

 

 



แบบ  ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1.2และ5.4

ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1

1.ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

1.1  แนวทางการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนส่ง

 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

1 เพื่ออ านวยความสะดวก

แกป่ระชาชนในการใช้

เสน้ทางสัญจรไปมา

 สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ภายในหมูบ้า้น
หมู่ 1 
กวา้ง 3 เมตร
ยาว 100 เมตร 
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร

          175,000 175,000         175,000         ร้อยละความพงึ

พอใจของ

ประชาชนที่ใช้

เสน้ทาง

 ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวก

สะบายในการ

เดนิทาง

สว่นโยธา

2 เพื่ออ านวยความสะดวก

แกป่ระชาชนในการใช้

เสน้ทางสัญจรไปมา

 สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ภายในหมูบ้า้น
หมู่ 1 
กวา้ง 3 เมตร
ยาว 100 เมตร 
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร

          175,000 175,000         175,000         ร้อยละความพงึ

พอใจของ

ประชาชนที่ใช้

เสน้ทาง

 ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวก

สะบายในการ

เดนิทาง

สว่นโยธา

3 เพื่ออ านวยความสะดวก

แกป่ระชาชนในการใช้

เสน้ทางสัญจรไปมา

 สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ภายในหมูบ้า้น
หมู่ 2  
กวา้ง 4 เมตร
ยาว 130 เมตร 
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร

           300,000 300,000          300,000          ร้อยละความพงึ

พอใจของ

ประชาชนที่ใช้

เสน้ทาง

 ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวก

สะบายในการ

เดนิทาง

สว่นโยธา

4 เพื่ออ านวยความสะดวก

แกป่ระชาชนในการใช้

เสน้ทางสัญจรไปมา

 สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ภายในหมูบ้า้น
หมู่ 3   
กวา้ง 3 เมตร
ยาว 150 เมตร 
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร

250,000          250,000          250,000          ร้อยละความพงึ

พอใจของ

ประชาชนที่ใช้

เสน้ทาง

 ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวก

สะบายในการ

เดนิทาง

สว่นโยธา

สร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่า้น ม.1  

(จุดกองกลางสายบนตอ่จากโครงการเดมิ)

สร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่า้น ม.2

(จุดวัดอมลองตอ่หว้ยไมย้าง)

สร้างถนน คสล.ในหมูบ่า้น ม.3 

(จุดทางไปทุง่ผักเฮือด)

 ตัวชี้วัด

(KPI)

สร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่า้น ม.1  

(จุดซอยขา้งวัดแมข่าน)

 เปา้หมาย(ผลผลติ

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ผลท่ีคาดว่า

จะไดร้ับ

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี (พ.ศ.  2559  -  พ.ศ.  2561)

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ

ท่ี วัตถุประสงค์



แบบ  ผ.01

 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

 ตัวชี้วัด

(KPI)

 เปา้หมาย(ผลผลติ

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ผลท่ีคาดว่า

จะไดร้ับ

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมท่ี วัตถุประสงค์

5 เพื่ออ านวยความสะดวก

แกป่ระชาชนในการใช้

เสน้ทางสัญจรไปมา

 สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ภายในหมูบ้า้น
หมู่ 4   
กวา้ง 4 เมตร
ยาว 100 เมตร 
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร

240,000          240,000          240,000          ร้อยละความพงึ

พอใจของ

ประชาชนที่ใช้

เสน้ทาง

 ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวก

สะบายในการ

เดนิทาง

สว่นโยธา

6 เพื่ออ านวยความสะดวก

แกป่ระชาชนในการใช้

เสน้ทางสัญจรไปมา

 สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ภายในหมูบ้า้น
หมู่ 4   
กวา้ง 4 เมตร
ยาว 100 เมตร 
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร

240,000          240,000          240,000          ร้อยละความพงึ

พอใจของ

ประชาชนที่ใช้

เสน้ทาง

 ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวก

สะบายในการ

เดนิทาง

สว่นโยธา

7 เพื่ออ านวยความสะดวก

แกป่ระชาชนในการใช้

เสน้ทางสัญจรไปมา

 สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ภายในหมูบ้า้น
หมู่ 5 
กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 50 เมตร 
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร

100,000          100,000          100,000          ร้อยละความพงึ

พอใจของ

ประชาชนที่ใช้

เสน้ทาง

 ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวก

สะบายในการ

เดนิทาง

สว่นโยธา

8 เพื่ออ านวยความสะดวก

แกป่ระชาชนในการใช้

เสน้ทางสัญจรไปมา

 สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ภายในหมูบ้า้น
หมู่ 6 
กวา้ง 3 เมตร
ยาว 100 เมตร 
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร

          175,000 175,000         175,000         ร้อยละความพงึ

พอใจของ

ประชาชนที่ใช้

เสน้ทาง

 ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวก

สะบายในการ

เดนิทาง

สว่นโยธา

9 เพื่ออ านวยความสะดวก

แกป่ระชาชนในการใช้

เสน้ทางสัญจรไปมา

 สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ภายในหมูบ้า้น
หมู่ 6 
กวา้ง 3 เมตร
ยาว 100 เมตร 
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร

          175,000 175,000         175,000         ร้อยละความพงึ

พอใจของ

ประชาชนที่ใช้

เสน้ทาง

 ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวก

สะบายในการ

เดนิทาง

สว่นโยธา

สร้างถนน คสล.ในหมูบ่า้น ม.4 

(จุดหย่อมบา้นวันตกทุง่โปง่ ตั้งแตส่ะพานขา้มน้ าแมส่าบถงึบา้นนายย่ิง)

สร้างถนน คสล.ในหมูบ่า้น ม.4 

(จุดหย่อมบา้นวันออกตอ่จากคอนกรีตเดมิ)

สร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่า้น ม.6  

(จุดซอยวัดขุนสาบ)

สร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่า้น ม.5 

(จุดทางไปทุง่โปง่)

สร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่า้น ม.6 

(จุดซอยบา้นขุนสาบใต)้



แบบ  ผ.01

 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

 ตัวชี้วัด

(KPI)

 เปา้หมาย(ผลผลติ

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ผลท่ีคาดว่า

จะไดร้ับ

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมท่ี วัตถุประสงค์

10 เพื่ออ านวยความสะดวก

แกป่ระชาชนในการใช้

เสน้ทางสัญจรไปมา

 สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ภายในหมูบ้า้น
หมู่ 7 
กวา้ง 3 เมตร
ยาว 100  เมตร 
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร

175,000         175,000         175,000         ร้อยละความพงึ

พอใจของ

ประชาชนที่ใช้

เสน้ทาง

 ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวก

สะบายในการ

เดนิทาง

สว่นโยธา

11 เพื่ออ านวยความสะดวก

แกป่ระชาชนในการใช้

เสน้ทางสัญจรไปมา

 สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ภายในหมูบ้า้น
หมู่ 7 
กวา้ง 3 เมตร
ยาว 50  เมตร 
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร

90,000            90,000            90,000            ร้อยละความพงึ

พอใจของ

ประชาชนที่ใช้

เสน้ทาง

 ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวก

สะบายในการ

เดนิทาง

สว่นโยธา

12 เพื่ออ านวยความสะดวก

แกป่ระชาชนในการใช้

เสน้ทางสัญจรไปมา

 สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ภายในหมูบ้า้น
หมู่ 8 
กวา้ง 3 เมตร
ยาว 100 เมตร 
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร

175,000         175,000         175,000         ร้อยละความพงึ

พอใจของ

ประชาชนที่ใช้

เสน้ทาง

 ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวก

สะบายในการ

เดนิทาง

สว่นโยธา

13 เพื่ออ านวยความสะดวก

แกป่ระชาชนในการใช้

เสน้ทางสัญจรไปมา

 สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ภายในหมูบ้า้น
หมู่ 8
กวา้ง 3 เมตร
ยาว 100 เมตร 
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร

175,000         175,000         175,000         ร้อยละความพงึ

พอใจของ

ประชาชนที่ใช้

เสน้ทาง

 ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวก

สะบายในการ

เดนิทาง

สว่นโยธา

14 เพื่ออ านวยความสะดวก

แกป่ระชาชนในการใช้

เสน้ทางสัญจรไปมา

 สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ภายในหมูบ้า้น
หมู่ 8
กวา้ง 3 เมตร
ยาว 50 เมตร 
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร

90,000            90,000            90,000            ร้อยละความพงึ

พอใจของ

ประชาชนที่ใช้

เสน้ทาง

 ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวก

สะบายในการ

เดนิทาง

สว่นโยธา

สร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่า้น ม.7  

(จุดกองกลางซอยบนและปากซอยเขา้โรงส)ี

สร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่า้น ม.8 

(จุดซอยกิ่วคอลอ้)

สร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่า้น ม.7 

(จุดซอยกลางบา้น)

สร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่า้น ม.8 

(จุดซอยทางไปทุง่ปา่คา)

สร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่า้น ม.8 

(จุดซอยบา้นหลา่ย)



แบบ  ผ.01

 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

 ตัวชี้วัด

(KPI)

 เปา้หมาย(ผลผลติ

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ผลท่ีคาดว่า

จะไดร้ับ

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมท่ี วัตถุประสงค์

15 เพื่ออ านวยความสะดวก

แกป่ระชาชนในการใช้

เสน้ทางสัญจรไปมา

 สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ภายในหมูบ้า้น 
หมู่ 9  จ านวน 2 ช่วง
ช่วงที ่1 กวา้ง 4  เมตร
ยาว 100 เมตร 
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร
ช่วงที ่2 กวา้ง 4 เมตร
ยาว 150 เมตร
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร

590,000          590,000          590,000          ร้อยละความพงึ

พอใจของ

ประชาชนที่ใช้

เสน้ทาง

 ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวก

สะบายในการ

เดนิทาง

สว่นโยธา

16 เพื่ออ านวยความสะดวก

แกป่ระชาชนในการใช้

เสน้ทางสัญจรไปมา

 สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ภายในหมูบ้า้น
หมู่ 10 
กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 55 เมตร 
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร

100,000          100,000          100,000          ร้อยละความพงึ

พอใจของ

ประชาชนที่ใช้

เสน้ทาง

 ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวก

สะบายในการ

เดนิทาง

สว่นโยธา

17 เพื่ออ านวยความสะดวก

แกป่ระชาชนในการใช้

เสน้ทางสัญจรไปมา

 สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ภายในหมูบ้า้น
หมู่ 10  
กวา้ง 3  เมตร
ยาว 100 เมตร 
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร

175,000         175,000         175,000         ร้อยละความพงึ

พอใจของ

ประชาชนที่ใช้

เสน้ทาง

 ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวก

สะบายในการ

เดนิทาง

สว่นโยธา

18 ปรับปรุงพื้นผิวจราจรดว้ยดนิลูกรังบดอัด ถนนสายงิ้วเฒา่-ขุนอมลอง เพื่ออ านวยความสะดวก

แกป่ระชาชนในการใช้

เสน้ทางสัญจรไปมา

 ปรบัปรงุพืน้ผวิจราจร
ดว้ยดนิลกูรงับดอดั
กวา้ง 4 เมตร
ยาว 2,500 เมตร 
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร

650,000          650,000          650,000          ร้อยละความพงึ

พอใจของ

ประชาชนที่ใช้

เสน้ทาง

 ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวก

สะบายในการ

เดนิทาง

สว่นโยธา

19 ปรับปรุงพื้นผิวจราจรดว้ยดนิลูกรังบดอัด ถนนสายงิ้วเฒา่-นากู่ เพื่ออ านวยความสะดวก

แกป่ระชาชนในการใช้

เสน้ทางสัญจรไปมา

 ปรบัปรงุพืน้ผวิจราจร
ดว้ยดนิลกูรงับดอดั
กวา้ง 4 เมตร
ยาว 2,500 เมตร 
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร

650,000          650,000          650,000          ร้อยละความพงึ

พอใจของ

ประชาชนที่ใช้

เสน้ทาง

 ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวก

สะบายในการ

เดนิทาง

สว่นโยธา

สร้างถนน คสล.ในหมูบ่า้น ม.10 (จุดซอย 6) 

สร้างถนน คสล. ม.9

(จุดทางขึ้นบา้นผายอง)

สร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่า้น ม.10  (จุดซอย 5) 



แบบ  ผ.01

 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

 ตัวชี้วัด

(KPI)

 เปา้หมาย(ผลผลติ

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ผลท่ีคาดว่า

จะไดร้ับ

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมท่ี วัตถุประสงค์

20 ปรับปรุงพื้นผิวจราจรดว้ยดนิลูกรังบดอัด ถนนสายงิ้วเฒา่-อมลอง เพื่ออ านวยความสะดวก

แกป่ระชาชนในการใช้

เสน้ทางสัญจรไปมา

 ปรบัปรงุพืน้ผวิจราจร
ดว้ยดนิลกูรงับดอดั
กวา้ง 4 เมตร
ยาว 2,500 เมตร 
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร

650,000          650,000          650,000          ร้อยละความพงึ

พอใจของ

ประชาชนที่ใช้

เสน้ทาง

 ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวก

สะบายในการ

เดนิทาง

สว่นโยธา

21 ปรับปรุงพื้นผิวจราจรดว้ยดนิลูกรังบดอัด ถนนสายแมตุ่งตงิ-แมแ่พะ เพื่ออ านวยความสะดวก

แกป่ระชาชนในการใช้

เสน้ทางสัญจรไปมา

 ปรบัปรงุพืน้ผวิจราจร
ดว้ยดนิลกูรงับดอดั
กวา้ง 4 เมตร
ยาว 2,500 เมตร 
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร

650,000          650,000          650,000          ร้อยละความพงึ

พอใจของ

ประชาชนที่ใช้

เสน้ทาง

 ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวก

สะบายในการ

เดนิทาง

สว่นโยธา

22 ปรับปรุงพิ้นผิวจราจรดว้ยดนิลูกรังบดอัด ถนนสายขุนสาบ-นากู่ เพื่ออ านวยความสะดวก

แกป่ระชาชนในการใช้

เสน้ทางสัญจรไปมา

 ปรบัปรงุพืน้ผวิจราจร
ดว้ยดนิลกูรงับดอดั
กวา้ง 4 เมตร
ยาว 2,500 เมตร 
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร

650,000          650,000          650,000          ร้อยละความพงึ

พอใจของ

ประชาชนที่ใช้

เสน้ทาง

 ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวก

สะบายในการ

เดนิทาง

สว่นโยธา

23 ปรับปรุงพิ้นผิวจราจรดว้ยดนิลูกรังบดอัด ถนนสายขุนสาบ-ปางขุม เพื่ออ านวยความสะดวก

แกป่ระชาชนในการใช้

เสน้ทางสัญจรไปมา

 ปรบัปรงุพืน้ผวิจราจร
ดว้ยดนิลกูรงับดอดั
กวา้ง 4 เมตร
ยาว 2,500 เมตร 
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร

650,000          650,000          650,000          ร้อยละความพงึ

พอใจของ

ประชาชนที่ใช้

เสน้ทาง

 ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวก

สะบายในการ

เดนิทาง

สว่นโยธา

รวมแนวทางท่ี 1 7,300,000      7,300,000      7,300,000     



แบบ ผ.01

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดท่ี 1.2และ5.4

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 1

1.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน

1.2  แนวทางการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการเกษตร

 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

1  เพื่อขุดลอกล้าน้า้ที่ตื้น

เขนิมวีชัพชืปกคลุมใหม้ี

พื้นที่กักเก็บน้า้และ

ระบายน้า้ไดด้ย่ิีงขึ้น

ขดุลอกสระน ้า
ขนาดกวา้ง 50 เมตร
ยาว  50 เมตร
ลกึ 4 เมตร

100,000          100,000          100,000         ความพงึพอใจของ

ผู้ใชน้้า้ไมต่่า้กวา่ 

ร้อยละ 70

 ปริมาณน้า้

เพยีงพอตอ่ความ

ตอ้งการของเกตรกร

 สว่นโยธา

2  เพื่อขุดลอกล้าน้า้ที่ตื้น

เขนิมวีชัพชืปกคลุมใหม้ี

พื้นที่กักเก็บน้า้และ

ระบายน้า้ไดด้ย่ิีงขึ้น

ขดุลอกสระน ้า
ขนาดกวา้ง 3 เมตร
ยาว  1,500 เมตร
ลกึ 2 เมตร

100,000          100,000          100,000         ความพงึพอใจของ

ผู้ใชน้้า้ไมต่่า้กวา่ 

ร้อยละ 70

 ปริมาณน้า้

เพยีงพอตอ่ความ

ตอ้งการของเกตรกร

 สว่นโยธา

3  เพื่อขุดลอกล้าน้า้ที่ตื้น

เขนิมวีชัพชืปกคลุมใหม้ี

พื้นที่กักเก็บน้า้และ

ระบายน้า้ไดด้ย่ิีงขึ้น

ขดุลอกสระน ้า
ขนาดกวา้ง 3 เมตร
ยาว  1,500 เมตร
ลกึ 2 เมตร

100,000          100,000          100,000         ความพงึพอใจของ

ผู้ใชน้้า้ไมต่่า้กวา่ 

ร้อยละ 70

 ปริมาณน้า้

เพยีงพอตอ่ความ

ตอ้งการของเกตรกร

 สว่นโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ขุดลอกแหลง่น้า้สระน้า้บา้นทุง่โปง่ 

ขุดลอกแหลง่น้า้ล้าหว้ยแมตุ่งตงิ

ขุดลอกแหลง่น้า้ล้าหว้ยจั๊กกา่

 ตัวชี้วัด

(KPI)

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.  2559  -  พ.ศ.  2561)

องค์การบรหิารสว่นต าบลแม่สาบ

ท่ี วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลติ

ของโครงการ)



แบบ ผ.01

 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมท่ี วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย(ผลผลติ

ของโครงการ)

4 เพื่อปรับปรุงถนนลูกรัง

เขา้พื้นที่ทางการเกษตร

ใหด้ขีึ้น

ปรบัเกรดถนนทางเขา้
พืน้ทีท่างการเกษตรใน
ต าบลแม่สาบ รวม
ระยะทางไม่น้อยกวา่  
50 กม./ปี

100,000          100,000          100,000         ความพงึพอใจของ

ผู้ใชน้้า้ไมต่่า้กวา่ 

ร้อยละ 70

 ปริมาณน้า้

เพยีงพอตอ่ความ

ตอ้งการของเกตรกร

 สว่นโยธา

5 เพื่อปรับปรุงระบบน้า้

เพื่อการเกษตรจากล้า

เหมอืงดนิใหเ้ป็นระบบทอ่

เพื่อประสทิธิภาพในการ

สง่น้า้มากขึ้น

จดัหาท่อ พวีซี ีขนาด
ต่างๆเพือ่ปรบัปรงุระบบ
ส่งน ้าและซ่อมแซมใน
ส่วนทีช่ ารดุ ระยะทาง
รวมไม่น้อยกวา่ 3 กม/ปี

200,000          200,000          200,000         ความพงึพอใจของ

ผู้ใชน้้า้ไมต่่า้กวา่ 

ร้อยละ 70

 ปริมาณน้า้

เพยีงพอตอ่ความ

ตอ้งการของเกตรกร

 สว่นโยธา

6 เพื่อจัดหาแหลง่น้า้

การเกษตรและเพื่อการ

อุปโภคบริโภคให้

เพยีงพอตอ่ความ

ตอ้งการของประชาชน

ขดุสระเกบ็น ้าเพือ่
การเกษตรและการ
อุปโภคบรโิภค ขนาด
กวา้ง 50 เมตร
ยาว 50 เมตร 
ลกึ 4 เมตร

100,000          100,000          100,000         ความพงึพอใจของ

ผู้ใชน้้า้ไมต่่า้กวา่ 

ร้อยละ 70

 ปริมาณน้า้

เพยีงพอตอ่ความ

ตอ้งการของเกตรกร

 สว่นโยธา

7 เพื่อจัดหาแหลง่น้า้

การเกษตรและเพื่อการ

อุปโภคบริโภคให้

เพยีงพอตอ่ความ

ตอ้งการของประชาชน

ขดุสระเกบ็น ้าเพือ่
การเกษตรและการ
อุปโภคบรโิภค ขนาด
กวา้ง 50 เมตร
ยาว 50 เมตร 
ลกึ 4 เมตร

100,000          100,000          100,000         ความพงึพอใจของ

ผู้ใชน้้า้ไมต่่า้กวา่ 

ร้อยละ 70

 ปริมาณน้า้

เพยีงพอตอ่ความ

ตอ้งการของเกตรกร

 สว่นโยธา

รวมแนวทางท่ี 2 800,000         800,000         800,000        

ขุดบอ่/สระเก็บน้า้เพื่อการเกษตรบา้นทุง่ยาว

ขุดบอ่/สระเก็บน้า้เพื่อการเกษตรบา้นนากู่

ปรับเกรดถนนเขา้พื้นที่เกษตร

วางทอ่สง่น้า้เพื่อการเกษตร



ยทุธศาสตรจ์งัหวัดท่ี 1.2และ5.4

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 1

1.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน

1.3  แนวทางการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

1 เพื่อกอ่สร้างระบบ

ประปาหมูบ่า้นของบา้น

นากูแ่ละบา้นผายองใหม้ี

น้า้เพื่อการอุปโภค 

บริโภคที่เพยีงพอ

 ราษฎรหมู่ 9 มี
น ้าประปาใชเ้พือ่การ
อุปโภคบรโิภคเพยีงพอ

200,000          200,000          200,000         จ้านวนครัวเรือนที่

มนี้า้เพื่อการ

อุปโภคบริโภค

เพยีงพอ เกนิร้อย

ละ 80 ของหมูบ่า้น

มนี้า้ใชเ้พื่อการ

อุปโภคบริโภค

เพยีงพอ

สว่นโยธา

2 เพื่อกอ่สร้างระบบ

ประปาหมูบ่า้นของบา้น

ทุง่ยาว ใหม้นี้า้เพื่อการ

อุปโภค บริโภคที่เพยีงพอ

 ราษฎรหมู่ 10 มี
น ้าประปาใชเ้พือ่การ
อุปโภคบรโิภคเพยีงพอ

200,000          200,000          200,000         จ้านวนครัวเรือนที่

มนี้า้เพื่อการ

อุปโภคบริโภค

เพยีงพอ เกนิร้อย

ละ 80 ของหมูบ่า้น

มนี้า้ใชเ้พื่อการ

อุปโภคบริโภค

เพยีงพอ

สว่นโยธา

3 เพื่อความปลอดภัยใน

การเดนิทางคมนาคม

ของประชาชนโดยเพิ่ม

จุดตดิตัง้ในสว่นที่ขาด

และช้ารุด

ตดิตัง้ไฟกิ่งเพิ่ม จ้านวน

 20 จุด

ซอ่มแซมไฟกิ่ง 

รวม 50 จุด

100,000          100,000          100,000         ความพงึพอใจของ

ประชาชนดา้นการ

จัดการโครงสร้าง

พื้นฐาน ไมต่่า้กวา่

ร้อยละ 50

ประชาชนมคีวาม

ปลอดภัยในการ

เดนิทาง

สว่นโยธา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.  2559  -  พ.ศ.  2561)

องค์การบรหิารสว่นต าบลแม่สาบ

ท่ี วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลติ

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่า้นพร้อมวางทอ่สง่น้า้ บา้นนา

กู-่ผายอง

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่า้นพร้อมวางทอ่สง่น้า้ บา้นทุง่ยาว

โครงการตดิตัง้และซอ่มแซมไฟกิ่งสาธารณะ

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม



 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

ท่ี วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลติ

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการกอ่สร้างลานคอนกรีตปา่ชา้ ม.5 เพื่อใชเ้ป็นสถานที่ในการ

ประกอบกจิทางศาสนา

และการฌาปนกจิของ

หมูบ่า้น

ก่อสรา้งลานคอนกรตี
เสรมิเหลก็ปา่ชา้ บา้น
แม่ตุงตงิ ขนาดความ
กวา้ง   เมตร ยาว     
เมตร หนาเฉลีย่ 0.8 
เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่ม่
น้อยกวา่         ตาราง
เมตร

150,000          150,000          150,000         ความพงึพอใจของ

ผู้ไดรั้บประโยชน์

จากโครงการไมต่่า้

กวา่ร้อยละ 70

มสีถานที่ปฏบิัติ

กจิกรรมทางการ

ณาปนกจิที่เป็น

ระเบยีบเรียบร้อย 

สวยงามไมอุ่จาด

ตาแกผู้่พบเห็น

 สว่นโยธา

5 โครงการปรับปรุงหลังคาที่ท้าการองคก์ารบริหารสว่นต้าบลแมส่าบ เพื่อปรับปรุงหลังคาเกา่

ที่ทรุดโทรมใหม้สีภาพ

คงทนถาวรย่ิงขึ้น

ถอดหลงัคาเดมิทิง้ทัง้
หมดแลว้มุงหลงัคา
กระเบือ้งลอนคู่สแีดง 
พืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 
564 ตร.ม. พรอ้มครอบ
สนักระเบือ้งลอนคู่สใีหม่
 และปรบัปรงุฝ้าเพดาล
ทบีารภายในทีท่ าการ 
อบต.แม่สาบ

123,600         123,600         123,600         ความพงึพอใจของ

ผู้มารับบริการที่

ส้านักงาน อบต.

แมส่าบ มคีวามพงึ

พอใจในดา้น

สถานที่ ไมต่่า้กวา่

ร้อยละ 70

ส้านักงานมคีวาม

มั่นคงปลอดภัย 

สะอาดสวยงาม 

สงา่งามสมกับเป็น

สถานที่ราชการ

สว่นโยธา

6 โครงการตอ่เตมิหลังคา ศพด.ศูนย์แมตุ่งตงิ (หลังที่ 1) เพื่อตอ่เตมิหลังคา

อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กซึ่งในแบบเดมิเป็นรูป

ตัว H แตเ่นื่องจาก

ประสบปัญหาฝนเปยีก

ลื่นในฤดูฝน และไม่

สามารถใชป้ระโยชนไ์ด้

ในฤดูปกตเินื่องจากเป็น

พื้นที่รับแดด จึงตอ้งตอ่

เตมิใหส้ามารถใชพ้ื้นที่

ลานดังกลา่วได้

ต่อเตมิหลงัคา ศพด.
ของอบต.แม่สาบ โดย
เป็นหลงัคาโครงเหลก็ 
แผ่นมุงหลงัคาแมทเทลิ
ชสีจ านวน 2 จุด พืน้ที่
ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 
47  ตร.ม. ตามแบบ 
อบต.แม่สาบ

43,000            43,000            43,000           ความพงึพอใจของ

ผู้มารับบริการที่

ส้านักงาน อบต.

แมส่าบ มคีวามพงึ

พอใจในดา้น

สถานที่ ไมต่่า้กวา่

ร้อยละ 70

ส้านักงานมคีวาม

มั่นคงปลอดภัย 

สะอาดสวยงาม 

สงา่งามสมกับเป็น

สถานที่ราชการ

สว่นโยธา



 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

ท่ี วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลติ

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม

7 โครงการตอ่เตมิหลังคา ศพด.ศูนย์แมตุ่งตงิ (หลังที่ 2) เพื่อตอ่เตมิหลังคา

อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กซึ่งในแบบเดมิเป็นรูป

ตัว H แตเ่นื่องจาก

ประสบปัญหาฝนเปยีก

ลื่นในฤดูฝน และไม่

สามารถใชป้ระโยชนไ์ด้

ในฤดูปกตเินื่องจากเป็น

พื้นที่รับแดด จึงตอ้งตอ่

เตมิใหส้ามารถใชพ้ื้นที่

ลานดังกลา่วได้

ต่อเตมิหลงัคา ศพด.
ของอบต.แม่สาบ โดย
เป็นหลงัคาโครงเหลก็ 
แผ่นมุงหลงัคาแมทเทลิ
ชสีจ านวน 2 จุด พืน้ที่
ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 
47  ตร.ม. ตามแบบ 
อบต.แม่สาบ

43,000            43,000            43,000           ความพงึพอใจของ

ผู้มารับบริการที่

ส้านักงาน อบต.

แมส่าบ มคีวามพงึ

พอใจในดา้น

สถานที่ ไมต่่า้กวา่

ร้อยละ 70

ส้านักงานมคีวาม

มั่นคงปลอดภัย 

สะอาดสวยงาม 

สงา่งามสมกับเป็น

สถานที่ราชการ

สว่นโยธา

8 โครงการตอ่เตมิหลังคา ศพด.ศูนย์นากู่ เพื่อตอ่เตมิหลังคา

อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กซึ่งในแบบเดมิเป็นรูป

ตัว H แตเ่นื่องจาก

ประสบปัญหาฝนเปยีก

ลื่นในฤดูฝน และไม่

สามารถใชป้ระโยชนไ์ด้

ในฤดูปกตเินื่องจากเป็น

พื้นที่รับแดด จึงตอ้งตอ่

เตมิใหส้ามารถใชพ้ื้นที่

ลานดังกลา่วได้

ต่อเตมิหลงัคา ศพด.
ของอบต.แม่สาบ โดย
เป็นหลงัคาโครงเหลก็ 
แผ่นมุงหลงัคาแมทเทลิ
ชสีจ านวน 2 จุด พืน้ที่
ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 
47  ตร.ม. ตามแบบ 
อบต.แม่สาบ

43,000            43,000            43,000           ความพงึพอใจของ

ผู้มารับบริการที่

ส้านักงาน อบต.

แมส่าบ มคีวามพงึ

พอใจในดา้น

สถานที่ ไมต่่า้กวา่

ร้อยละ 70

ส้านักงานมคีวาม

มั่นคงปลอดภัย 

สะอาดสวยงาม 

สงา่งามสมกับเป็น

สถานที่ราชการ

สว่นโยธา

รวมแนวทางท่ี 3 902,600         902,600         902,600        



ยทุธศาสตรจ์งัหวัดท่ี 1.1,1.2,และ1.4

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 2

2.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูค่วามยัง่ยนื

2.1  แนวทางการพัฒนาจดัอบรมให้ความรูแ้ก่กลุม่อาชพีต่างๆ

 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

1 เพื่อพัฒนาตอ่ยอดอาชพี

ของกลุม่สตรีใหม้ี

ศักยภาพ สามารถ

แขง่ขันในตลาดได้

สมาชกิลุ่มสตร ีม.1,5 
จ านวน 20 คน

20,000            20,000            20,000           รายไดเ้ฉลี่ยของ

สมาชกิกลุม่เพิ่มขึ้น

จากเดมิ ร้อยละ 10

ประชาชนในพื้นที่มี

รายไดแ้ละคุณภาพ

ชวีติที่ดขีึ้น

สว่นสวสัดกิารสังคม

2 เพื่อพัฒนาตอ่ยอดอาชพี

ของกลุม่สตรีใหม้ี

ศักยภาพ สามารถ

แขง่ขันในตลาดได้

สมาชกิลุ่มสตร ีม.2 
จ านวน 15 คน

10,000            10,000            10,000           รายไดเ้ฉลี่ยของ

สมาชกิกลุม่เพิ่มขึ้น

จากเดมิ ร้อยละ 10

ประชาชนในพื้นที่มี

รายไดแ้ละคุณภาพ

ชวีติที่ดขีึ้น

สว่นสวสัดกิารสังคม

3 เพื่อพัฒนาตอ่ยอดอาชพี

ของกลุม่สตรีใหม้ี

ศักยภาพ สามารถ

แขง่ขันในตลาดได้

สมาชกิลุ่มสตร ีม.3,8 
จ านวน 20 คน

20,000            20,000            20,000           รายไดเ้ฉลี่ยของ

สมาชกิกลุม่เพิ่มขึ้น

จากเดมิ ร้อยละ 10

ประชาชนในพื้นที่มี

รายไดแ้ละคุณภาพ

ชวีติที่ดขีึ้น

สว่นสวสัดกิารสังคม

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

โครงการอบรมพฒันาอาชพีการแปรรปูผลติภณัฑจ์ากกระเทยีมสดและ
กระเทยีมแหง้

โครงการอบรมพฒันาอาชพีการแปรรปูผลติภณัฑจ์ากดอกเก๊กฮวยและ
หญ้าหวาน

โครงการอบรมพฒันาอาชพีแปรรปูผลติภณัฑจ์ากกลว้ย

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.  2559  -  พ.ศ.  2561)

องค์การบรหิารสว่นต าบลแม่สาบ

ท่ี วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลติ

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)



 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมท่ี วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย(ผลผลติ

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)

4 เพื่อพัฒนาตอ่ยอดอาชพี

ของกลุม่สตรีใหม้ี

ศักยภาพ สามารถ

แขง่ขันในตลาดได้

สมาชกิลุ่มสตร ีม.4,6,9 
จ านวน 20 คน

30,000            30,000            30,000           รายไดเ้ฉลี่ยของ

สมาชกิกลุม่เพิ่มขึ้น

จากเดมิ ร้อยละ 10

ประชาชนในพื้นที่มี

รายไดแ้ละคุณภาพ

ชวีติที่ดขีึ้น

สว่นสวสัดกิารสังคม

5 เพื่อพัฒนาตอ่ยอดอาชพี

ของกลุม่สตรีใหม้ี

ศักยภาพ สามารถ

แขง่ขันในตลาดได้

สมาชกิลุ่มสตร ีม.7,10 
จ านวน 20 คน

20,000            20,000            20,000           รายไดเ้ฉลี่ยของ

สมาชกิกลุม่เพิ่มขึ้น

จากเดมิ ร้อยละ 10

ประชาชนในพื้นที่มี

รายไดแ้ละคุณภาพ

ชวีติที่ดขีึ้น

สว่นสวสัดกิารสังคม

6 เพื่อเพิ่มชอ่งทางการ

สร้างรายไดแ้ละแนะแนว

ทางการพัฒนาอาชพี

เสริมของกลุม่สตรีและผู้

ที่สนใจ

สมาชกิกลุ่มสตรี
ม.1-ม.10
จ านวน 50 คน

30,000            30,000            30,000           รายไดเ้ฉลี่ยของ

สมาชกิกลุม่เพิ่มขึ้น

จากเดมิ ร้อยละ 10

ประชาชนในพื้นที่มี

รายไดแ้ละคุณภาพ

ชวีติที่ดขีึ้น

สว่นสวสัดกิารสังคม

7 เพื่อพัฒนาตอ่ยอดอาชพี

ของกลุม่ผู้สูงอายุใหม้ี

ศักยภาพ สามารถ

แขง่ขันในตลาดได้

สมาชกิชมรมผูสู้งอายุ 
จ านวน 15 คน

10,000            10,000            10,000           รายไดเ้ฉลี่ยของ

สมาชกิกลุม่เพิ่มขึ้น

จากเดมิ ร้อยละ 10

ประชาชนในพื้นที่มี

รายไดแ้ละคุณภาพ

ชวีติที่ดขีึ้น

สว่นสวสัดกิารสังคม

รวมแนวทางท่ี 1 140,000         140,000         140,000        

โครงการอบรมและพฒันาอาชพีการจกัสาน

โครงการอบรมพฒันาอาชพีการผลติน ้ายาลา้งจาน น ้ายาซกัผา้ แชมพ ู
สบู่เหลว

โครงการอบรมพฒันาอาชพีการท าขนมทองพบั ทองมว้น ทองมว้นสด

โครงการอบรมอาชพีการนวดสปาดว้ยสมุนไพรในทอ้งถิน่



ยทุธศาสตรจ์งัหวัดท่ี 1.1,1.2,และ1.4

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 2

2.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูค่วามยัง่ยนื

2.2  แนวทางการพัฒนาสรา้งความเขม้แขง็แก่หนว่ยธรุกิจ กองทุน กลุม่อาชพี กลุม่สหรกรณ์

 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

1 โครงการชุมชนตน้แบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง เพื่อสร้างความเข็มแข็ง

ของระบบเศรษฐกจิ

ชุมชนใหแ้กห่นว่ยธุรกจิ 

กลุม่เกษตรกร กลุม่

อาชพี ตา่งๆ โดยหลัก

เศรษฐกจิพอเพยีง

ราษฎร ม.5 

จ านวน 50 ครัวเรือน

50,000            50,000            50,000            คา่ใชจ้่ายราย

ครัวเรือนลดลง 

ร้อยละ 10/ปี

ระบบเศรษฐกจิ

ชุมชนดขีึ้น ราษฎร

มคีวามสุข

สว่นสวสัดกิารสังคม

2 โครงการตูเ้ย็นขา้งบา้น เพื่อสร้างความเข็มแข็ง

ของระบบเศรษฐกจิ

ชุมชนใหแ้กห่นว่ยธุรกจิ 

กลุม่เกษตรกร กลุม่

อาชพี ตา่งๆ โดยหลัก

เศรษฐกจิพอเพยีง

ราษฎร ม.7 

จ านวน 30 ครัวเรือน

50,000            50,000            50,000            คา่ใชจ้่ายราย

ครัวเรือนลดลง 

ร้อยละ 10/ปี

ระบบเศรษฐกจิ

ชุมชนดขีึ้น ราษฎร

มคีวามสุข

สว่นสวสัดกิารสังคม

3 โครงการธนาคารครอบครัวจัดท าบัญชคีรัวเรือน เพื่อสร้างความเข็มแข็ง

ของระบบเศรษฐกจิ

ชุมชนใหแ้กห่นว่ยธุรกจิ 

กลุม่เกษตรกร กลุม่

อาชพี ตา่งๆ โดยหลัก

เศรษฐกจิพอเพยีง

ราษฎร ม.3 

จ านวน 30 ครัวเรือน

10,000            10,000            10,000            คา่ใชจ้่ายราย

ครัวเรือนลดลง 

ร้อยละ 10/ปี

ระบบเศรษฐกจิ

ชุมชนดขีึ้น ราษฎร

มคีวามสุข

สว่นสวสัดกิารสังคม

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.  2559  -  พ.ศ.  2561)

องค์การบรหิารสว่นต าบลแม่สาบ

ท่ี วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลติ

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ



 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมท่ี วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย(ผลผลติ

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

4 โครงการเพิ่มมูลคา่ผลผลติการเกษตรดว้ยวธิีเกษตรในโรงเรือน เพื่อสร้างความเข็มแข็ง

ของระบบเศรษฐกจิ

ชุมชนใหแ้กห่นว่ยธุรกจิ 

กลุม่เกษตรกร กลุม่

อาชพี ตา่งๆ โดยหลัก

เศรษฐกจิพอเพยีง

1.กอ่สร้างโรงเรือน

ตน้แบบเพื่อทดลอง

การปลูกเกษตรชวีภาพ

 จ านวน 1 หลัง

2.กลุม่เกษตรกรผู้ปลูก

ผักอินทรีย์และผัก

ชวีภาพจ านวน 50 ราย

100,000          100,000          100,000          รายไดข้องเกษตร

ผู้ปลูกผักชวีภาพ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

ระบบเศรษฐกจิ

ชุมชนดขีึ้น ราษฎร

มคีวามสุข

สว่นสวสัดกิารสังคม

รวมแนวทางท่ี 2 210,000         210,000         210,000        



ยทุธศาสตรจ์งัหวัดท่ี 1.1,1.2,และ1.4

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 2

2.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูค่วามยัง่ยนื

2.3  แนวทางการพัฒนาสนบัสนนุการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ กระบวนการผลติ และการจดัการผลติภณัฑ์ชมุชน

 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

1 โครงการฝึกอบรมการผลติปุย๋อินทรีย์และปุย๋น้า้ชุมชน เพื่อสง่เสริมใหเ้กษตรกร

ท้าการเกษตรแบบ

ชวีภาพลดการใช้

สารเคมแีละลดตน้ทุน

ทางการผลติ

จัดกาวสัดุอุปกรและ

สง่เสริมใหก้ลุม่

เกษตรกรต้าบลแมส่าบ  

จ้านวน 4 กจิกรรม 

- สง่เสริมการท้าปุย๋

อินทรีย์และปุย๋ชวีภาพ 

ม.4,7,8

- เคร่ืองอัดเม็ดปุย๋

หมักชวีภาพ  ม.6,10

50,000            50,000            50,000            ลดตน้ทุนการผลติ

ในดา้นปุย๋เคมแีละ

ยาฆา่แมลงลง 

ร้อยละ 20

ก้าไรจาการขาย

ผลผลติทาง

การเกษตรเพิ่ม

สูงขึ้นดนิมคีุณภาพ

เพราะมกีารปรับ

สมดุล

สว่นสวสัดกิารสังคม

2 โครงการฝึกอบรมและศกึษาดูงานการพัฒนากลุม่อาชพี เพื่อหาตน้แบบหรือแนว

ปฏบิัตใินการพัฒนา

ผลติภัณฑ ์พัฒนาองคก์ร

ใหม้ปีระสทิธิภาพ

ศกึษาดูงานการพัฒนา

อาชพี 1คร้ัง  จ้านวน

ผู้เขา้ร่วมโครงการ 20

 คน จากประธานกลุม่

อาชพีและกลุม่แมบ่า้น

แตล่ะหมูบ่า้น

50,000            50,000            50,000            ร้อยละ 80 ของ

กลุม่อาชพีที่ผ่าน

การศกึษาดูมกีาร

น้าความรู้ไปใช้

ปรับปรุงผลติภัณฑ์

ของตนเอง

สามารถน้า

กจิกรรมและ

รูปแบบการจัดการ

องคก์รและ

ผลติภัณฑน์้ามาใช้

พัฒนาองคก์รใน

ต้าบล

สว่นสวสัดกิารสังคม

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.  2559  -  พ.ศ.  2561)

องค์การบรหิารสว่นต าบลแม่สาบ

ท่ี วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลติ

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ



 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมท่ี วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย(ผลผลติ

ของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

3 สนับสนุนอุปกรณ์จักสานไมไ้ผ่ (เคร่ืองจักตอก)  เพื่อพัฒนาศักยภาพใน

การผลติของกลุม่อาชพี

ตา่งๆ

กลุ่มอาชพีจกัสาน หมู1่
 หมู7่

10,000            10,000            10,000           รายไดเ้ฉลี่ยของ

สมาชกิกลุม่เพิ่มขึ้น

จากเดมิ ร้อยละ 10

ประชาชนในพื้นที่มี

รายไดแ้ละคุณภาพ

ชวีติที่ดขีึ้น

สว่นสวสัดกิารสังคม

4 สนับสนุนอุปกรณ์เคร่ืองท้าขนมทองพับทองมว้น  เพื่อพัฒนาศักยภาพใน

การผลติของกลุม่อาชพี

ตา่งๆ

กลุ่มอาชพีท าขนมทอง
พบัทองมว้น หมู4่

15,000            15,000            15,000           รายไดเ้ฉลี่ยของ

สมาชกิกลุม่เพิ่มขึ้น

จากเดมิ ร้อยละ 10

ประชาชนในพื้นที่มี

รายไดแ้ละคุณภาพ

ชวีติที่ดขีึ้น

สว่นสวสัดกิารสังคม

5 สนับสนุนอุปกรณ์เคร่ืองจักหวาย  เพื่อพัฒนาศักยภาพใน

การผลติของกลุม่อาชพี

ตา่งๆ

กลุ่มอาชพีท าผลภิณัฑ์
หวาย หมู5่

10,000            10,000            10,000           รายไดเ้ฉลี่ยของ

สมาชกิกลุม่เพิ่มขึ้น

จากเดมิ ร้อยละ 10

ประชาชนในพื้นที่มี

รายไดแ้ละคุณภาพ

ชวีติที่ดขีึ้น

สว่นสวสัดกิารสังคม

6 สนับสนุนเคร่ือมอื อุปกรณ์ และบรรจุภัณฑเ์กก๊ฮวยหญา้หวาน  เพื่อพัฒนาศักยภาพใน

การผลติของกลุม่อาชพี

ตา่งๆ

กลุ่มผูผ้ลติเก๊กฮวยและ
หญ้าหวาน หมู7่

20,000            20,000            20,000           รายไดเ้ฉลี่ยของ

สมาชกิกลุม่เพิ่มขึ้น

จากเดมิ ร้อยละ 10

ประชาชนในพื้นที่มี

รายไดแ้ละคุณภาพ

ชวีติที่ดขีึ้น

สว่นสวสัดกิารสังคม

7 กอ่สร้างอาคารโรงแปรรูปผลติภัณฑเ์กก๊ฮวยและหญา้หวาน  เพื่อพัฒนาศักยภาพใน

การผลติของกลุม่อาชพี

ตา่งๆ

กลุ่มเกษตรผูป้ลูก
เก๊กฮวยและหญ้าหวาน
 หมู2่

100,000          100,000          100,000         รายไดเ้ฉลี่ยของ

สมาชกิกลุม่เพิ่มขึ้น

จากเดมิ ร้อยละ 10

ประชาชนในพื้นที่มี

รายไดแ้ละคุณภาพ

ชวีติที่ดขีึ้น

สว่นสวสัดกิารสังคม

รวมแนวทางท่ี 3 255,000         255,000         255,000        



ยทุธศาสตรจ์งัหวัดท่ี 1.3,3.1,3.3,และ3.4

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 2และ3

3.ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ สิง่แวดลอ้ม และระบบนเิวศนอ์ยา่งยัง่ยนื

3.1  แนวทางการพัฒนาการจดัการสิง่แวดลอ้มและระบบนเิวศนช์มุชน

 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

1 เพื่อพัฒนาและสง่เสริม

ดา้นสุขอนามัยแกชุ่มชน 

สร้างความเป็นระเบยีบ

เรียบร้อยใหชุ้มชน เกดิ

ความสะอาดนา่มอง

สง่เสริมการพัฒนา

หนา้บา้นของตนเองให้

สะอาดนา่มอง

20,000            20,000            20,000            ปริมาณขยะ

ท าลาย ลดลงร้อย

ละ 10 /ปี

ลดปัญหามลภาวะ

และรักษาความ

สะอาดเรียบร้อยใน

ชุมชน

ส านักปลัดฯ

2 เพื่อพัฒนาและสง่เสริม

ดา้นสุขอนามัย สร้าง

ความเป็นระเบยีบ

เรียบร้อยใหโ้รงเรียนเกดิ

ความสะอาดนา่มอง

จัดตัง้กองทุนธนาคาร

ขยะ บริหารจัดการขยะ

ในโรงเรียน แลว้น าไป

จ าหนา่ยตอ่  เปา้หมาย

 รร.บา้นอมลอง ,รร.

บา้นปางเตมิ,รร.บา้น

นากู,่รร,วดังิ้วเฒา่

20,000            20,000            20,000            ปริมาณขยะ

ท าลาย ลดลงร้อย

ละ 10 /ปี

ลดปัญหามลภาวะ

และรักษาความ

สะอาดเรียบร้อยใน

ชุมชน

ส านักปลัดฯ

3 เพื่อสง่เสริมใหป้ระชาชน

ในหมูบ่า้นลดปริมาณ

การผลติขยะและมกีาร

บริหารจัดการขยะอย่าง

ถูกวธิี

ราษฎรหมู ่1-10 150,000          150,000          150,000          ปริมาณขยะ

ท าลาย ลดลงร้อย

ละ 10 /ปี

ลดปัญหามลภาวะ

และรักษาความ

สะอาดเรียบร้อยใน

ชุมชน

ส านักงานปลัดฯ

 ตัวชี้วัด

(KPI)

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

โครงการนอกบา้น หนา้บา้น นา่มอง

โครงการธนาคารขยะในโรงเรียน

โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.  2559  -  พ.ศ.  2561)

องค์การบรหิารสว่นต าบลแม่สาบ

ท่ี วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

 ตัวชี้วัด

(KPI)

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมท่ี วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 เพื่อแกไ้ขปัญหาที่ทิ้งขยะ

ของชุมชน

ขุดบอ่ขยะประจ า

หมูบ่า้นแกห่มูบ่า้นตา่งๆ

 ดังนี้

หมู ่7 จ านวน 1 บอ่

หมู ่2  จ านวน 1 บอ่

หมู ่3  จ านวน 1 บอ่

หมู ่4  จ านวน 2 บอ่ 

หมู ่5  จ านวน 1 บอ่

หมู ่6  จ านวน 1 บอ่

หมู ่8  จ านวน 1 บอ่

หมู ่9  จ านวน 1 บอ่

20,000            20,000            20,000            ปริมาณขยะ

ท าลาย ลดลงร้อย

ละ 10 /ปี

มกีารก าจัดขยะ

อย่างถูกวธิี ถูก

สุขลักษณะ

สว่นโยธา

รวมแนวทางท่ี1 210,000         210,000         210,000        

โครงการขุดบอ่ขยะชุมชน



ยทุธศาสตรจ์งัหวัดท่ี 1.3,3.1,3.3,และ3.4

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 2และ3

3.ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ สิง่แวดลอ้ม และระบบนเิวศนอ์ยา่งยัง่ยนื

3.2  แนวทางการปอ้งกัน อนรุกัษ์ ฟืน้ฟู ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

1 โครงการท าแนวกันไฟหมูบ่า้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้มใหค้งความ

อุดมสมบูรณ์

มแีนวกนัไฟหมู่บา้น 
ครบทัง้ 10 หมู่บา้น

50,000            50,000            50,000           ปริมาณพื้นที่เกดิ

ไฟปา่ในพื้นที่ต าบล

แมส่าบลดลง

ร้อยละ 20

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม

ไดรั้บการดูแลรักษา

ส านักงานปลัดฯ

2 โครงการรณรงคก์อ่สร้างฝายเช็คแดมปแ์ละฝายชะลอความชุ่มชื้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้มใหค้งความ

อุดมสมบูรณ์

สรา้งฝายชะลอความชุ่ม
ชืน้หรอืฝายเชค็แดมป์อ
ย่างน้อยปีละ 2 ลูก

20,000            20,000            20,000           จ านวนฝายเช็ค

แดมปห์รือฝาย

ชะลอน้ าที่สร้าง ไม่

นอ้ยกวา่ 2 ลูก/ปี

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม

ไดรั้บการดูแลรักษา

ส านักงานปลัดฯ

3 โครงการปลูกปา่ปลูกแฝกเฉลมิพระเกยีรติ เพื่อเป็นการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้มใหค้งความ

อุดมสมบูรณ์

1.ปลูกตน้ไมเ้สรมิปา่ใน
พืน้ทีป่า่เสื่อมโทรมและ
ในเขตปา่ชุมชน 2,000 
ตน้
2.ปลูกหญ้าแฝก 
5,000 กลา้

40,000            40,000            40,000           1.จ านวนตน้ไมท้ี่

ปลูกไมน่อ้ยกวา่ 

2,000 ตน้/ปี

2.จ านวนกลา้แฝก

ที่ปลูก ไมน่อ้ยกวา่

 5,000 กลา้/ปี

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม

ไดรั้บการดูแลรักษา

ส านักงานปลัดฯ

110,000         110,000         110,000        

 ตัวชี้วัด

(KPI)

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

รวมแนวทางท่ี2

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.  2559  -  พ.ศ.  2561)

องค์การบรหิารสว่นต าบลแม่สาบ

ท่ี วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยทุธศาสตรจ์งัหวัดท่ี 1.3,3.1,3.3,และ3.4

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 2และ3

3.ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ สิง่แวดลอ้ม และระบบนเิวศนอ์ยา่งยัง่ยนื

3.3  แนวทางการสรา้งจติส านกึชมุชนในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

1 โครงการอบรมเยาวชนอาสาสมัครปอ้งกันไฟปา่ เพื่อสร้างอาสาสมัครใน

การปฏบิัตหินา้ที่ในการ

ปอ้งกันปัญหาไฟปา่

พร้อมเป็นแกนน าในการ

สง่เสริมใหชุ้มชนเกดิ

กระแสอนุรักษป์า่ไม้

เยาวชนอาสาสมัคร

ปอ้งกันไฟปา่ ต.แมส่าบ 

จ านวน 40 คน

40,000            40,000            40,000           ปริมาณพื้นที่เกดิ

ไฟปา่ในพื้นที่ต าบล

แมส่าบลดลงร้อย

ละ 20

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม

ไดรั้บการดูแลรักษา

ส านักงานปลัดฯ

2 โครงการรณรงคป์ระชาสัมพันธ์ปอ้งกันไฟปา่เคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ใหค้น

เห็นถงึความส าคัญของ

ปัญหาไฟปา่

1.ออกประชาสัมพันธ์

โดยรถยนตต์ดิเคร่ือง

เสยีง 

ชว่งเดอืน มค.- เมย.

 ไปในทุกหมูบ่า้น 

เดอืนละ 4 คร้ัง

2.จัดท าปา้ย

ประชาสัมพันธ์ จ านวน

 10 ปา้ย

20,000            20,000            20,000           ปริมาณพื้นที่เกดิ

ไฟปา่ในพื้นที่ต าบล

แมส่าบลดลงร้อย

ละ 20

ระบบนเิวศนป์า่ไม้

ไดรั้บการฟื้นฟูใหด้ี

ขึ้นและสร้าง

จิตส านกึใหรู้้จัก

หวงแหน มสี านกึ

รักความเป็น

เจ้าของร่วมกัน

ส านักงานปลัดฯ

60,000            60,000            60,000           

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รวมแนวทางท่ี3

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.  2559  -  พ.ศ.  2561)

องค์การบรหิารสว่นต าบลแม่สาบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ



ยทุธศาสตรจ์งัหวัดท่ี 1.3,3.1,3.3,และ3.4

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 2และ3

3.ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ สิง่แวดลอ้ม และระบบนเิวศนอ์ยา่งยัง่ยนื

3.4  แนวทางการพัฒนาและสง่เสรมิการท่องเท่ียว

 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

1 โครงการจัดงานเทศกาลสตรอเบอร่ีและของดอี าเภอสะเมงิ เพื่อสง่เสริมการ

ทอ่งเที่ยวของอ าเภอสะ

เมงิใหเ้ป็นที่รู้จักของคน

ทั่วไปและกระตุน้

เศรษฐกจิของอ.สะเมงิ

1.จัดรถขบวนร่วมงาน

   1 คัน

2.จัดรูปขบวนร่วมงาน

    1 คัน

3.จัดซุม้หนึ่งต าบลหนึ่ง

    ผลติภัณฑ์

4.จ้างเหมารถรับสง่

    ผู้เขา้ร่วมขบวน

150,000          150,000          150,000         รายไดจ้ากการ

จ าหนา่ยสนิคา้และ

ใหบ้ริการในชว่งจัด

งานเพิ่มสูงขึ้นจาก

ปทีี่ผ่านมา ร้อยละ

 10

แหลง่ทอ่งเที่ยว

และผลติภัณฑ์

ชุมชนของอ าเภอสะ

เมงิเป็นที่รู้จัก เกดิ

การหมุนเวยีนของ

ระบบเศรษฐกจิ

ชุมชน

ส านักงานปลัด

2 โครงการจัดงานฤดูหนาวและงานกาชาด จังหวดัเชยีงใหม่ เพื่อสง่เสริมการ

ทอ่งเที่ยวของจังหวดัให้

เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

และกระตุน้เศรษฐกจิใน

ภาพรวมของจังหวดั

สร้างร้านคา้และน า

สนิคา้ผลติภัณฑช์ุมชน 

อ าเภอสะเมงิไปเผยแพร่

ใหเ้ป็นที่รู้จัก

4,000              4,000              4,000             รายไดจ้ากการ

ทอ่งเที่ยวใน

ภาพรวมของ

จังหวดัสูงขึ้นร้อย

ละ 10

ผลติภัณฑช์ุมชน

ของอ าเภอสะเมงิ

เป็นที่รู้จัก เกดิการ

หมุนเวยีนของระบบ

เศรษฐกจิชุมชน

ส านักงานปลัด

3 โครงการจัดงานมหกรรมไมด้อกไมป้ระดับ จังหวดัเชยีงใหม่ เพื่อสง่เสริมการ

ทอ่งเที่ยวของจังหวดัให้

เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

และกระตุน้เศรษฐกจิใน

ภาพรวมของจังหวดั

อุดหนุนให ้

1.ปกครอง จ.เชยีงใหม ่

 เป็นเงนิ  2,000 บาท

2.ปกครอง อ.สะเมงิ  

เป็นเงนิ 8,000  บาท

10,000            10,000            10,000           รายไดจ้ากการ

ทอ่งเที่ยวใน

ภาพรวมของ

จังหวดัสูงขึ้นร้อย

ละ 10

กระตุน้เศรษฐกจิ

จากการทอ่งเที่ยว

ส านักงานปลัด

รวมแนวทางท่ี4 164,000         164,000         164,000        

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.  2559  -  พ.ศ.  2561)

องค์การบรหิารสว่นต าบลแม่สาบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ



ยทุธศาสตรจ์งัหวัดท่ี 1.1 ,2.2 และ 2.3

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 4

4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ ์ฟืน้ฟแูละสบืสานศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น

4.1  แนวทางการสง่เสรมิสนบัสนนุกิจกรรมทางศาสนา

 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

1 โครงการบวชหมูภ่าคฤดูร้อน เพื่อเป็นการสบืทอด

พระพุทธศาสนา อบรม

ขัดเกลาใหเ้ด็กนักเรียน 

และประชาชนทั่วไปใหรู้้

ซึ้งถงึค าสั่งสอนของพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้าและ

หันหนา้เขา้วดัมากขึ้น

เด็กนักเรียนและ

ประชาชนทั่วไปที่มี

ความสนใจ  จ านวน  

20 คน

50,000            50,000            50,000           จ านวนนักเรียน

และผู้สนใจเขา้

บรรพชาและอุป

สมบถไมต่่ ากวา่ 

20 รูป

พระพุทธศาสนา

ไดรั้บการสบืทอด

และเยาวชนได้

ใกลช้ดิ

พระพุทธศาสนา

สภาวฒันธรรมต าบล

แมส่าบ

2 โครงการประเพณีหลอ่เทยีนพรรษา หลอ่รวมใจชาวพุทธ เพื่อเป็นการสบืสาน 

รวมทัง้สง่เสริมกจิกรรม

และประเพณีทางศาสนา

ใหค้งอยู่

จัดกจิกรรมหลอ่เทยีน

พรรษาตามรูปแบบ

โบราณที่กระท ามา 

และน าไปถวายตามวดั

ตา่งๆในต าบลแมส่าบ 

จ านวน 12 วดั

10,000            10,000            10,000           ร้อยละ 60 ของ

ประชาชนที่มา

ร่วมงานมคีวามรู้

ความเขา้ใจ

เกี่ยวกับการจัด

งานวฒันธรรม

ประเพณีนัน้ๆ

สบืทอดศาสนาให้

คงอยู่ตอ่ไป

สว่นการศกึษา

                                   รวมแนวทางท่ี 1 60,000            60,000            60,000           

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.  2559  -  พ.ศ.  2561)

องค์การบรหิารสว่นต าบลแม่สาบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ



ยทุธศาสตรจ์งัหวัดท่ี 1.1 ,2.2 และ 2.3

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 4

4.ยทุธศาสตรก์ารอนรุกัษ์ ฟืน้ฟูและสบืสานศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภมิูปญัญาท้องถิน่

4.2  แนวทางการจดัองค์ความรูท้างศิลปวัฒนธรรม จรยิธรรม ประเพณี

 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

1 เพื่อเป็นการสร้าง

จิตส านกึที่ดใีนการ

ปฏบิัตงิานโดยเนน้การมี

คุณธรรมและจริยธรรม

ในการปฏบิัตงิาน

อบรมคุณธรรม 
จรยิธรรมแก่ขา้ราชการ
 พนกังาน สมาชกิสภา 
ผูบ้รหิาร อบต.แม่สาบ 
จ านวน 40 คน

30,000            30,000            30,000           คะแนนความพงึ

พอใจของประชาชน

ในดา้นการ

ใหบ้ริการของ

องคก์ารบริหาร

สว่นต าบลแมส่าบ 

ไมต่่ ากวา่ร้อยละ 

70

ประชาชนไดรั้บ

การบริการที่เป็น

ธรรมและมคีวาม

พงึพอใจในการ

ใหบ้ริการของ อบต.

ส านักงานปลัดฯ

2 เพื่อเป็นแหลง่รวบรวม

ภูมปิัญญาทุกแขนงของ

ทอ้งถิ่น เป็นแหลง่เรียนรู้

 คน้ควา้ดา้นภูมปิัญญา

และอัตตาลักษข์อง

ทอ้งถิ่น

จดัท าเอกสารและ
บนัทกึขอ้มลูในระบบ
อเิลก็ทรอนิกส์รวมรวม
ขอ้มลู ภาพถ่าย ประวตั
ความเป็นมา ชนชาติ
ขนมธรรมเนียม
ประเพณีทอ้งถิน่และภมูิ
ปญัญาทอ้งถิน่ใหเ้ป็น
รปูธรรม

10,000            10,000            10,000           เอกสารหรือ

ไฟลข์อ้มูล

อีเล็กทรอนกิส์

เผยแพร่แกผู้่สนใจ 

จ านวน 1 ไฟล์

ประชาชนมแีหลง่

เรียนรู้และสบืคน้ 

เขา้ใจและ

ภาคภูมใิจใน

รากเหงา้ของตัวเอง

สว่นการศกึษาฯ

รวมแนวทางท่ี2 40,000            40,000            40,000           

 ตัวชี้วัด

(KPI)

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกบุ่คลากรของ อบต.แมส่าบ

โครงการรวบรวมภูมปิัญญา ต.แมส่าบ

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.  2559  -  พ.ศ.  2561)

องค์การบรหิารสว่นต าบลแม่สาบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยทุธศาสตรจ์งัหวัดท่ี 1.1 ,2.2 และ 2.3

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 4

4.ยทุธศาสตรก์ารอนรุกัษ์ ฟืน้ฟูและสบืสานศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภมิูปญัญาท้องถิน่

4.3  แนวทางการเชือ่มโยงวิถชีวิีตชมุชนกับจารตีประเพณีและศลิปวัฒนธรรมท้องถิน่

 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

1 โครงการจัดงานพุทธบูชาปา๋เวณีย่ีเป็ง เพื่อสง่เสริมและสบืสาน

ประเพณีทางศาสนาและ

วฒันธรรม

การจัดงานพุทธบูชาปา๋

เวณีย่ีเป็งประจ าป ีของ

ทุกวดั รวม 12 วดั

40,000            40,000            40,000           ร้อยละ 60 ของ

ประชาชนที่มา

ร่วมงานมคีวามรู้

ความเขา้ใจ

เกี่ยวกับการจัด

งานวฒันธรรม

ประเพณีนัน้ๆ

ประเพณีและ

วฒันธรรมไดรั้บ

การสบืทอด

สว่นการศกึษา

2 เพื่อสง่เสริมและสบืสาน

ประเพณีทางศาสนาและ

วฒันธรรม

จัดกจิกรรมอบรมให้

ความรู้การอนุรักษส์บื

สานประเพณีทาง

วฒันธรรม ณ ที่ท าการ

 อบต.แมส่าบ 1 วนั 

50,000            50,000            50,000           ร้อยละ 60 ของ

ประชาชนที่มา

ร่วมงานมคีวามรู้

ความเขา้ใจ

เกี่ยวกับการจัด

งานวฒันธรรม

ประเพณีนัน้ๆ

ประเพณีและ

วฒันธรรมไดรั้บ

การสบืทอด

สภาวฒันธรรม 

ต าบลแมส่าบ

3 โครงการสง่เสริมประเพณีสงกรานตอ าเภอสะเมงิ เพื่อสง่เสริมและสบืสาน

ประเพณีทางศาสนาและ

วฒันธรรม

อุดหนุนงบประมาณแก่

ที่ท าการปกครอง

อ าเภอสะเมงิ จ านวน 

8,000 บาท

8,000              8,000              8,000             ร้อยละ 60 ของ

ประชาชนที่มา

ร่วมงานมคีวามรู้

ความเขา้ใจ

เกี่ยวกับการจัด

งานวฒันธรรม

ประเพณีนัน้ๆ

ประเพณีและ

วฒันธรรมไดรั้บ

การสบืทอด

ที่ท าการปกครอง

อ าเภอสะเมงิ

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

โครงการอบรมการสบืสานประเพณี ปี๋ใหมเ่มอืง ด าหัวสระเกลา้ 

แบบเบา้ลา้นนา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.  2559  -  พ.ศ.  2561)

องค์การบรหิารสว่นต าบลแม่สาบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ



 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

4 โครงการไหวส้าปา๋รม ีสบืฮีต ตา๋มฮอย สรงน้ าพระธาตุเจ้ามอ่นเปี๊ยะ เพื่อสง่เสริมและสบืสาน

ประเพณีทางศาสนาและ

วฒันธรรม

ประชาชนในชุมชนมี

สว่นร่วมในกจิกรรม  

เปา้หมายมกีารจัดงาน

ประเพณีประจ าป ี1 

คร้ัง

50,000            50,000            50,000           ร้อยละ 60 ของ

ประชาชนที่มา

ร่วมงานมคีวามรู้

ความเขา้ใจ

เกี่ยวกับการจัด

งานวฒันธรรม

ประเพณีนัน้ๆ

ประเพณีและ

วฒันธรรมไดรั้บ

การสบืทอด

สว่นการศกึษา

5 โครงการจัดงานพชืมงคลผายอง เพื่อสง่เสริมและสบืสาน

ประเพณีทางศาสนาและ

วฒันธรรม

ประชาชนในชุมชนมี

สว่นร่วมในกจิกรรม  

เปา้หมายมกีารจัดงาน

ประเพณีประจ าป ี1 

คร้ัง

20,000            20,000            20,000           ร้อยละ 60 ของ

ประชาชนที่มา

ร่วมงานมคีวามรู้

ความเขา้ใจ

เกี่ยวกับการจัด

งานวฒันธรรม

ประเพณีนัน้ๆ

ประเพณีและ

วฒันธรรมไดรั้บ

การสบืทอด

สภาวฒันธรรม

ต าบลแมส่าบ

168,000         168,000         168,000        รวมแนวทางท่ี 3



ยทุธศาสตรจ์งัหวัดท่ี 2.1,2.3,2.4,และ5.1

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดท่ี  5

5.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวิีตของประชาชน

5.1  แนวทางการจดัสวัสดกิารแก่ผู้ดอ้ยโอกาส

 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

1 โครงการสนุนเบี้ยยังชพีผู้ปว่ยเอดส์ เพื่อสงเคราะหเ์บี้ยยังชพี

แกผู้่ตดิเชื้อใหม้รีายได้

เพยีงพอตอ่การด ารงชพี

ผูป้ว่ยตดิเชือ้เอดส์ทีข่ ึน้
ทะเบยีนไว ้จ ำนวน 
13 คน

78,000           78,000           78,000          ผู้ตดิเชื้อมคีวามพงึ

พอใจในการ

ใหบ้ริการดา้นเบี้ย

ยังชพีไมต่่ ากวา่

ร้อยละ 70

ผู้ตดิเชื้อมรีายได้

เพยีงพอตอ่การ

ด ารงชพี

สว่นสวสัดกิารสังคม

รวมแนวทางท่ี 1 78,000           78,000           78,000          

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.  2559  -  พ.ศ.  2561)

องค์การบรหิารสว่นต าบลแม่สาบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดท่ี 2.1,2.3,2.4,และ5.1

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5

5.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.2  แนวทางการส่งเสรมิการศึกษาและการเรยีรู้ตลอดชีวิต

 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

1 โครงการกอ่สร้าง/ปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อกอ่สร้าง/ปรับปรุง

อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กใหม้คีวามมัน่คง

แขง็แรง เหมาะสมแก่

การจดัเรียนการสอน

1.ก่อสรา้ง ศพด.ขนุสาบ
2.ก่อสรา้ง ศพด.อมลอง
3.ต่อเตมิหลงัคา ศพด.
แม่ตุงตงิ และ ศพด.นากู่

3,000,000      3,000,000      3,000,000      ผ่านการประเมนิ

มาตรฐานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

คะแนนไมต่่่ากวา่

ร้อยละ 60

 มสีภาพแวดล้อมที่

เหมาะสมกบัการ

พัฒนาทักษะและ

การจดัการเรียน

การสอน

กองการศึกษาฯ

2 เพื่อพัฒนาศักยภาพและ

เพิ่มประสิทธภิาพในการ

จดัการเรียนการสอน

ของผู้ดูแลเด็กสังกดั 

อบต.แมส่าบ

ครผููด้แูลเดก็/ผูช้ว่ย
ผูด้แูลเดก็ ในสงักดั 
อบต.แม่สาบ 
จ านวน 6 คน

20,000            20,000            20,000           ครูผู้ดูแลเด็ก/

ผู้ชว่ยผู้ดูแลเด็ก

ผ่านการทดสอบ

หลังฝึกอบรม ด้วย

คะแนนไมต่่่ากวา่

ร้อยละ 60

 ผู้ดูแลเด็กมทีักษะ

ความรู้

ความสามารถใน

การส่งเสริม

พัฒนาการเด็ก

กองการศึกษาฯ

3 อุดหนุนอาหารกลางวัน  เพื่อใหน้ักเรียนได้รับ

สารอาหารทีเ่พยีงพอ

ส่าหรับการพัฒนาด้าน

สุขภาพอนามัยทีด่ีของ

นักเรียน

 1.โรงเรยีนสงักดั สพฐ 
จ านวน 5 แห่ง
2.ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ใน
สงักดั กศน. 1 แห่ง

1,080,000      1,080,000      1,080,000     จ่านวนนักเรียนที่

ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานการเจริญ

เติมโต ไมต่่่ากวา่

ร้อยละ 80

เด็กนักเรียนใน

พื้นทีม่สีุขภาพ

ร่างกายแขง็แรง

สมบูรณ์พร้อมใน

การเรียนรู้

กองการศึกษาฯ

4 อุดหนุนอาหารเสริมนม เพื่อใหน้ักเรียนได้รับ

สารอาหารทีเ่พยีงพอ

ส่าหรับการพัฒนาด้าน

สุขภาพอนามัยทีด่ีของ

นักเรียน

1.โรงเรยีนสงักดั สพฐ  
จ านวน 5 แห่ง
2.ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ใน
สงักดั กศน. 1 แห่ง

600,000          600,000          600,000         จ่านวนนักเรียนที่

ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานการเจริญ

เติมโต ไมต่่่ากวา่

ร้อยละ 80

เด็กนักเรียนใน

พื้นทีม่สีุขภาพ

ร่างกายแขง็แรง

สมบูรณ์พร้อมใน

การเรียนรู้

กองการศึกษาฯ

วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ตัวชีวั้ด

(KPI)

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รบั

 หน่วยงาน

ท่ีรบัผิดชอบ

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.  2559  -  พ.ศ.  2561)

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิัติงานของบุคลากร

ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกดั อบต.แมส่าบ



 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ตัวชีวั้ด

(KPI)

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รบั

 หน่วยงาน

ท่ีรบัผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

5  เพื่อเสริมสร้าง

พัฒนาการการเรียนรู้

จากประสบการณ์จริง

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 4 
แห่งในสงักดั 
อบต.แม่สาบ

10,000            10,000            10,000           ผ่านการประเมนิ

มาตรฐานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

คะแนนไมต่่่ากวา่

ร้อยละ 60

เด็กนักเรียนของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกดั อบต.แม่

สาบมพีัฒนาการ

และการเรียนรู้ที่

เหมาะสม

6 โครงการคา่ใชจ้า่ยในการบริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพและ

เพิ่มประสิทธภิาพในการ

จดัการเรียนการสอน

ของผู้ดูแลเด็กสังกดั 

อบต.แมส่าบ

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ใน
สงักดั อบต.แม่สาบ 
ทัง้ 6 แห่ง

325,600         325,600         325,600         ผ่านการประเมนิ

มาตรฐานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

คะแนนไมต่่่ากวา่

ร้อยละ 60

เด็กนักเรียนของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกดั อบต.แม่

สาบมพีัฒนาการ

และการเรียนรู้ที่

เหมาะสม

7  เพื่อวัดความรู้

ความสามารถของเด็ก

นักเรียนวา่อยู่ในระดับได

เพื่อขอ้มูลมาปรับปรุง

การเรียนการสอน

 เดก็นกัเรยีนทุก
ระดบัชัน้ของศนูยพ์ฒันา
เดก็เลก็ในสงักดั
องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลแม่สาบ

10,000            10,000            10,000           ผ่านการประเมนิ

มาตรฐานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

คะแนนไมต่่่ากวา่

ร้อยละ 60

เด็กนักเรียนของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกดั อบต.แม่

สาบมพีัฒนาการ

และการเรียนรู้ที่

เหมาะสม

8  เพื่อสร้าง

สภาพแวดล้อมทีน่่าอยู่ 

ถกูสุขอนามัย เหมาะสม

กบัการเป็นแหล่งเรียนรู้

ของเด็ก

 ปรุงปรุงภมูทิศัน์รอบๆ
บรเิวณศนูยพ์ฒันาเดก็
เลก็ 4 แห่งคอื ศพด.แม่
ตุงตงิ/ศพด.ขนุสาบ/
ศพด.นากู/่ศพด.อมลอง

50,000            50,000            50,000           ผ่านการประเมนิ

มาตรฐานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

คะแนนไมต่่่ากวา่

ร้อยละ 60

 มสีภาพแวดล้อมที่

เหมาะสมกบัการ

พัฒนาทักษะและ

การจดัการเรียน

การสอน

9  เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก

นักเรียนมพีัฒนาการ 

เปดิโลกทัศน์ใหม่ๆ  

สร้างความกระตือรือร้น

ในการเรียนรู้

 เดก็นกัเรยีนของศนูย์
พฒันาเดก็เลก็ในสงักดั
องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลแม่สาบ 
จ านวน 50 คน

20,000            20,000            20,000           ผ่านการประเมนิ

มาตรฐานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

ด้วยคะแนนไมต่่่า

กวา่ร้อยละ 60

เด็กนักเรียนของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกดั อบต.แม่

สาบมพีัฒนาการ

และการเรียนรู้ที่

เหมาะสม

รวมแนวทางท่ี 2 5,115,600      5,115,600      5,115,600     

โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กในสังกดั อบต.แมส่าบ

 โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ชวีติเด็กปฐมวัย (การเลี้ยงไกพ่ันธุไ์ข่)

โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกดัองคก์ารบริหาร

ส่วนต่าบลแมส่าบ

 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะความสามารถของเด็กปฐมวัย



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดท่ี 2.1,2.3,2.4,และ5.1

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5

5.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.2  แนวทางการส่งเสรมิการศึกษาและการเรยีรู้ตลอดชีวิต

 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

1 โครงการกอ่สร้าง/ปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อกอ่สร้าง/ปรับปรุง

อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กใหม้คีวามมัน่คง

แขง็แรง เหมาะสมแก่

การจดัเรียนการสอน

1.ก่อสรา้ง ศพด.ขนุสาบ
2.ก่อสรา้ง ศพด.อมลอง
3.ต่อเตมิหลงัคา ศพด.
แม่ตุงตงิ และ ศพด.นากู่

3,000,000      3,000,000      3,000,000      ผ่านการประเมนิ

มาตรฐานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

คะแนนไมต่่่ากวา่

ร้อยละ 60

 มสีภาพแวดล้อมที่

เหมาะสมกบัการ

พัฒนาทักษะและ

การจดัการเรียน

การสอน

กองการศึกษาฯ

2 เพื่อพัฒนาศักยภาพและ

เพิ่มประสิทธภิาพในการ

จดัการเรียนการสอน

ของผู้ดูแลเด็กสังกดั 

อบต.แมส่าบ

ครผููด้แูลเดก็/ผูช้ว่ย
ผูด้แูลเดก็ ในสงักดั 
อบต.แม่สาบ 
จ านวน 6 คน

20,000            20,000            20,000           ครูผู้ดูแลเด็ก/

ผู้ชว่ยผู้ดูแลเด็ก

ผ่านการทดสอบ

หลังฝึกอบรม ด้วย

คะแนนไมต่่่ากวา่

ร้อยละ 60

 ผู้ดูแลเด็กมทีักษะ

ความรู้

ความสามารถใน

การส่งเสริม

พัฒนาการเด็ก

กองการศึกษาฯ

3 อุดหนุนอาหารกลางวัน  เพื่อใหน้ักเรียนได้รับ

สารอาหารทีเ่พยีงพอ

ส่าหรับการพัฒนาด้าน

สุขภาพอนามัยทีด่ีของ

นักเรียน

 1.โรงเรยีนสงักดั สพฐ 
จ านวน 5 แห่ง
2.ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ใน
สงักดั กศน. 1 แห่ง

1,080,000      1,080,000      1,080,000     จ่านวนนักเรียนที่

ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานการเจริญ

เติมโต ไมต่่่ากวา่

ร้อยละ 80

เด็กนักเรียนใน

พื้นทีม่สีุขภาพ

ร่างกายแขง็แรง

สมบูรณ์พร้อมใน

การเรียนรู้

กองการศึกษาฯ

4 อุดหนุนอาหารเสริมนม เพื่อใหน้ักเรียนได้รับ

สารอาหารทีเ่พยีงพอ

ส่าหรับการพัฒนาด้าน

สุขภาพอนามัยทีด่ีของ

นักเรียน

1.โรงเรยีนสงักดั สพฐ  
จ านวน 5 แห่ง
2.ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ใน
สงักดั กศน. 1 แห่ง

600,000          600,000          600,000         จ่านวนนักเรียนที่

ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานการเจริญ

เติมโต ไมต่่่ากวา่

ร้อยละ 80

เด็กนักเรียนใน

พื้นทีม่สีุขภาพ

ร่างกายแขง็แรง

สมบูรณ์พร้อมใน

การเรียนรู้

กองการศึกษาฯ

วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ตัวชีวั้ด

(KPI)

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รบั

 หน่วยงาน

ท่ีรบัผิดชอบ

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.  2559  -  พ.ศ.  2561)

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิัติงานของบุคลากร

ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกดั อบต.แมส่าบ



 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ตัวชีวั้ด

(KPI)

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รบั

 หน่วยงาน

ท่ีรบัผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

5  เพื่อเสริมสร้าง

พัฒนาการการเรียนรู้

จากประสบการณ์จริง

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 4 
แห่งในสงักดั 
อบต.แม่สาบ

10,000            10,000            10,000           ผ่านการประเมนิ

มาตรฐานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

คะแนนไมต่่่ากวา่

ร้อยละ 60

เด็กนักเรียนของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกดั อบต.แม่

สาบมพีัฒนาการ

และการเรียนรู้ที่

เหมาะสม

6 โครงการคา่ใชจ้า่ยในการบริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพและ

เพิ่มประสิทธภิาพในการ

จดัการเรียนการสอน

ของผู้ดูแลเด็กสังกดั 

อบต.แมส่าบ

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ใน
สงักดั อบต.แม่สาบ 
ทัง้ 6 แห่ง

325,600         325,600         325,600         ผ่านการประเมนิ

มาตรฐานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

คะแนนไมต่่่ากวา่

ร้อยละ 60

เด็กนักเรียนของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกดั อบต.แม่

สาบมพีัฒนาการ

และการเรียนรู้ที่

เหมาะสม

7  เพื่อวัดความรู้

ความสามารถของเด็ก

นักเรียนวา่อยู่ในระดับได

เพื่อขอ้มูลมาปรับปรุง

การเรียนการสอน

 เดก็นกัเรยีนทุก
ระดบัชัน้ของศนูยพ์ฒันา
เดก็เลก็ในสงักดั
องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลแม่สาบ

10,000            10,000            10,000           ผ่านการประเมนิ

มาตรฐานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

คะแนนไมต่่่ากวา่

ร้อยละ 60

เด็กนักเรียนของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกดั อบต.แม่

สาบมพีัฒนาการ

และการเรียนรู้ที่

เหมาะสม

8  เพื่อสร้าง

สภาพแวดล้อมทีน่่าอยู่ 

ถกูสุขอนามัย เหมาะสม

กบัการเป็นแหล่งเรียนรู้

ของเด็ก

 ปรุงปรุงภมูทิศัน์รอบๆ
บรเิวณศนูยพ์ฒันาเดก็
เลก็ 4 แห่งคอื ศพด.แม่
ตุงตงิ/ศพด.ขนุสาบ/
ศพด.นากู/่ศพด.อมลอง

50,000            50,000            50,000           ผ่านการประเมนิ

มาตรฐานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

คะแนนไมต่่่ากวา่

ร้อยละ 60

 มสีภาพแวดล้อมที่

เหมาะสมกบัการ

พัฒนาทักษะและ

การจดัการเรียน

การสอน

9  เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก

นักเรียนมพีัฒนาการ 

เปดิโลกทัศน์ใหม่ๆ  

สร้างความกระตือรือร้น

ในการเรียนรู้

 เดก็นกัเรยีนของศนูย์
พฒันาเดก็เลก็ในสงักดั
องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลแม่สาบ 
จ านวน 50 คน

20,000            20,000            20,000           ผ่านการประเมนิ

มาตรฐานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

ด้วยคะแนนไมต่่่า

กวา่ร้อยละ 60

เด็กนักเรียนของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกดั อบต.แม่

สาบมพีัฒนาการ

และการเรียนรู้ที่

เหมาะสม

รวมแนวทางท่ี 2 5,115,600      5,115,600      5,115,600     

โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กในสังกดั อบต.แมส่าบ

 โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ชวีติเด็กปฐมวัย (การเลี้ยงไกพ่ันธุไ์ข่)

โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกดัองคก์ารบริหาร

ส่วนต่าบลแมส่าบ

 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะความสามารถของเด็กปฐมวัย



ยทุธศาสตรจ์งัหวัดท่ี 2.1,2.3,2.4,และ5.1

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดท่ี  5

5.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวิีตของประชาชน

5.3  แนวทางการสง่เสรมิดา้นกีฬา สาธารณสขุและสขุภาวะชมุชน

 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

1 โครงการสร้างสถานที่ออกก าลังกายพร้อมอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนกจิกรรม

ดา้นกฬีาและสุขภาพ

สร้างสนามกฬีา , 

พร้อมอุปกรณ์ในการ

ออกก าลังกายประเภท

ตา่งๆ

1.ปรับปรุงขยายสนาม

    กฬีา ม.10

2. สร้างสนามตระกร้อ

    ขุนอมลอง ม.9

3.สร้างประตูฟุตบอล

    ผายอง ม.9

4.ปรับปรุงสนามกฬีา

   หมูบ่า้นพร้อมอุปกรณ์

   ม.6

7.สร้างลานกฬีาบา้น

    งิ้วเฒา่เหนอื ม.8

200,000          200,000          200,000          สร้างสนามกฬีา

พร้อมอุปกรณ์

อย่างนอ้ยปลีะ 1 

แหง่

ประชาชนมคีวาม

สนใจในการออก

ก าลังกายและมี

สุขภาพแข็งแรง

สว่นโยธา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.  2559  -  พ.ศ.  2561)

องค์การบรหิารสว่นต าบลแม่สาบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ



 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

2 จัดการแขง่ขันกฬีาประชาชนทอ้งถิ่นสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนกจิกรรม

ดา้นกฬีาและสุขภาพ

เยาวชน และ 

ประชาชนทั่วไปของ

ต าบลแมส่าบไดม้สีว่น

ร่วมในการแขง่ขันกฬีา

ระหวา่งต าบลเพื่อ

พัฒนาขดีความสามรถ

และสง่เสริมสุขภาพ

จากการออกก าลังกาย

20,000            20,000            20,000           มกีารด าเนนิการ

จัดงานกฬีา 1 

กจิกรรมคอื 

1.กฬีาประชาชน

ทอ้งถิ่นสัมพันธ์

ประชาชนมคีวาม

สนใจในการออก

ก าลังกายและมี

สุขภาพแข็งแรง

ส านักปลัดฯ

3 โครงการหลักประกันสุขภาพต าบลแมส่าบ เพื่อสง่เสริม  ปอูงกัน 

ฟื้นฟูสุขภาพของ

ประชาชนในต าบลแมส่าบ

สมทบเขา้กองทุน

โครงการจัดท า

หลักประกันสุขภาพ

ระดับทอ้งถิ่นหรือพื้นที่

ต าบลแมส่าบ

65,000            65,000            65,000            มกีารด าเนนิงาน

ดา้นสุขภาพ

อนามัยของ

โครงการอย่าง

นอ้ยปลีะ 5 

กจิกรรม

ประชาชนในต าบล

แมส่าบมี

หลักประกันสุขภาพ

สว่นการศกึษา

4 โครงการบริการตรวจสุขภาพประจ าปนีอกสถานที่ เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่

ไดรั้บการตรวจสุขภาพ

ประจ าป ีเป็นการเช็ค

ร่างกายเพื่อใหส้ามารถ

แกไ้ขหรือปอูงกันไมใ่ห้

รุกรามหากมคีวามเสี่ยง

เกี่ยวกับโรคภัยตา่งๆ

ประชาชนต าบลแมส่าบ

ไดรั้บการตรวจสุขภาพ

เบื้องตน้ประจ าป ีอย่าง

นอ้ยปลีะ 1 คร้ัง

30,000            30,000            30,000            กลุม่ตัวอย่าง

ประชาชนต าบลแม่

สาบร้อยละ 70 

ไดรั้บการตรวจ

สุขภาพเบื้องตน้

ประจ าปี

ประชาชนมสีุขภาพ

ร่างการแข็งแรง

สมบูรณ์

ส านักงานปลัดฯ

5 โครงการอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการใชย้ารักษาโรค เพื่อเสริมสร้างให้

ประชาชนรู้หลักการ

เลอืกใชย้ารักษาโรค

เบื้องตน้และอันตราย

จากการใชย้าผิดประเภท

อบรมใหค้วามรู้แก่

ราษฏรทัง้ 10 หมูบ่า้น

 หรือย่างนอ้ยจ านวน 

100 คน

10,000            10,000            10,000            ประชาชนที่ผ่าน

การฝึกอบรมทุก

คนตอ้งผ่านเกณฑ์

การประเมนิไมต่่ า

กวา่ ร้อยละ 60 

ของบททดสอบ

 ประชาชนมคีวามรู้

และความเขา้ใจใน

การใชย้าสามัญ

ประจ าบา้นและการ

ใชย้าในการรักษา

เบื้องตน้อย่าง

ถูกตอ้ง

ส านักงานปลัดฯ



 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

6 โครงการรณรงคก์ าจัดลูกน้ ายุงลายเพื่อปอูงกันไขเ้ลอืดออก เพื่อรณรงคใ์หป้ระชาชน

รู้จักวธิีการท าลายแหลง่

เพาะพันธ์ยุงทถีูกวธิีและ

เป็นการปอูงกันตัง้แต่

จุดเร่ิมตน้

ประชาชนต าบลแม่

สาบทัง้ 10 หมูบ่า้น

เห็นถงึความส าคัญใน

การก าจัดลูกน้ ายุงลาย

10,000            10,000            10,000            จ านวนผู้ปวุยโรค

ไขเ้ลอืดออกและ

สมองอักเสบอัน

เกดิจากยุงในพื่นที่

ลดลงจากปทีี่ผ่าน

มา ร้อยละ 20

ประชาชนมสีุขภาพ

ร่างการแข็งแรง

สมบูรณ์ปราศจาก

โรคไขเ้ลอืดออก

ส านักงานปลัดฯ

7 โครงการอบรมการปอูงกันโรคเอดสใ์นเยาวชน เพื่อสร้างความรู้ความ

เขา้ใจของคนในชุมชน

เกี่ยวกับโรคเอดส ์ทัง้วธิี

ปอูงกัน การอยู่ร่วมกัน

ในสังคม

1.ลดจ านวนผู้มคีวาม

เสี่ยงและผู้ตดิเชื้อให้

ลดลง

2.ประชาชนมคีวามรู้

ความเขา้ใจเกี่ยวกับโรค

เอดส์

20,000            20,000            20,000            1.จ านวนผู้ปวุยที่

ตดิเชื้อ HIV คงที่

หรือลดลง

2.กลุม่ตัวอย่าง

ร้อยละ 80 มคีวาม

เขา้ใจที่ถูกตอ้ง

เกี่ยวกับโรคเอดส์

ประชาชนมสีุขภาพ

ร่างการแข็งแรง

สมบูรณ์รู้จักวธิี

ปอูงกันตนเอง

อย่างถูกตอ้ง

ส านักงานปลัดฯ

8 โครงการปรับปรุงศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน เพื่อมเีป็นสถานที่ในการ

ด าเนนิกจิกรรมดา้น

สาธารณสุขมูลฐานของ

หมูบ่า้น ตลอดจนเป็นที่

ด าเนนิการในการตรวจ

รักษาพยาบาลผู้ปวุย

เบื้องตน้จาก

โรงพยาบาลสาธารณสุข

ปรับปรุงศูนย์

สาธารณสุขมูลฐานม.6

 ขุนสาบ

100,000          100,000          100,000          ประชาชนใน ม.6 

บา้นขุนสาบ

ร้อยละ 60  

มคีวามพงึพอใจ

ดา้นสุขภาพ

อนามัยและการ

รักษาโรค

มสีถานที่และ

อุปกรณ์ที่เหมาะสม

ในการใหบ้ริการ

ดา้นสาธารณสุข

มูลฐาน

สว่นโยธา

9 โครงการอุดหนุน อสม.งานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพใน

การด าเนนิงานของ

สมาชกิ อสม.

อุดหนุนงบประมาณใน

การด าเนนิงานแก่

อสม.ทุกหมูบ่า้น 

จ านวน 10 หมูบ่า้น 

หมูบ่า้นละ 7,500 บาท

75,000           75,000           75,000           มกีารด าเนนิการ

กจิกรรมของกลุม่ 

อสม. แตล่ะ

หมูบ่า้นอย่างนอ้ย

ปลีะ 4 กจิกรรม

สามารถน า

ประสบการณ์ที่ได้

จากการดูงานมา

ใชพ้ัฒนาระบบ

การท างานใหม้ี

ประสทิธิภาพมาก

ขึ้น

ส านักงานปลัดฯ

รวมแนวทางท่ี 3 530,000         530,000         530,000        



ยทุธศาสตรจ์งัหวัดท่ี 2.1,2.3,2.4,และ5.1

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดท่ี  5

5.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวิีตของประชาชน

5.4  แนวทางการแก้ไขปญัหาความยากจน

 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

1 ประสานเร่ืองการออกเอกสารสทิธิ์ที่ดนิท ากนิ  เพื่อชว่ยเหลอืประชาชน

เร่งรัดใหป้ระชาชน

สามารถแปลงสนิทรัพย์

ใหเ้ป็นทุน สร้าง

กรรมสทิธิ์ในการ

ครอบครองที่ดนิท ากนิ

 ประชาชนทีม่กีาร
ครอบครองทีด่นิอย่าง
ถูกกฎหมายแต่ยงัไม่ได้
มกีารออกเอกสารสทิธิ ์
เช่น นส3.โฉนดทีด่นิ 
ไดร้บัการด าเนินการ

10,000            10,000            10,000            มกีารเร่งรัดการ

ออกเอกสารสทิธิ์

ใหแ้กป่ระชาชน 

ตามที่มกีารร้องขอ

 ส าเร็จไมต่่ ากวา่ 

ร้อยละ 50

 ประชาชนมี

เอกสารสทิธิ์ใน

ที่ดนิท ากนิ 

สามารถเขา้ถงึ

แหลง่ทุน

สว่นโยธา

ส านักงานที่ดนิอ าเภอ

รวมแนวทางท่ี 4 10,000            10,000            10,000           

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.  2559  -  พ.ศ.  2561)

องค์การบรหิารสว่นต าบลแม่สาบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ



ยทุธศาสตรจ์งัหวัดท่ี 2.1,2.3,2.4,และ5.1

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดท่ี  5

5.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวิีตของประชาชน

5.5  แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและขอ้มูลขา่วสาร

 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

1 โครงการหนังสอืพมิพป์ระจ าหมูบ่า้น  เพื่อยกระดับการรับรู้

ขอ้มูลขา่วสารของ

ประชาชนใหท้ันยุคทัน

เหตุการณ์

 ประชาชนทุกหมู่บา้น
สามารถรบัรูข้อ้มลู
ขา่วสารบา้นเมอืงทนั
ยุคทนัเหตุการณ์

80,000            80,000            80,000            กลุม่ตัวอย่างร้อย

ละ 80 รับรู้ขอ้มูล

ขา่วสารที่ทันสมัย

 ประชาชนเขา้ถงึ

แหลง่ขอ้มูล

ขา่วสารและรับรู้

ขอ้มูลขา่วสารที่

ทันสมัย

ส านักงานปลัด

2 โครงการศูนย์ถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตร  เพื่อเป็นศูนย์กลางใน

การใหบ้ริการดา้น

การเกษตรและสง่เสริม

ใหชุ้มชนประชาชนไดรั้บ

ความรู้ ขา่วสาร และ

การถา่ยทอดเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย เกดิ

กระบวนการแกไ้ข

ปัญหาดา้นการเกษตร

อย่างถูกตอ้ง

 1.มกีารด าเนินงานของ
คณะกรรมการศนูย์
อย่างต่อเนื่องและเกดิ
ประโยชน์
2.ประชาชนไดร้บัรู้
ขอ้มลูขา่วสารเพือ่
พฒันาอาชพีการเกษตร

30,000            30,000            30,000            มกีารด าเนินงาน
ของคณะกรรมการ
ศนูย์ดงันี้
1.ประชุมอย่างน้อย
ปีละ  2 ครัง้
2.ออกหน่วย
ประชาสมัพนัธใ์ห้
ความรูแ้ก่
ประชาชนทุก
หมู่บา้น อย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้

 เกดิการพัฒนา

รูปแบบการเกษตร

ที่ทันสมัย ลดตน้ทุน

 แกไ้ขปัญหาได้

ตรงจุด

ส านักงานปลัด

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.  2559  -  พ.ศ.  2561)

องค์การบรหิารสว่นต าบลแม่สาบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)



 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

3  เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บรู้

ขา่วสาร การด าเนนิงาน 

การตรวจสอบ

งบประมาณ รวมถงึเป็น

การเปดิชอ่งทางในการ

ร้องเรียนร้องทุกขใ์หแ้ก่

ประชาชน

 ประชาชนทัง้ในและ
นอกพืน้ทีส่ามารถ
เขา้ถงึบรกิารและ
รบัทราบขอ้มลูการ
ด าเนินงานทีเ่ป็น
ปจัจุบนัของอบต.

10,000            10,000            10,000            มจี านวนผู้เขา้ใช้

บริการหนา้เวปไซด์

 ไมน่อ้ยกวา่ ปลีะ 

100 คน

 ประชาชนเขา้ถงึ

แหลง่ขอ้มูล

ขา่วสารและรับรู้

ขอ้มูลขา่วสารที่

ทันสมัย

ส านักงานปลัด

120,000         120,000         120,000        รวมแนวทางท่ี 5

 โครงการบริหารจัดการเวป๊ไซดเ์พื่อการประชาสัมพันธ์ขอ้มูลขา่วสาร

และผลการด าเนนิงานของอบต.



ยทุธศาสตรจ์งัหวัดท่ี 4.1และ4.2

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6

6.ยทุธศาสตรก์ารจดัการระเบยีบชมุชน สงัคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

6.1  แนวทางการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาอบายมุขและสิง่เสพติด

 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

1 โครงการคัดกรองและบ าบัดผู้ตดิยาเสพตดิ เพื่อฟื้นฟูสภาพผู้ตดิยา

เสพตดิใหส้ามารถใชช้วีติ

ไดต้ามปกติ

ประชากรกลุม่เสี่ยงที่

หมูบ่า้นเป็นผู้ใหข้อ้มูล

เพื่อน าไปรับการบ าบัด  

จ านวน  20 คน

10,000            10,000            10,000            จ านวนผู้ตดิยา

เสพตดิลดลง 

ร้อยละ 50

ปริมาณผู้เสพยา

และเกี่ยวขอ้งกับยา

เสพตดิลดลง

ส านักปลัดฯ

2 จัดแขง่ขันกฬีาประชาชนต าบลแมส่าบตา้นภัยยาเสพตดิ ยกระดับคุณภาพชวีติ

และเสริมสร้างความ

เขม้แข็งแกชุ่มชน

1.จัดการแขง่ขันกฬีา

ประชาชนตา้นยาเสพ

ตดิ 1 คร้ัง

2.ประชาชนใหค้วาม

สนใจในการเลน่กฬีา

150,000          150,000          150,000          1.มกีารจัดการ

แขง่ขันกฬีา

ประชาชนตา้นภัย

ยาเสพตดิ 1 คร้ัง/ปี

2.ประชาชนที่เขา้

ร่วมกจิกรรม ไม่

ต่ ากวา่ 400 คน

ประชาชนไดใ้ช้

เวลาวา่งใหเ้กดิ

ประโยชน ์มี

สุขภาพร่างการ

แข็งแรง

ส านักปลัดฯ

3 โครงการรณรงคป์อ้งกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ เพื่อรณณรงคส์ง่เสริม

สร้างจิตส านกึในการ

ร่วมกันตอ่ตา้นภัย

ปัญหาที่เกดิจากยาเสพ

ตดิ

กลุม่เยาวชน  ผู้น า

หมูบ่า้น  หนว่ยงานใน

ต าบลแมส่าบ

จ านวน 200 คน

20,000            20,000            20,000            กลุม่ตัวอย่าง

ประชาชนร้อยละ 

80 มคีวามเขา้ใจ

เร่ืองปัญหาและ

อันตรายจากสิ่ง

เสพตดิ

ชุมชนไดม้สีว่นร่วม

และเขา้ใจเรียนรู้

เกี่ยวกับการ

ปอ้งกันปัญหายา

เสพตดิดว้ย

กระบวนการชุมชน

ส านักปลัดฯ

วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.  2559  -  พ.ศ.  2561)

องค์การบรหิารสว่นต าบลแม่สาบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม



 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

4 เพื่อจ้างเด็กนักเรียน

นักศกึษาท างานในชว่ง

ปดิภาคเรียน ใหใ้ชเ้วลา

วา่งใหเ้กดิประโยชน์

นักเรียน นักศกึษาใน

พื้นที่รู้จักการใชเ้วลา

วา่งใหเ้กดิประโยชน์

12,000            12,000            12,000           พจิารณารับ

นักเรียน นักศกึษา 

มาท างานชว่งปดิ

ภาคเรียนอย่างนอ้ย

 2 คน/ปี

นักเรียน นักศกึษา

ไดใ้ชเ้วลาวา่งเกดิ

ประโยชน ์และชว่ย

พัฒนาทักษะใน

การท างานใน

อนาคต

ส านักปลัดฯ

5 เพื่อเป็นคา่ใชจ้่ายในการ

ด าเนนิการของศูนย์

ประสานงานปอ้งกันและ

แกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 

ต าบลแมส่าบ

เจ้าหนา้ที่สามารถ

ด าเนนิการในกจิกรรม

การปอ้งกันและแกไ้ข

ปัญหายาเสพตดิได้

อย่างมปีระสทิธิภาพ

20,000            20,000            20,000            กลุม่ตัวอย่าง

ประชาชน ร้อยละ 

80 มคีวามพงึ

พอใจในการแกไ้ข

ปัญหายาเสพตดิ

ของศูนย์ฯ

ชุมชนไดม้สีว่นร่วม

และเขา้ใจเกี่ยวกับ

การปอ้งกันปัญหา

ยาเสพตดิดว้ย

กระบวนการชุมชน

งานปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

รวมแนวทางท่ี 1 212,000         212,000         212,000        

 โครงการศูนย์ประสานงานปอ้งกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 

ต.แมส่าบ

 โครงการจ้างนักเรียน/นักศกึษาท างานชว่งปดิภาคเรียนเพื่อลดปัญหา

ยาเสพตดิ



ยทุธศาสตรจ์งัหวัดท่ี 4.1และ4.2

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6

6.ยทุธศาสตรก์ารจดัการระเบยีบชมุชน สงัคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

6.2  แนวทางการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการรกัษาความสงบปลอดภยัให้แก่ชมุชน 

 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

1 เตรียมความพร้อมใน

การปฎบิัตงิานของชุด 

อปพร.และเพื่อความ

ปลอดภัยในชวีติและ

ทรัยพส์นิของประชาชน

ฝึกทบทวนการ

ปฏบิัตงิานใหแ้ก ่ อป

พร.ต าบลแมส่าบ 

จ านวน 100 คน

60,000            60,000            60,000            จ านวน อปพร.

และหนว่ยกูช้พีกูภ้ัย

ในต าบลแมส่าบที่

ผ่านการฝึกอบรม 

จ านวน 100 คน

 ประชาชนในพื้นที่

มคีวามปลอดภัยใน

ชวีติและทรัพย์สนิ 

เจ้าหนา้ที่มคีวามรู้

ความสามารถ

พร้อมปฎบิัตงิาน

 งานปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

2 เพื่อเป็นคา่ใชจ้่ายในการ

ปฏบิัตงิานดา้นการ

ปอ้งกันและบรรเทาสา

ธารณภัยตา่งๆในต าบล

แมส่าบ เป็นศูนย์

บัญชาการในการ

ปฏบิัตงิานของ 

อปพร./ ชรบ./โอโทส/ทมี

แพทย์ฉุกเฉนิ

 เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบิัตงาน

สามารถปฏบิัตงิานได้

อย่างมปีระสทิธิภาพมี

วสัดุอุปกรณ์ที่พร้อมใน

การปฏบิัตงิาน

50,000            50,000            50,000            ความพงึพอใจ

ของผู้ประสบเหตุที่

ไดรั้บความ

ชว่ยเหลอือย่าง

ทันทว่งท ีไมต่่ ากวา่

ร้อยละ 70

 ประชาชนในพื้นที่

มคีวามปลอดภัยใน

ชวีติและทรัพย์สนิ 

เจ้าหนา้ที่มคีวามรู้

ความสามารถ

พร้อมปฎบิัตงิาน

 งานปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

3 จัดเตรียมงบประมาณไว้

ใหเ้พยีงพอตอ่การให้

ความชว่ยเหลอื

ผู้ประสบภัย

ประชาชนมคีวาม

ปลอดภัยในชวีติและ

ทรัพย์สนิจากเหตุสา

ธารณภัยตา่งๆ 

เปา้หมาย 10 หมูบ่า้น

100,000          100,000          100,000          ความพงึพอใจ

ของผู้ประสบเหตุที่

ไดรั้บความ

ชว่ยเหลอือย่าง

ทันทว่งท ีไมต่่ ากวา่

ร้อยละ 70

 ประชาชนในพื้นที่

มคีวามปลอดภัยใน

ชวีติและทรัพย์สนิ 

เจ้าหนา้ที่มคีวามรู้

ความสามารถ

พร้อมปฎบิัตงิาน

 งานปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

โครงการฝึกอบรมเพื่อทบทวนแผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ต.แมส่าบ

โครงการสนับสนุนศูนย์ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย ต าบลแมส่าบ

โครงการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.  2559  -  พ.ศ.  2561)

องค์การบรหิารสว่นต าบลแม่สาบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)



 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

 เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)

4 ปอ้งกันการเกดิอุบัตเิหตุ

จากการขับขี่และการดื่ม

ของมนึเมาในชว่ง

เทศกาลส าคัญ

ตัง้หนว่ยใหบ้ริการ

ประชาชน ตลอดจน

ดูแลรักษาความสงบ

เรียบร้อยตามเสน้ทาง

หลัก จ านวน 2 หนว่ย

ในชว่งเทศกาลปใีหม่

และเทศกาลสงกรานต์

5,000              5,000              5,000              จ านวนผู้ประสบ

อุบัตเิหตุในชว่ง

เทศกาลลดลงจาก

ปทีี่ผ่านมา (ต่ ากวา่

 2 ราย)

 ประชาชนในพื้นที่

มคีวามปลอดภัยใน

ชวีติและทรัพย์สนิ 

เจ้าหนา้ที่มคีวามรู้

ความสามารถ

พร้อมปฎบิัตงิาน

 งานปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

5 เพื่อความปลอดภัยใน

ชวีติและทรัพย์สนิของคน

ในหมูบ่า้น

1.ตัง้ปอ้มยามหมูบ่า้น 

จ านวน 1 แหง่ ม.5

2.สนับสนุนในการ 

ออกราดตระเวรของชุด

 ชรบ.

100,000          100,000          100,000          ความพงึพอใจ

ของประชาชนดา้น

ความปลอดภัยใน

ชวีติและทรัพยสนิ

ไมต่่ ากวา่ร้อยละ 

70

 ประชาชนในพื้นที่

มคีวามปลอดภัยใน

ชวีติและทรัพย์สนิ 

เจ้าหนา้ที่มคีวามรู้

ความสามารถ

พร้อมปฎบิัตงิาน

 งานปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

6 เพื่อความปลอดภัยใน

ชวีติและทรัพย์สนิของคน

ในหมูบ่า้นและชุมชน

จัดหาอุปกรณ์ชุดกูช้พี

กูภ้ัยไวป้ระจ ารถฉุกรถ

กูช้พีกูภ้ัยไวใ้ชใ้น

กจิการของ ชุด อปพร

และหนว่ย โอโทส

100,000          100,000          100,000          สามารถใหบ้ริการ

รับสง่ผู้ปว่ยฉุกเฉนิ

ไดอ้ย่างทันทว่งที

ตามที่มกีารร้องขอ

มา ไมต่่ ากวา่ร้อย

ละ 90 ของการ

แจ้งเหตุ

 ประชาชนในพื้นที่

มคีวามปลอดภัยใน

ชวีติและทรัพย์สนิ 

เจ้าหนา้ที่มคีวามรู้

ความสามารถ

พร้อมปฎบิัตงิาน

 งานปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

รวมแนวทางท่ี 2 415,000         415,000         415,000        

โครงการหนว่ยบริการการแพทย์ฉุกเฉนิ

โครงการสร้างปอ้มยามหมูบ่า้นและออกราดตระเวรเพื่อความ

ปลอดภัยของประชาชน

โครงการเฝ้าระวงัและปอ้งกันอุบัตเิหตุในชว่งเทศกาล



ยทุธศาสตรจ์งัหวัดท่ี 4.1และ4.2

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 6

6.ยทุธศาสตรก์ารจดัการระเบยีบชมุชน สงัคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

6.3  แนวทางการกระตุ้นการมีสว่นรว่มในการแก้ไขปญัหาโดยมุ่งเนน้ทุกภาคสว่นของชมุชน

 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

1 โครงการกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลแมส่าบ เพื่อสง่เสริมใหผู้้สูงอายุ

ไดรั้บการบริการและรับ

สวสัดกิารในการดูแล

เร่ือง สุขภาพ ความ

เป็นอยู่  รายได้

ประชาชนทั่วไปและ 

ผู้สูงอายุในต าบล

จ านวน 1,000 คน

50,000            50,000            50,000            มจี านวน

ประชาชนทั่วไป

และผู้สูงอายุใน

ต าบลเขา้ร่วม

โครงการไมต่่ ากวา่

 700 คน

ประชาชนและ

ผู้สูงอายุมี

สวสัดกิารรองรับ

ในยามเจ็บไข้

ส านักปลัดฯ

2 โครงการอาสาสมัครดูแลใสใ่จผู้สูงอายุที่บา้น เพื่อสง่เสริมใหผู้้สูงอายุ

ไดรั้บการรดูแลเร่ือง 

สุขภาพ ความเป็นอยู่ให้

ดขีึ้น

ผู้สูงอายุในต าบล

จ านวน 400 คน

20,000            20,000            20,000            จ านวนผู้สูงอายุ

ไดรั้บการดูแลจาก

อาสาสมัคร ไมต่่ า

กวา่ปลีะ 400 คน

ผู้สูงอายุมรีายได้

เสริมลดภาระการ

เลี้ยงดูของบุตร

หลาน

ส านักปลัดฯ

3 โครงการสร้างเครือขา่ยเยาวชนต าบล เพื่อสร้างความสามัคคี

ในกลุม่เยาวชน และสร้าง

เครือขา่ยเพื่อแกไ้ข

ปัญหาเยาวชนใหม้ี

ประสทิธิภาพ

1. จัดตัง้กลุม่เยาวชน

จ านวน 10 หมูบ่า้น

 2.จัดตัง้เครือขา่ย

ต าบล จ านวน 1 กลุม่

3. เชื่อมเครือขา่ย

ระดับอ าเภอ  จ านวน 1

 กลุม่

20,000            20,000            20,000            กลุม่เยาวชนต าบล

แมส่าบครบทัง้ 10

 หมูบ่า้น

เกดิการรวมกลุม่

ของเยาวชนเพื่อ

การมสีว่นร่วมใน

การพัฒนาและ

แกไ้ขปัญหาใน

ชุมชนของตนเอง

ส านักปลัดฯ

90,000           90,000           90,000           

 เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รวมแนวทางท่ี 3

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.  2559  -  พ.ศ.  2561)

องค์การบรหิารสว่นต าบลแม่สาบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์



ยทุธศาสตรจ์งัหวัดท่ี 5.1,5.2,5.3,และ 5.4

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 7  

7.ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการบา้นเมืองท่ีดี

7.1  แนวทางการเพิม่ศักยภาพให้แก่บคุลากรและกลุม่องค์กรต่างๆ

 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

1  เพื่อพัฒนาการ

ปฏบิัตงิานและเปดิโลก

ทัศน ์มกีารแลกเปลี่ยน

เรียนรู้การปฏบิัตงิาน

จากองคก์รตน้แบบ

 ขา้ราชการ พนกังาน 
ลูกจา้ง คณะผูบ้รหิาร 
สมาชกิสภา อบตแม่
สาบ จ านวน 40 คน

300,000          300,000          300,000          ขา้ราชการ 

พนักงาน ลูกจ้าง 

ผู้บริหาร สมาชกิ

สภา ผ่านการ

ทดสอบหลัง

ฝึกอบรม ดว้ย

คะแนน ไมต่่า่กวา่

ร้อยละ 60

 บุคลากรของ 

อบต.แมส่าบ

สามารถปฏบิัตงิาน

ไดอ้ย่างมี

ประสทิธิภาพ

ส่านักงานปลัด

2 โครงการอบรมเพิ่มประสทิธิภาพการปฏบิัตงิาน สอบต  เพื่อพัฒนาการ

ปฏบิัตงิานและเปดิโลก

ทัศน ์มกีารแลกเปลี่ยน

เรียนรู้การปฏบิัตงิาน

จากองคก์รตน้แบบ

 สมาชกิสภา อบต.แม่
สาบ 20 คน

20,000            20,000            20,000            สมาชกิสภา อบต.

แมส่าบ ผ่านการ

ทดสอบหลัง

ฝึกอบรม ดว้ย

คะแนน ไมต่่า่กวา่

ร้อยละ 60

 บุคลากรของ 

อบต.แมส่าบ

สามารถปฏบิัตงิาน

ไดอ้ย่างมี

ประสทิธิภาพ

ส่านักงานปลัด

รวมแนวทางท่ี 1 320,000         320,000         320,000        

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.  2559  -  พ.ศ.  2561)

องค์การบรหิารสว่นต าบลแม่สาบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

 โครงการฝึกอบรมและทัศนศกึษาดูงานเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการ

ปฏบิัตงิานของบุคลากร อบต.แมส่าบ

 เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ



ยทุธศาสตรจ์งัหวัดท่ี 5.1,5.2,5.3,และ 5.4

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 7  

7.ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการบา้นเมืองท่ีดี

7.2  แนวทางการสง่เสรมิการมีสว่นรว่มดา้นการเมือง การบรหิารจดัการและการตรวจสอบควบคุม

 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

1 โครงการเวทปีระชาคมเพื่อท าแผนชุมชนและพัฒนาสามปี เพื่อรับทราบปัญหาและ

ความตอ้งการที่แทจ้ริง

ของประชาชนโดย

ประชาชนมสีว่นร่วมใน

การแกไ้ขปัญหาและ

พัฒนาชุมชนของตนเอง

จัดกจิกรรมเวที

ประชาคมเพื่อจัดท า

โครงการพัฒนา

ประจ าป ีทุกหมูบ่า้นปี

ละ 1 คร้ัง รวม 10 

หมูบ่า้น

10,000            10,000            10,000            มกีารจัดกจิกรรม

เวทปีระชาคมครบ

ทุกหมูบ่า้น อย่าง

นอ้ยปลีะ 1 คร้ัง

รวม 10 คร้ัง/ปี

ประชาชนในชุมชน

มสีว่นร่วมในการ

แกไ้ขปัญหาและหา

แนวทางในการ

พัฒนาสังคมที่ตน

อยู่มากขึ้น

งานนโยบายและแผนฯ

2 โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อรับทราบปัญหาและ

ความตอ้งการที่แทจ้ริง

ของประชาชนและชี้แจง

แนวทางการพัฒนาและ

สง่เสริมการมสีว่นร่วม

ในการบริหารจัดการ

ของประชาชน

จัดกจิกรรมหมุนเวยีน

ไปปลีะ 2 หมูบ่า้น

20,000            20,000            20,000            จ านวนหมูบ่า้นที่

จัดกจิกรรม อบต.

เคลื่อนที่ 2 

หมูบ่า้น/ปี

ประชาชนมคีวาม

เขา้ใจในกจิการของ

 อบต.มากขึ้น

งานนโยบายและแผนฯ

3 โครงการสง่เสริมประชาธิปไตยในชุมชน เพื่อใหค้วามรู้ความเขา้ใจ

ในเร่ืองสทิธิของ

ประชาชนตาม

รัฐธรรมนูญและความ

เขา้ใจในหลักการ

ประชาธิปไตยฯ

ประชาชนต าบลแมส่าบ

เขา้ร่วมกจิกรรม 

จ านวน 100 คน

40,000            40,000            40,000            จ านวนผู้เขา้ร่วม

กจิกรรมไมน่อ้ย

กวา่ 100 คน

สามารถน าไป

เผยแพร่ตอ่ยัง

ประชาชนและ

ครอบครัว

งานนโยบายและแผนฯ

รวมแนวทางท่ี 2 70,000           70,000           70,000          

 เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.  2559  -  พ.ศ.  2561)

องค์การบรหิารสว่นต าบลแม่สาบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์



ยทุธศาสตรจ์งัหวัดท่ี 5.1,5.2,5.3,และ 5.4

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 7  

7.ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการบา้นเมืองท่ีดี

7.3  แนวทางการสง่เสรมิองค์กรต่างเพือ่จดักิจกรรมทางสงัคมและกิจกรรมมวลชน

 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

1 โครงการจัดงานรัฐพธิีและสง่เสริมวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ่น  เพื่อร่วมอนุรักษแ์ละสบื

สานประเพณีวฒันธรรม

อันดขีองอ าเภอสะเมงิ

 1.จดังานวนัเฉลมิพระ
ชนมพ์รรษา 12 สงิหาคม
2.จดังานวนัปิยะ
มหาราช 23 ตุลาคม
3.จดังานวนัเฉลมิพระ
ชนมพ์รรษา 5 ธนัวาคม

10,000            10,000            10,000            จ านวนประชาชน

เขา้ร่วมแตล่ะ

กจิกรรมไมต่่ ากวา่

 300 คน

 ประชาชนได้

แสดงออกซึ่งความ

จงรักภักดตีอ่

สถาบัน

พระมหากษัตริย์

ส านักงานปลัดฯ

2 โครงการจัดงานวนัสตรอเบอร่ีและของดอี าเภอสะเมงิ  เพื่อเป็นการสนับสนุน

และบูรณาการร่วมใน

การจัดกจิกรรมกระตุน้

เศรษฐกจิภาพรวมของ

อ าเภอ

 จดังาน สตรอเบอรีแ่ละ
ของดอี าเภอสะเมงิ
ประจ า 2559 
ประชาสมัพนัธใ์ห้
อ าเภอสะเมงิเป็นทีรู่จ้กั
ของนกัท่องเทีย่ว

50,000            50,000            50,000            จ านวน

นักทอ่งเที่ยว

เพิ่มขึ้นจากปทีี่แลว้

ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ

 20

 การจัดงานเป็นไป

ดว้ยความ

เรียบร้อยและสร้าง

รายไดจ้ากการ

ทอ่งเที่ยวเพิ่มขึ้น

ส านักงานปลัดฯ

3 โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ  เพื่อเป็นการสง่เสริม

กจิกรรมเด็กและเยาวชน

 ตลอดจนเป็นการให้

ความส าคัญแกเ่ด็กและ

เยาวขนที่จะเตมิโตมา

เป็นก าลังของชาติ

 จดักจิกรรมวนัเดก็
แห่งชาตเิป็นประจ าทุกปี

40,000            40,000            40,000            จ านวนผู้เขา้ร่วม

กจิกรรม ไมน่อ้ย

กวา่ 300 คน

 เยาวชนได้

แสดงออกซึ่งความ

ถนัด ความรู้ 

ความสามารถ

ส านักงานปลัดฯ

 เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.  2559  -  พ.ศ.  2561)

องค์การบรหิารสว่นต าบลแม่สาบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์



 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

 เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

4 โครงการจัดงานวนัเฉลมิพระชนมพ์รรษา 5 ธันวามหาราช  เพื่อแสดงออกซึ่งความ

จงรักภักดตีอ่

พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาส

วนัเฉลมิพระชนมพ์รรษา

 ด าเนินการจดังาน วนั
เฉลมิพระชนมพ์รรษา
ในวนัที ่5 ธนัวาคม 
ของทุกปีโดยมี
ประชาชนทุกภาคส่วน
เขา้รว่มกจิกรรม

50,000            50,000            50,000            จ านวนผู้เขา้ร่วม

กจิกรรม ไมน่อ้ย

กวา่ 200 คน

 ประชาชนได้

แสดงออกซึ่งความ

จงรักภักดตีอ่

พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว

ส านักงานปลัดฯ

รวมแนวทางท่ี 3 150,000         150,000         150,000        



ยทุธศาสตรจ์งัหวัดท่ี 5.1,5.2,5.3,และ 5.4

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 7  

7.ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการบา้นเมืองท่ีดี

7.4  แนวทางการจดัหาทรพัยากร วัสด ุอปุกรณ์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน

 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

1 จัดซื้อชุดเคร่ืองครัวหมูบ่า้น  เพื่อจัดหาวสัดุอุปกรณ์

ไวใ้ชใ้นกจิกรรมสว่นรวม

ของหมูบ่า้นและชุมชน

 จดัซื้อชุดเครือ่งครวั
หมู่บา้นจ านวน 2 
หมู่บา้น

50,000            50,000            50,000            จ านวนหมูบ่า้นที่

ไดรั้บการสนับสนุน

ชุดเคร่ืองครัว ปลีะ

 2 หมูบ่า้น

 หมูบ่า้นมวีสัดุ 

อุปกรณ์ที่พร้อมใน

การจัดกจิกรรม

ของหมูบ่า้นและ

ต าบล

สว่นการคลัง

2 จัดซื้อโตะ๊ เกา้อี้สนาม  เพื่อจัดหาวสัดุอุปกรณ์

ไวใ้ชใ้นกจิกรรมสว่นรวม

ของหมูบ่า้นและชุมชน

 1.จดัซื้อโต๊ะโฟเมกา้ 
จ านวน 30 ตวั
2.จดัซื้อเกา้อี้พลาสตกิ 
จ านวน 400 ตวั

50,000            50,000            50,000            จ านวนหมูบ่า้นที่ที่

ไดรั้บการสนับสนุน

โตะ๊และเกา้อี้ ปลีะ

 2 หมูบ่า้น

 หมูบ่า้นมวีสัดุ 

อุปกรณ์ที่พร้อมใน

การจัดกจิกรรม

ของหมูบ่า้นและ

ต าบล

สว่นการคลัง

3 จัดซื้อเตน้ทโ์คง้  เพื่อจัดหาวสัดุอุปกรณ์

ไวใ้ชใ้นกจิกรรมสว่นรวม

ของหมูบ่า้นและชุมชน

 จดัซื้อเต๊นทโ์คง้ขนาด 
4x6เมตร จ านวน 4 หลงั

100,000          100,000          100,000          จ านวนหมูบ่า้นที่ที่

ไดรั้บการสนับสนุน

เตน๊ทโ์คง้ ปลีะ 2 

หมูบ่า้น

 หมูบ่า้นมวีสัดุ 

อุปกรณ์ที่พร้อมใน

การจัดกจิกรรม

ของหมูบ่า้นและ

ต าบล

สว่นการคลัง

รวมแนวทางท่ี 4 200,000         200,000         200,000        

 เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.  2559  -  พ.ศ.  2561)

องค์การบรหิารสว่นต าบลแม่สาบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์



ยทุธศาสตรจ์งัหวัดท่ี 5.1,5.2,5.3,และ 5.4

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวัดท่ี 7  

7.ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการบา้นเมืองท่ีดี

7.5  แนวทางการพัฒนาระบบการบรหิารองค์กรและการให้บรกิารประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล

 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

1 โครงการศูนย์รวมขอ้มูลขา่วสารและการจัดซื้อจัดจ้างฯ อปท.สะเมงิ  เพื่อเป็นคา่ใชจ้่ายใน

การด าเนนิงานของศูนย์ฯ

 รวมถงึเป็นศูนย์กลางใน

การจัดซื้อจัดจ้างของ 

อปท.อ าเภอสะเมงิ

 การด าเนินการจดัซื้อ
จดัจา้งของ อบต 
เป็นไปดว้ยความ
เรยีบรอ้ย สามารถ
ประหยดังบประมาณใน
การด าเนินงานลงได้

40,000            40,000            40,000            จ านวนโครงการที่

ด าเนนิการแลว้

เสร็จโดย

ด าเนนิการผ่าน

ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง

อ าเภอสะเมงิ ไม่

นอ้ยกวา่ 10 

โครงการ/ปี

 การด าเนนิงาน

ตา่งๆในดา้นการ

จัดซื้อจัดจ้าง

เป็นไปดว้ยความ

เรียบร้อย

สว่นการคลัง

2 โครงการอบรมการจัดเก็บขอ้มูลและจัดท าฐานขอ้มูลผู้ดอ้ยโอกาส  เพื่อเป็นคา่ใชจ้่ายใน

การจัดเก็บขอ้มูลพื้นฐาน

และขอ้มูลผู้ดอ้ยโอกาส 

ที่จ าเป็นใชใ้นการ

วางแผนพัฒนาประจ าปี

 สามารถจดัเกบ็ขอ้มลู
พืน้ฐานและขอ้มลู
ผูด้อ้ยโอกาสทีจ่ าเป็นใน
การวางแผนพฒันาของ
 อบต ไดอ้ย่างถูกตอ้ง
ครบถว้น

4,800              4,800              4,800              จ านวนขอ้มูลที่

จัดเก็บไดไ้มน่อ้ย

กวา่ 1,000 

ครัวเรือน

 การวาง

แผนพัฒนาเป็นไป

อย่างถูกตอ้งตรง

กับปัญหาและ

ความตอ้งการที่

แทจ้ริงของ

ส านักงานาปลัด

3 โครงการรณรงคก์ารช าระภาษตีรงเวลา  เพื่อเป็นการ

ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนในพื้นที่เห็น

ความส าคัญในการช าระ

ภาษแีละสามารถเก็บ

ภาษแีลว้เสร็จตามหว้ง

เวลาที่ก าหนด

 สามารถจัดเก็บภาษไีด้

เพิ่มมากขึ้นและครบ

ทุกประเภท

10,000            10,000            10,000            จ านวนผู้มาช าระ

ภาษทีุกประเภทได้

ตรงเวลาไมต่่ ากวา่ 

ร้อยละ 90 ของผู้

มหีนา้ที่ตอ้งช าระ

ภาษี

 ประชาชนเล็งเห็น

ความส าคัญในการ

ช าระภาษแีละ

ช าระภาษไีดต้รง

ตามเวลา

สว่นการคลัง

 เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.  2559  -  พ.ศ.  2561)

องค์การบรหิารสว่นต าบลแม่สาบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์



 2559

(บาท)

 2560

(บาท)

 2561

(บาท)

 เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)

 ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

 หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

4 โครงการจัดท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สนิ  เพื่อเป็นฐานขอ้มูลใน

การจัดเก็บภาษปีระจ าปี

และเป็นขอ้มูลในการ

วางแผนพัฒนารายได้

ของ อปท

 สามารถประมาณ
การณ์ภาษทีีจ่ดัเกบ็เอง
ไดถู้กตอ้งครบถว้น

200,000          200,000          200,000          สว่นตา่งของ

จ านวนเงนิภาษทีี่

เก็บไดจ้ริงกับยอด

ประมาณการณ์ไม่

เกดิร้อยละ 10

 มฐีานขอ้มูลใน

การจัดเก็บรายได้

ของ อปท และ

สะดวกในการน า

ขอ้มูลมาวางแผน

สว่นการคลัง

5 เงนิคา่ประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษ  เพื่อสร้างขวญัและ

ก าลังใจในการท างานแก่

พนักงานขององคก์าร

บริหารสว่นต าบล

 1.การด าเนนิงานของ 

อบต ผ่านเกณฑ์

ประเมนิประสทิธิภาพ

ประสทิธิผลการ

ปฏบิัตงิานประจ าป ี

2.ผลการด าเนนิงาน

ของ อบต.ผ่านเกณฑ์

การประเมนิเพื่อ

ก าหนดผลประโยชน์

ตอบแทนอื่นเป็นกรณี

500,000          500,000          500,000          1.คะแนนประเมนิ

 Core Team แตล่ะ

ดา้นไมต่่ ากวา่ 60 

เปอร์เซ็นต์

2.คะแนนประเมนิ

โบนัสแตล่ะดา้นไม่

ต่ ากวา่ 60 

เปอร์เซ็นต์

 พนักงานและ

ลูกจ้างมขีวญัและ

ก าลังใจในการ

ท างานและพัฒนา

ศักยภาพของ

ตนเองใหด้ขีึ้น และ

ผลการด าเนนิงาน

ในภาพรวมของ 

อบต มี

ประสทิธิภาพและ

 สว่นการคลัง

รวมแนวทางท่ี 5 754,800        754,800        754,800        



แบบ  ผ.02

ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 รวม

1 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง สายทุง่ยาว-ขนุสาบ 10,000,000     -                 -                10,000,000      อบจ.เชยีงใหม่

2 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง สายทุง่ยาว-ขนุสาบ 20,000,000     -                 -                20,000,000      อบจ.เชยีงใหม่

3 โครงการถนนโอเวอร์เลย์สายบ้านงิ้วเฒา่ - กิว่เสอื 2,284,000       -                  -                 2,284,000        อบจ.เชยีงใหม่

4 โครงการถนน  คสล.สายงิ้วเฒา่-กิว่เสอื   12,836,000     7,800,000      7,800,000     28,436,000      อบจ.เชยีงใหม่

5 โครงการถนน  คสล. สายแมตุ่งตงิ-แมแ่พะ 17,969,500     -                  -                 17,969,500      อบจ.เชยีงใหม่

6 โครงการถนน  คสล. สายขนุสาบ-แมจุ่ม 15,060,000      15,060,000     13,440,000    43,560,000       อบจ.เชยีงใหม่

7 โครงการถนน  คสล. สายทุง่ยาว- ปางขมุ 15,060,000      15,060,000     15,060,000    45,180,000      อบจ.เชยีงใหม่

8 โครงการถนน คสล. สายทุง่ยาว-ปางขมุ (ชว่งบ้านทุง่ยาว) 1,000,000        -                  -                 1,000,000         อบจ.เชยีงใหม่

9 โครงการถนนลูกรัง สายงิ้วเฒา่ - ปางตอง 3,500,000        -                  -                 3,500,000         อบจ.เชยีงใหม่

10 โครงการถนนลูกรัง สายทุง่ยาว - ป่าแป๋ 3,500,000        -                  -                 3,500,000         อบจ.เชยีงใหม่

11 โครงการถนนลูกรัง สายอมลอง - แมแ่พะ 4,200,000        -                  -                 4,200,000         อบจ.เชยีงใหม่
12 ปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรัง สายขนุสาบ - แมแ่พะ 2,900,000        -                  -                 2,900,000         อบจ.เชยีงใหม่

13 ปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรัง สายงิ้วเฒา่ - แมจุ่ม 5,800,000        -                  -                 5,800,000         อบจ.เชยีงใหม่

14 ปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรัง สายปางเตมิ - แมตุ่งตงิ 1,208,000        -                  -                 1,208,000         อบจ.เชยีงใหม่

15 ปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรัง สายทุง่ยาว - ปางขมุ 2,900,000        -                  -                 2,900,000         อบจ.เชยีงใหม่

16 ปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรัง สายขนุสาบ - ผายอง 2,320,000        -                  -                 2,320,000         อบจ.เชยีงใหม่

17 ปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรัง สายอมลอง - งิ้วเฒา่ 1,208,000        -                  -                 1,208,000         อบจ.เชยีงใหม่

18 ปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรัง สายแมตุ่งตงิ - แมแ่พะ 2,900,000        -                  -                 2,900,000         อบจ.เชยีงใหม่

งบประมาณ

ตามกรอบการประสาน/ยทุธศาสตร์ ท่ีคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับจงัหวัดเชยีงใหม่ก าหนด

โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สาบ

บญัชปีระสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ล าดับท่ี ชือ่โครงการ หนว่ยงานท่ีขอประสาน



แบบ  ผ.02

ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 รวม

งบประมาณ
ล าดับท่ี ชือ่โครงการ หนว่ยงานท่ีขอประสาน

19 ปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรัง สายอมลอง - แมแ่พะ 8,700,000       -                  -                 8,700,000        อบจ.เชยีงใหม่

20 ปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรัง สายขนุสาบ - ขนุอมลอง 3,668,374       -                  -                 3,668,374        อบจ.เชยีงใหม่

21 ปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรัง สายงิ้วเฒา่ - ผายอง 3,668,374       -                  -                 3,668,374        อบจ.เชยีงใหม่

22 ปรับปรุงซอ่มแซมถนน คสล.  ภายในหมูบ่้านปางเตมิ 2,528,000       -                  -                 2,528,000        อบจ.เชยีงใหม่

23 ปรับปรุงซอ่มแซมถนน คสล.  สายนากู ่- งิ้วเฒา่ 3,864,000        -                  -                 3,864,000         อบจ.เชยีงใหม่

24 ปรับปรุงซอ่มแซมถนน คสล.  สายทุง่ยาว - ขนุสาบ 2,340,000        -                  -                 2,340,000         อบจ.เชยีงใหม่

25 ปรับปรุงซอ่มแซมถนน คสล.  สายงิ้วเฒา่ - อมลอง 4,684,000        -                  -                 4,684,000         อบจ.เชยีงใหม่

26 ปรับปรุงซอ่มแซมถนน คสล.  สายงิ้วเฒา่ - กิว่เสอื 4,684,000        -                  -                 4,684,000         อบจ.เชยีงใหม่

27 ปรับปรุงซอ่มแซมถนน คสล.  สายขนุสาบ - นากู ่ 4,684,000        -                  -                 4,684,000         อบจ.เชยีงใหม่

28 ปรับปรุงซอ่มแซมถนน คสล.  สายแมตุ่งตงิ - แมแ่พะ 3,448,000       -                  -                 3,448,000        อบจ.เชยีงใหม่

29 สร้างฝายหลวง คสล. กัน้น้้าแมข่าน ม.1 1,200,000        -                  -                 1,200,000         กรมชลประทาน

30 สร้างพนังกัน้น้้าล้าหว้ยชา้งเหล็กพร้อมรางระบายน้้า  ม.1 500,000           -                  -                 500,000            กรมชลประทาน

31 สร้างฝายกัน้น้้านากู ่ม.9 500,000           -                  -                 500,000            กรมชลประทาน

32 สร้างฝายกัน้น้้าอมลอง ม.2 500,000           -                  -                 500,000            กรมชลประทาน

33 สร้างพนังกัน้น้้าอ่างหว้ยป่ากลว้ย  ม.7 500,000           -                  -                 500,000            กรมชลประทาน

34 สร้างฝายกัน้น้้าทุง่หญา้ยอง ม.3 500,000           -                  -                 500,000            กรมชลประทาน

35 สร้างฝายกัน้น้้าทุง่วันตก ม.3 500,000           -                  -                 500,000            กรมชลประทาน

36 สร้างฝายกัน้น้้าทุง่ผักเฮอืด  ม.3 500,000           -                  -                 500,000            กรมชลประทาน

37 สร้างฝายกัน้น้้า ม.6 500,000           -                  -                 500,000            กรมชลประทาน

38 โครงการสร้างรางรินล้าเหมอืงทุง่นอก ม.4 2,600,000        -                  -                 2,600,000         กรมชลประทาน

39 โครงการสร้างรางรินล้าเหมอืงทุง่บ้านหา่ง ม.4 300,000           -                  -                 300,000            กรมชลประทาน

40 โครงการสร้างรางรินล้าเหมอืงหัวตาด ม.4 300,000           -                  -                 300,000            กรมชลประทาน



แบบ  ผ.02

ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 รวม

งบประมาณ
ล าดับท่ี ชือ่โครงการ หนว่ยงานท่ีขอประสาน

41 โครงการสร้างรางรินล้าเหมอืงทุง่โป่ง ม.4 300,000           -                  -                 300,000            กรมชลประทาน

42 โครงการสร้างรางรินขา้มน้้าหว้ยไมซ้า้น  ม.3 300,000           -                  -                 300,000            กรมชลประทาน

43 โครงการสร้างรางรินล้าเหมอืงหว้ยทรายขาวม.6 300,000           -                  -                 300,000            กรมชลประทาน

44 โครงการสร้างรางรินล้าเหมอืง ฝายนายตื้อ ม.6 300,000           -                  -                 300,000            กรมชลประทาน

45 โครงการสร้างรางรินล้าเหมอืง ม.7 300,000           -                  -                 300,000            กรมชลประทาน

46 โครงการสร้างรางรินล้าเหมอืง ทุง่ป่าแขม ม.3 300,000           -                  -                 300,000            กรมชลประทาน

47 โครงการสร้างล้าเหมอืง คสล. ม.1 -                   1,300,000       -                 1,300,000         กรมชลประทาน
48 โครงการสร้างล้าเหมอืง คสล.ฝายแมข่าน  -                   5,200,000       -                 5,200,000         กรมชลประทาน

49 โครงการสร้างรางรินล้าเหมอืงหลวง ม.3 -                   1,950,000       -                 1,950,000         กรมชลประทาน

50 โครงการสร้างรางรินล้าเหมอืง ฝายทุง่หญา้ยอง ม.3 -                   1,300,000       -                 1,300,000         กรมชลประทาน

51 โครงการสร้างรางรินโตง้ป่าบง  ม.3 -                   -                  1,950,000      1,950,000         กรมชลประทาน

52 โครงการสร้างรางรินทุง่วันตก  ม.3 -                   -                  1,950,000      1,950,000         กรมชลประทาน

53 โครงการสร้างรางรินฝายสบแขะ  ม.3 -                   -                  2,600,000      2,600,000         กรมชลประทาน

54 โครงการสร้างรางรินฝายท่าบัวนาค  ม.10 -                   -                  3,900,000      3,900,000         กรมชลประทาน

55 โครงการสร้างอ่างเก็บน้้าหว้ยชา้งเหล็ก 24,000,000      -                  -                 24,000,000       กรมชลประทาน

56 โครงการสร้างอ่างเก็บน้้าหว้ยไมเ้คยีน ม.4 20,000,000      -                  -                 20,000,000       กรมชลประทาน

57 โครงการสร้างอ่างเก็บน้้าหว้ยป่าดง  ม.3 20,000,000      -                  -                 20,000,000       กรมชลประทาน

58 โครงการสร้างอ่างเก็บน้้าหว้ยตาด  ม.6 16,000,000      -                  -                 16,000,000       กรมชลประทาน

59 โครงการสร้างอ่างเก็บน้้าหว้ยขนุสาบ  ม.6 16,000,000      -                  -                 16,000,000       กรมชลประทาน

60 โครงการขดุลอกล้าหว้ยแมตุ่งตงิ ชว่งแมตุ่งตงิ-แมแ่พะ 2,078,000       -                  -                 2,078,000        อบจ.เชยีงใหม่

61 โครงการขดุลอกล้าน้้าแมป่้าว ชว่งปางขมุ-งิ้วเฒา่ 1,060,000       -                 -                1,060,000         อบจ.เชยีงใหม่

62 โครงการขดุลอกล้าน้้าแมข่าน  ใหมป่ระขาชื่น-อมลอง 1,351,000       -                 -                1,351,000        อบจ.เชยีงใหม่



แบบ  ผ.02

ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 รวม

งบประมาณ
ล าดับท่ี ชือ่โครงการ หนว่ยงานท่ีขอประสาน

63 โครงการขดุลอกน้าน้้าแมส่าบ ชว่งปางเตมิ-กองขากนอ้ย 2,480,000        -                  -                 2,480,000        อบจ.เชยีงใหม่

64 โครงการขดุลอกล้าน้้าแมโ่ต ๋ชว่งแมโ่ต-๋หาดสม้ป่อย 2,028,000        -                  -                 2,028,000        อบจ.เชยีงใหม่

65 โครงการขดุลอกอ่างหว้ยชา้งเหล็ก 2,000,000        -                  -                 2,000,000         อบจ.เชยีงใหม่

66 โครงการขดุลอกอ่างหว้ยป่าดง 2,286,000        -                  -                 2,286,000         อบจ.เชยีงใหม่

67 โครงการขดุลอกอ่างหว้ยจัก๊กา่ 2,125,000        -                  -                 2,125,000         อบจ.เชยีงใหม่

68 โครงการขยายเขตบริการไฟฟา้เขา้พื้นที่การเกษต ม.1-10 -                   -                  -                 -                    การไฟฟา้สว่นภูมภิาค

69 โครงการขยายเขตบริการโทรศัพท์พื้นฐาน -                   -                  -                 -                    AIS DTAC TRUE 

70 โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมุบ่้านแบบผิวดนิขนาดใหญ ่ม.1 3,000,000        -                  -                 3,000,000         กรมทรัพยากรณ์น้้า

71 โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมูบ่้านแบบผิวดนิขนาดใหญ ่ม.3 3,000,000        -                  -                 3,000,000         กรมทรัพยากรณ์น้้า

72 โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมูบ่้านแบบผิวดนิขนาดใหญ ่ม.4 3,000,000        -                  -                 3,000,000         กรมทรัพยากรณ์น้้า

73 โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมูบ่้านแบบผิวดนิขนาดใหญ ่ม.6 3,000,000        -                  -                 3,000,000         กรมทรัพยากรณ์น้้า

74 โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมูบ่้านแบบผิวดนิขนาดใหญ ่ม.7 3,000,000        -                  -                 3,000,000         กรมทรัพยากรณ์น้้า

75 โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมูบ่้านแบบผิวดนิขนาดใหญ ่ม.9 3,000,000        -                  -                 3,000,000         กรมทรัพยากรณ์น้้า

76 โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมูบ่้านแบบผิวดนิขนาดใหญ ่ม.10 3,000,000        -                  -                 3,000,000         กรมทรัพยากรณ์น้้า

77 โครงการกอ่สร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขนุสาบ 1,500,000        -                  -                 1,500,000         กรมสง่เสริมฯ

78 โครงการกอ่สร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมลอง 1,500,000        -                  -                 1,500,000         กรมสง่เสริมฯ

79 โครงการกอ่สร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2,000,000        -                  -                 2,000,000         กรมสง่เสริมฯ

80 โครงการกอ่สร้างสนามกฬีา ม.2 4,500,000        -                  -                 4,500,000         กรมสง่เสริมฯ

81 โครงการกอ่สร้างสนามกฬีา ม.8 4,500,000        -                  -                 4,500,000         กรมสง่เสริมฯ

รวมท้ังสิ้นจ านวน 81  โครงการ 323,522,248 47,670,000   46,700,000   417,892,248  



แบบ ผ.03

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

1) ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดา้นการ 23      7,300,000 23      7,300,000 23      7,300,000 69     21,900,000

1.2  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดา้นการเกษตร 7          800,000 7          800,000 7          800,000 21       2,400,000

1.3  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดา้นระบบ

       สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 8          902,000 8          902,000 8          902,000 24       2,706,000

รวม 38      9,002,000 38      9,002,000 38      9,002,000 114    27,006,000

2) ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยัง่ยนื

2.1  แนวทางการจดัอบรมใหค้วามรู้แกก่ลุม่อาชพีตา่งๆ 7          140,000 7          140,000 7          140,000 21          420,000

2.2  แนวทางสร้างความเข็มแข็งแกห่นว่ยธรุกจิ กองทุน

       กลุม่อาชพี กลุม่สหกรณ์ 4          210,000 4          210,000 4          210,000 12          630,000

2.3  แนวทางการสนบัสนนุการพัฒนาระบบเศรษฐกจิ

       กระบวนการผลติและการจดัการผลติภณัฑช์ุมชน 7          255,000 7          255,000 7          255,000 21          765,000

รวม 18          605,000 18          605,000 18          605,000 54      1,815,000

3) ยทุธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม และระบบนเิวศน์อยา่งยัง่ยนื

3.1  แนวทางการจัดการสิง่แวดลอ้มและระบบนเิวศนช์ุมชน 4          210,000 4          210,000 4          210,000 12          630,000

3.2  แนวทางการปอ้งกนั อนรัุกษฟ์ื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 3          110,000 3          110,000 3          110,000 9          330,000

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

ยทุธศาสตร์

ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 รวม 3 ปี

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2559 ถงึ 2561)



แบบ ผ.03

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

ยทุธศาสตร์

ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 รวม 3 ปี

3.3  แนวทางการสร้างจติส านกึชุมชนในการอนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 2            60,000 2            60,000 2            60,000 6          180,000

3.4  แนวทางการพัฒนาและสง่เสริมการทอ่งเที่ยว 3          164,000 3          164,000 3          164,000 9          492,000

รวม 12          544,000 12          544,000 12          544,000 36      1,632,000

4) ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสบืสาน

ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1  แนวทางการสง่เสริมสนบัสนนุกจิกรรมทางศาสนา 2            60,000 2            60,000 2            60,000 6          180,000

4.2  แนวทางการจดัองคค์วามรู้ทางศลิปวัฒนธรรม 

จริยธรรม ประเพณี 2            40,000 2            40,000 2            40,000 6          120,000

4.3  แนวทางการเชือ่มโยงวิธชีวีิตชุมชนกบัจารีตประเพณี

และศลิปวัฒนธรรมทอ้งถิน่ 5          168,000 5          168,000 5          168,000 15          504,000

รวม 9         268,000 9         268,000 9         268,000 27          804,000

5) ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวิีตของประชาชน

5.1  แนวทางการจดัสวัสดกิารแกผู้่ดอ้ยโอกาส 1           78,000 1           78,000 1           78,000 3          234,000

5.2  แนวทางการสง่เสริมการศกึษาและการเรียนรู้ตลอด

ชวีิต
9       5,115,600 9       5,115,600 9       5,115,600 27    15,346,800

5.3  แนวทางการสง่เสริมดา้นกฬีา สาธารณสขุและ

       สขุภาวะชุมชน 9          530,000 9          530,000 9          530,000 27       1,590,000

5.4  แนวทางแกไ้ขปัญหาความยากจน 1            10,000 1            10,000 1            10,000 3            30,000

5.5  แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

       ขอ้มลูขา่วสาร 3          120,000 3          120,000 3          120,000 9          360,000

รวม 23      5,853,600 23      5,853,600 23      5,853,600 69    17,560,800



แบบ ผ.03

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

ยทุธศาสตร์

ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 รวม 3 ปี

6) ยทุธศาสตร์การจัดระเบยีบชมุชน สังคม และการ

รักษาความสงบเรยีบร้อย

6.1  แนวทางการปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาอบายมขุและ

       สิง่เสพตดิ 5          212,000 5          212,000 5          212,000 15          636,000

6.2  แนวทางการเสริมสร้างประสทิธภิาพในการรักษาความ

       สงบปลอดภยัใหแ้กชุ่มชน 6          415,000 6          415,000 6          415,000 18       1,245,000

6.3  แนวทางกระตุน้การมสีว่นร่วมในการแกไ้ขปัญหาโดย

       มุง่เนน้ทุกภาคสว่นของชุมชน 3            90,000 3            90,000 3            90,000 9         270,000

รวม 14         717,000 14         717,000 14         717,000 42      2,151,000

7) ยทุธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1  แนวทางการพัฒนาเพิ่มศักยภาพใหแ้กบุ่คลากรและ

        กลุม่องคก์รตา่งๆ 2          320,000 2          320,000 2          320,000 6          960,000

7.2  แนวทางการสง่เสริมการมสีว่นร่วมดา้นการเมอืง 

        การบริหารจดัการและการตรวจสอบควบคมุ 3            70,000 3            70,000 3            70,000 9          210,000

7.3  แนวทางการสง่เสริมองคก์รตา่งๆเพื่อจดักจิกรรมทาง

        สงัคมและกจิกรรมมวลชน 4          150,000 4          150,000 4          150,000 12          450,000

7.4  แนวทางการจดัหาทรัพยากร วัสด ุอุปกรณ์เพื่อเพิ่ม

        ประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน 3          200,000 3          200,000 3          200,000 9          600,000

7.5  แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารองคก์รและการ

       ใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล 5         754,800 5         754,800 5         754,800 15       2,264,400

17      1,494,800 17      1,494,800 17      1,494,800 51      4,484,400

131    18,484,400 131    18,484,400 131    18,484,400 393    55,453,200

รวม

รวมท้ังสิ้น



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี  4 
 

 

แนวทางการติดตามประเมินผล 
 

 



  

 

แนวทางการตดิตามประเมินผล 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองคก์ร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการ

พัฒนา 

 

ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด  6  ข้อ 28  

ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีประธานสภาท้องถิ่นเป็น

ประธาน  และคณะกรรมการฯ ประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประชาคม  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผูบ้รหิารคัดเลือก ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้ จะ

ท าให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัด

ความส าเร็จของโครงการ  เพื่อน าไปใช้ในการแก้ไข  หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จรงิ 

    

   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ตามค าสั่งที่ 137/2557  ลงวันที่  8  เมษายน  2557 ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548  ข้อ 28 

ประกอบด้วย 

   1. ประธานสภาทอ้งถิ่น      ประธานคณะกรรมการ 

   2. ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิน่ที่คัดเลือกกันเอง  จ านวน 2 คน  กรรมการ 

   3. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นทีค่ัดเลือกกันเอง    จ านวน 2 คน  กรรมการ 

   4. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งที่ผูบ้รหิารคัดเลือก จ านวน 2 คน  กรรมการ 

   5. หัวหน้าส่วนการบรหิารที่คดัเลือกกันเอง         จ านวน 2 คน  กรรมการ 

   6. ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผูบ้รหิารคัดเลือก จ านวน 2 คน        กรรมการ / เลขานุการ 

   

 

 

 

 

ส่วนที ่4 



  
 

  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่   มอี านาจหนา้ที่  ดงันี้ 

1. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บรหิารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ

หนึ่งคร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี ทั้งนีใ้ห้ปดิประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกวา่สามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรอืคณะท างาน เพื่อช่วยเหลือปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

การติดตาม  (Monitoring) 

 การติดตามนั้น  จะท าให้เราทราบได้วา่ขณะนีไ้ด้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรห์รอืแผนสามปี ถงึระยะใดแล้ว  

ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะท าใหห้น่วยงานสามารถ

ติดตามได้วา่การด าเนินการแผนยุทธศาสตร ์ หรอืแผนสามปีมีการด าเนินการในช่วงใด  ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด

ไว้หรอืไม่  แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการตดิตามผลการด าเนินงานดังไดก้ล่าวมาแล้ว 
 

การประเมินผล (Evaluation) 

 การประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชีว้ัด (Indicators)  

เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมนิเพื่อให้เกดิความชัดเจน  เป็นระบบมีมาตรฐานและเปน็ที่ยอมรับ  โดยประกอบด้วย

เกณฑท์ี่ส าคัญใน 2 ระดับ คอืเกณฑก์ารประเมินหน่วยงาน และเกณฑก์ารประเมินโครงการ  ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
 

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน    ประกอบด้วย  7  เกณฑ ์22 ตัวชี้วัด  ดังนี้ 
 

1. เกณฑ์สัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงคข์องนโยบาย (Achievement) 

เป็นการประเมินความส าเร็จ   โดยพิจารณาเปรยีบเทียบผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่น านโยบาย 

ไปปฏิบัติกับวัตถุประสงคท์ี่ก าหนดไว้ในนโยบาย โดยเปน็การประเมินผลขององคก์ร 2 ส่วน คอื ผลในภาพรวมและ

ระดับปฏิบัติการ  ผลการด าเนินงานจะตอ้งเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่างกวา้งขวาง  อย่างต่อเนื่อง และ

สม่ าเสมอและมีก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อาจเป็นทุกไตรมาส หรอืผลการด าเนินงานประจ าปี สัมฤทธิผลรวมถงึ

การด าเนินงานทีมุ่่งการบรรลเุปา้หมายเชิงกลยุทธในระยะยาว โดยมีตัวชีว้ดัที่ส าคัญ  2 ประการ  คอื 

  1.1 ผลผลิต (Outputs)  ประกอบด้วย  2  ประการ  คอื 

   (1) ผลผลิตในภาพรวม (Overall Outputs)  เป็นการประเมินผลผลิตเทียบกับเปา้หมาย

เชิงกลยุทธ  โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกดิขึน้จริงกับเป้าหมายรวมขององค์กรในสายตาของสมาชิก  ของ

องคก์รและประชาชนผู้มารับบริการ  การประเมินผลดังกล่าว มีลักษณะที่เป็นพลวัตร (Dynamic) และมีปฏิสัมพันธ์

กับสภาวะแวดล้อมภายนอกองคก์ร 



  
 

 

 

   (2) ผลผลิตระดับปฏิบัติการ (Operation outputs)  เป็นการประเมินผลโดยพิจารณา

ระดับการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ  โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตต่อหน่วยก าลังคน  ระดับการบริการต่อ

หน่วยเวลา  สัดส่วนของต้นทุนและผลตอบแทน  สถานภาพทางการเงิน  สินทรัพย์และหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกดิผลตอบแทน 

(Non-performing loan) คุณภาพของผลผลิตและบริการสาธารณะ  ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรขององค์กร  

การประหยัดพลังงานและการรักษาสภาวะแวดล้อม 
 

 2. เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม   ประกอบด้วยตัวชีว้ัดที่ส าคัญ  4  ประการ คอื 

  (1) การเข้าถึง  เน้นความส าคัญในเรื่องโอกาสของประชาชน  โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้                 

ได้รับบรกิารสาธารณะ 

  (2) การจัดสรรทรัพยากร  พิจารณาถึงความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรให้กับประชาชน 
 

  (3) การกระจายผลประโยชน์  เน้นความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์หรอืผลตอบแทน

ให้แก่สมาชกิในสงัคม 

  (4) ความเสมอภาค  เน้นความเป็นธรรมเพื่อให้หลักประกันเรื่อง สิทธิและโอกาสในการได้รับบริการ

สาธารณะโดยปราศจากอคติ  ไม่แบ่งแยกกลุ่ม 
 

 3. เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ    ประกอบด้วยตัวชีว้ัด  4  ประการ 

  (1) สมรรถนะของหน่วยงาน  เป็นตัวชี้ขีดความสามารถในการให้บริการและตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

  (2) ความท่ัวถึงและเพียงพอ  พิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ  และความครบถ้วน

ของการให้บริการทัง้ในด้านกลุ่มเปา้หมายที่รับบรกิารและระยะเวลาที่บริการ 

  (3) ความถี่ในการให้บริการ  เป็นตัวชี้วัดระดับการบริการต่อหน่วยเวลาว่ามีความสม่ าเสมอต่อ

ภารกิจนั้นหรอืไม่ 

  (4) ประสทิธภิาพการให้บริการ  เป็นการชีว้ัดประสิทธิภาพขององคก์รที่มุ่งเน้นการบริการที่รวดเร็ว  

ทันเวลา  มีการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม  ซึ่งในทางปฏิบัติจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการบรกิารไว้เป็นแนวทาง 
 

 4. เกณฑ์ความรับผิดชอบตอ่หน่วยงาน   ประกอบด้วยตวัชีว้ัด  4  ประการ 

  (1) พันธกจิต่อสังคม   เป็นตัวชีว้ัดที่แสดงถงึภารกิจของหน่วยงานที่มีต่อสังคม  พิจารณาได้จาก

วิสัยทัศน์  นโยบาย  แผนงานของหน่วยงาน 

  (2) ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ   เป็นตัวชีว้ัดถงึความรับผิดชอบต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย 



  
  (3) การให้หลักประกันความเสี่ยง   เป็นตัวชีว้ัดที่มีความส าคัญเพื่อให้หลักประกันว่าประชาชน   

ผู้รับบรกิารจะได้รับความคุม้ครองและหรือการชดเชยจากหน่วยงาน หากมีความเสียหายที่เกดิขึน้จากการปฏิบัตงิาน

ของหน่วยงาน 

  (4) การยอมรับข้อผิดพลาด  เป็นตัวชีว้ัดถงึความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่

ของหน่วยงานที่จะยอมรับต่อสาธารณชนในกรณีเกดิความผิดพลาดในการบรหิารหรอืการปฏิบัติงาน 
 

 5. เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า   ประกอบด้วยตัวชีว้ดั  2  ประการ  คอื 

  (1) ระดับความพึงพอใจ  เป็นตัวชีว้ัดความเหน็ของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานซึ่งเก่ียวขอ้งกับ

คุณภาพการปฏิบัติงาน 

  (2) การยอมรับหรือคัดคา้น  เปน็ตัวชีว้ัดระดับการยอมรับมาตรการ  นโยบายของหน่วยงานซึ่ง

พิจารณาจากสดัส่วนการยอมรับหรอืคัดคา้น  เนือ่งมาจากผลกระทบของนโยบายของหน่วยงาน 
 

 6. เกณฑ์ผลเสยีหายต่อสังคม    ประกอบด้วยตัวชีว้ัดทีส่ าคัญ  2  ประการ  คอื 

  (1) ผลกระทบภายนอก  เป็นตัวชี้วัดว่าหน่วยงานก่อให้เกิดผลกระทบ  ซึ่งสร้างความเสียหาย

จากการด าเนินงานแกป่ระชาชนหรือไม่  โดยอาจวัดจากขนาดและความถี่จากการเสียหายที่เกิดขึ้น  เช่น  การก่อสร้าง

ถนนขวางทางน้ าหลากท าให้เกดิปัญหาน้ าท่วมใหญ่ 

  (2) ต้นทุนทางสังคม  เป็นตัวชีว้ัดผลเสียหายที่สงัคมตอ้งแบกภาระ  เช่น  คา่ใช้จา่ยในฟื้นฟูบูรณะ

ความเสียหายที่เกดิขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

เกณฑม์าตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 

(Standard Criteria) 

ตัวชี้วัด 

(Indicators) 

ตัวอย่างกรอบตัวแปร 

(Attributes) 

1. สัมฤทธิผลและการบรรจุวัตถุ 

-ประสงคข์องนโยบาย 
 ผลผลิต 

 ผลลัพธ ์

- ผลต่างระหวา่งเปา้หมายกบัวัตถุ - 

ประสงคท์ี่ก าหนดไว ้

2. ความเสมอภาคและความเป็น

ธรรมในสังคม 
 การเขา้ถงึ 

 การจัดสรรทรัพยากร 

 การกระจายผลประโยชน ์

 ความเสมอภาค 

- ประมาณและคุณภาพทรัพยากรที่

ได้รับ จัดสรรต่อคน 

- ผลประโยชน์ที่แต่ละกลุ่มเปา้หมาย

ได้รับในแต่ละคร้ัง 

- การไม่เลอืกปฏิบัติและ/หรือการเลือก

ปฏิบัติที่เป็นคุณ 

3. ความสามารถและคุณภาพใน

การให้บริการ 
 สมรรถนะของหน่วยงาน 

 ความทั่วถงึและเพยีงพอ 

 ความถี่ในการให้บริการ 

 ประสิทธิภาพการให้บริการ 

- พืน้ที่เป้าหมายและประชากร 

กลุ่มเปา้หมายที่รับบรกิาร 

- จ านวนครัง้ในการให้บริการ 

- ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยน าเขา้ 

4. ความรับผิดชอบของหน่วยงาน  พันธกจิต่อสังคม 

 ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 

 การให้หลักประกันความเสีย่ง 

 การยอมรับผดิพลาด 

- การจัดล าดับความส าคัญ 

- ภารกิจหลักและภารกิจรอง 

- การตัดสนิใจทีส่ะท้อนความรับผิดชอบ 

5. การสนองตอบความตอ้งการ

ของประชาชน 
 การก าหนดประเด็นปัญหา 

 การรับฟังความคิดเห็น 

 มาตรการ / กลยุทธในการแก้ไข

ปัญหา 

 ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา 

- ระดับการมสี่วนร่วม 

- การปรกึษาหารอื 

- การส ารวจความตอ้งการ 

6. ความพึงพอใจของประชากร  ระดับความพึงพอใจ 

 การยอมรับ/คัดคา้น 

 

- สัดส่วนของประชากรกลุ่มเป้าหมายที ่ 

  พอใจหรือไม่พอใจ 

- ความคาดหวงั 

- ผลสะท้อนกลับ 

7. ผลเสียหายต่อสงัคม  ผลกระทบภายนอก (ทางบวก

และทางลบ) 

 ต้นทุนทางสงัคม 

- ความสูญเสียทางเศรษฐกจิ 

- ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม 

- คา่เสียโอกาส 

- ความขัดแยง้ทางสังคม 



  
 

เกณฑ์มาตรฐานละตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ 

 การประเมินผลโครงการ  จ าเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชีว้ดั  เพื่อเป็นเครื่องมือก าหนดกรอบทิศทางในการ

วิเคราะห์และประเมนิผลโครงการ  ประกอบด้วยเกณฑท์ี่ส าคัญ  8  เกณฑด์้วยกัน  คอื 
 

 1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 

  เป็นการพิจารณาเปรยีบเทียบผลของการด าเนินกจิกรรม กับเป้าหมายที่ก าหนดตามแผนการ

ประเมินความกา้วหน้ามุ่งที่จะตอบค าถามว่า การด าเนินกจิกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงคท์ี่ก าหนด

หรอืไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม ่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ประกอบดว้ยตัวชีว้ัด  4  ประการ  คอื 

  (1) ผลผลิตเทยีบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต (Outputs)  ของ

โครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้จ านวนแหล่งน้ าขนาดเล็กเพื่อการเกษตร  

สัดส่วนปรมิาณงานการกอ่สรา้ง  เทยีบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาที่ก าหนด 

  (2) จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ  เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่างๆ  มากมาย  จึง

จ าเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า  โดยพิจารณาจ านวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  

ทั้ง กจิกรรมหลัก  กจิกรรมพืน้ฐาน  กจิกรรมรอง  และกจิกรรมเสรมิ ในช่วงระยะเวลาอาจเป็นสัปดาห์  เดือน  ไตร

มาส  หรือระยะของโครงการ (Phase) 

  (3) ทรัพยากรท่ีใช้ในช่วงเวลา   เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ  ซึ่ง

ครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ  ได้แก ่ งบประมาณที่ใช้ไป  งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพัน  เงินงวดและ แผนการ

ค่าใช้จ่ายงบประมาณในโครงการ  และอัตราการใช้บุคลากรสัมพันธ์กับเวลา  ในรูปของคน – วัน (Man – day)  หรือ 

คน – เดือน (Man – month) 

  (4) ระยะเวลาท่ีใช้ไป  เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้า เพื่อดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้วและเหลือเวลา

อีกเท่าใดจึงจะครบก าหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายด้าน

เวลา  และเพื่อทราบถงึระยะเวลาที่จะต้องใช้จริงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรวม 

 

 2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

  การประเมินประสิทธิภาพเปน็การเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได ้  กับทรัพยากรที่ใชไ้ปในการด าเนินงาน  

ทรัพยากรที่ใชน้อกจากงบประมาณแล้ว  ยังหมายถงึทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่ใชใ้นการ

ด าเนินงาน  ประกอบด้วยตัวชีว้ัด  4  ประการ  คอื 

(1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย    เป็นตัวชีว้ัดประสทิธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของ

โครงการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุม้คา่กับการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้เกดิการใช้จา่ยเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ สมประโยชน์  ลดคา่ใช้จา่ยและประหยัดตน้ทุนการผลติ 

 

 



  
  (2) ผลิตภาพต่อก าลังคน  เป็นตัวชีว้ัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากร หรอืเจ้าหน้าที่โครงการ 

ซึ่งนอกจากจะเป็นตัวชีว้ัดถงึประสิทธภิาพการด าเนินงานแล้ว ยังแสดงถงึสมรรถนะ และศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในการ

ด าเนนิโครงการ และจะเปน็แนวทางในการปรับขนาดก าลงัคนที่เหมาะสมในการด าเนนิกจิกรรม และการเพิ่มขดีความสามารถ

ของบุคลากรในระยะยาวอีกครัง้ 

  (3) ผลิตภาพตอ่เวลา  เป็นตัวชีว้ัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา  อาทิ จ านวนครัวเรอืนที่ได้รับ 

การอบรมอาชีพเสรมินอกภาคเกษตรต่อเดือน  จ านวนนักเรยีนที่เข้าเรยีนต่อตามโครงการขยายโอกาสทาง

การศึกษาในแตล่ะป ี   จ านวนผู้ประกอบการรายย่อย ที่ไดร้ับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 

  (4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ   เป็นตวัชีว้ัดความสามารถของโครงการในความ

ประหยัดทรัพยากรทางการบรหิารจัดการ   อาทิ การปรบัลดคา่ใช้จา่ยที่ไม่จ าเป็นในการด าเนนิโครงการ  การตดั

ทอนขั้นตอนการปฏิบตัิ ซึ่งส่งผลต่อการลดคา่ใช้จา่ยของโครงการ  การประหยัดคา่พลังงาน และคา่สาธารณูปการ 

คดิเป็นร้อยละของคา่ใช้จา่ยรวม 

 

 3. เกณฑ์ประสิทธิผล  (Effectiveness) 

  การประเมินประสิทธิผล  เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน  โดยดูจาก

ผลลัพธ์จาการด าเนินงาน  ตลอดจนการเปลีย่นแปลงของประชากรกลุ่มเปา้หมายตามโครงการ  ประกอบด้วยตวัชีว้ัด  4  

ประการ  คอื 

  (1) ระดับการบรรลุเป้าหมาย    เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้าง และการ

บรรลุเป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร  โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของ

ประชากรเปา้หมาย  อาทิ  การบรรลุเปา้หมายด้านเศรษฐกจิ  สังคม 

  (2) ระดับการมีส่วนร่วม  เป็นตัวชีว้ัดความส าเร็จ โดยให้ความส าคัญกับมิติการมีส่วนร่วม  โดย

สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความส าเร็จมากน้อย 

เพียงไร  และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร   ระดับการมีส่วนร่วม สามารถวัดจากจ านวน

ประชากร  ความถี่ระดับและกจิกรรม  ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ  วางแผนและติดตามผล 

  (3) ระดับความพึงพอใจ   เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ  โดยพิจารณาจากสัดส่วนของ

ประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบรกิารของรัฐ  สัดส่วนของครัวเรอืนที่พอใจการปฏิบัตหิน้าที่ของเจา้หน้าที่โครงการ  

ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 

(4) ความเสี่ยงของโครงการ   เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เพื่อดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการ

บรรลุเป้าหมายด้านใดด้านหนึ่ง หรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่  ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการ  ทั้งในด้านเศรษฐกจิ  สังคม  การเมืองและสิ่งแวดล้อม ทั้งระยะสั้นและยาว 

 

 

 

 

 



  
 4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 

  เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงาน ในภาพรวม

เป็นผลกระทบระยะยาว  ผลกระทบอาจมีทั้งทีมุ่่งหวงั (Intended impacts) ซึ่งอาจเปน็ผลดา้นบวกหรอืด้านลบก็ได ้ 

ประกอบด้วยตัวชีว้ัด  3  ประการ  คอื 

  (1) คุณภาพชีวิต    เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร 

กลุ่มเป้าหมาย  อาทิ  รายได้  ความเป็นอยู่  โอกาสทางการศึกษา  การมีงานท า  สุขอนามัย  สภาพแวดล้อมของ

ครัวเรือนชุมชน  โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจากโครงการพัฒนาที่ส่งผล

กระทบต่อ     คุณภาพชวีิตที่ดี  หรือมาตรฐานการด ารงชพี 

  (2) ทัศนคติและความเข้าใจ  เป็นตัวชี้วัดผลกระทบ โดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของ

ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีโครงการ  โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง  

โดยเฉพาะวัตถุประสงค์  และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ   ความพึงพอใจในการรับบริการ   และ

ทัศนคติต่อผู้บรหิารและเจา้หน้าที่โครงการ 

  (3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม   เป็นตัวชีว้ัดผลกระทบ  โดยความส าคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย  โดยเปรียบเทียบระยะเวลาก่อนและหลังมีโครงการ  อาทิ  สัดส่วนของ ครัวเรือนที่

ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม  จ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้น  การ

ปฏิบัติการใช้ยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น  การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น  และลดพฤติกรรมซื้อสิทธิ

ขายเสียง  การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

 

 5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) 

  เกณฑ์การประเมินความสอดคล้อง  มุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความ

ต้องการ หรอืสามารถแกไ้ขปัญหาตามที่ก าหนดไว้แต่ต้นหรอืไม่  ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่แท้จรงิ  

ตลอดจนจะต้องตอบค าถามดว้ยว่า แนวทางและกลยุทธทีใ่ช้ในการด าเนินงานสอดคล้องกับการแกไ้ขปัญหา ที่เป็น

จรงิได้หรอืไม ่ ประกอบด้วยตวัชีว้ัดที่ส าคัญ  3   ประการ  คอื 

  (1) ประเด็นปัญหาหลัก    ซึ่งพิจารณาจากจ านวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

ทั้งที่ได้รับการแก้ไขแล้วและยังไมส่ามารถแกไ้ข  รวมถงึการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาตามความเร่งด่วน  ตาม

ความรุนแรงปัญหา 

  (2) มาตรการหรอืกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา  เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา  

ซึ่งเป็นมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว  โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการน ามาใช้ตลอดช่วง

ระยะเวลาของการด าเนินโครงการ  และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 

  (3) ความต้องการหรือข้อร้องเรียนของประชากรกลุ่มเป้าหมาย   เป็นตัวชี้วัดถึงความ

ต้องการของผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาทีประสบอยู่  อาทิ  ค าร้องเรียน  ข้อร้องทุกข์ให้แก้ไขปัญหา  เพื่อสนองตอบ

ประชากร กลุ่มเป้าหมาย   ตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการ  หรือได้รับความเสียหาย

จากการด าเนินโครงการซึ่งจะเป็นตัวชี้ความสอดคล้องในการด าเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการของ

ประชากร เป้าหมาย 



  
 

 6. เกณฑ์ความยั่งยืน  (Sustainability) 

  เป็นเกณฑ์การพิจารณที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง  โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของ

กิจกรรมว่าสามารถด าเนินต่อไปได้  โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ  ความสามารถในการเลี้ยง

ตัวเองได้  นอกจากนี้ยังหมายรวมถึง ความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นที่แห่งใหม่ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่

ส าคัญ   3  ประการ  คอื 

  (1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ  (Economic  Viability)   เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร

ทางการเงินของโครงการ  อาทิ  จ านวนงบประมาณของโครงการ  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณภาระ

ผูกพัน  สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้  ปริมาณเงินทุนส ารอง  แหล่งสนับสนุนงบประมาณ  ปริมาณ  

งบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน  จ านวนและขนาดกองทุนด าเนินโครงการ  ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความอยู่รอดทาง

เศรษฐกจิของโครงการ 

  (2) สมรรถนะด้านสถาบัน (Institutional  capacity)    เป็นตัวชี้วัดความสามารถของ

หน่วยงานในการบรหิารโครงการ  การพัฒนาองคก์รประชาชน  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ระดับการ

มีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ  การวางแผนและบรหิารโครงการ  และการปรับปรุง

ระเบียบ   วิธีการปฏิบัติที่เอือ้ต่อการด าเนินโครงการ 

  (3) ความเป็นไปได้ในการขยายผล   เป็นตัวชีว้ัดความยั่งยืน โดยพิจารณาความสามารถในการ

พึง่ตัวเอง   โอกาส  และช่องทางในการขยายผลการด าเนนิโครงการ  กรณีโครงการประสบผลส าเร็จด้วยดี   ทั้งการ

ขยายผลตามแนวราบ  กล่าวคือ  การเพิ่มกิจกรรมโครงการ  การเพิ่มจ านวนประชากรเป้าหมาย  การขยายผลก าลัง

การผลิตของโครงการเดิม และการขยายผลในแนวดิ่ง  ได้แก่  การขยายพื้นที่โครงการ  การขยายเครือข่าย โครงการ

ออกไปทั่วภูมิภาค  และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ 

 

 7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 

  เป็นเกณฑ์ที่มุ่งความเป็นธรรมในสังคม  (Social  equity)   โดยพิจารณาถงึผลลัพธ์ และ   

ผลกระทบจากการด าเนนิโครงการ  โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุม่เป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรือ่งความเปน็ธรรม  

ความเสมอภาค  ความทั่วถงึในการรับบรกิาร การจดัสรรคณุคา่ (Values) และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่า

เทียมกัน  ประกอบด้วยตัวชีว้ัด  3  ประการ  คอื 

  (1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ  เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความส าคัญทุกกลุ่ม

ย่อยในสังคม  อาทิ  ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ าแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพอื่น  การจัด

ต าแหน่งให้กับผู้วา่งงานและผู้ถูกเลิกจ้าง  มาตรการลดผลกระทบทางสังคม  ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้แก่ประชากร 

ทุกสาขาอาชีพ 

  (2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ  เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความส าคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ  ซึ่ง

เป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา  โดยดูว่าการด าเนินโครงการให้ความเสมอภาค

ระหว่างเพศ  หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ  (Gender  discrimination)  หรือไม่ โดยสามารถพิจารณาเรื่อง

ความ     เทา่เทยีมในโอกาส  บทบาทระหว่าง ชาย / หญิง  การปฏิบัติที่เคารพสิทธิสตรี 



  
  (3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น  (Intergenerational  equity)  เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความเป็น

ธรรมระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต (Future  generation)  ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและใช้

ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ  การจัดหาพลังงาน  โครงการพัฒนาขนาดใหญ่  โครงการที่อาจก่อผลกระทบด้าน    

สิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม โดยค านึงถึงชนรุ่นอนาคต ซึ่งจะเป็นผู้ได้รับกระทบจากการตัดสินและการ

ด าเนินโครงการในปัจจุบัน 

 

 8. เกณฑค์วามเสียหายของโครงการ  (Externalities) 

  เป็นเกณฑท์ี่ส าคัญในการประเมินโครงการเพื่อเป็นหลักประกันว่า  การด าเนินโครงการจะไม่

กอ่ให้เกดิความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบตอ่สงัคม  หรอืชุมชน  ประกอบด้วยตัวชีว้ัดที่ส าคัญ  3  ประการ  คอื 

  (1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นผลจากการ

ด าเนินโครงการ   โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกดิขึน้จรงิกับการศึกษาผลกระทบด้าน   สิ่งแวดล้อม  

(Environmental  Impact  Assessment : EIA)   ในช่วงก่อนท าโครงการ  เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย   รับผิดชอบ 

และมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้เสียหาย  เพื่อเป็นหลักประกัน

ความเสี่ยงให้กับสังคม  และเป็นมาตรฐานทางจรยิธรรมของผู้อนุมัติและผู้ด าเนินโครงการ 

  (2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่เกิด

จากโครงการพัฒนาของรัฐ  ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities)  ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชนและ 

ชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับภาระคา่ใช้จา่ยเป็นต้นทุนทางสังคม 

  (3) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม  เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการด าเนิน   

โครงการ  และส่งผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน  อาทิ  การด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  

การสูญเสียโครงสรา้ง  แบบแผนและวิถีการด าเนินชีวิตที่ดี  ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรม   ความเชื่อ  

ความเอือ้อาทร  ความร่วมมือ  และความช่วยเหลือเกือ้กูลของชุมชนดั้งเดิม 

  เกณฑแ์ละตัวชีว้ัดดังกล่าวขั้นต้น  สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินโครงการ  ซึ่งครอบคลุม

มิติด้านเศรษฐกิจ  สังคม  มิติด้านการบริหารจัดการ  มิติด้านทรัพยากร  และมิติด้านสิ่งแวดล้อม  เกณฑ์และ

ตัวชี้วัดจะเป็นประโยชน์ในการติดตาม  และประเมินผลโครงการในลักษณะที่เป็นพลวัตรในทุกขั้นตอนของ

กระบวนการ  โครงการ  เพื่อวัดถึงความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ซึ่งในทางปฏิบัติ

จ าเป็นต้องน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการโดยก าหนดและวัดตัวแปรเฉพาะ เพื่อประมวลเป็นตัวชี้วัด

รวม  (Composit  indicators)  ของแต่ละโครงการต่อไป 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 


