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ค ำน ำ 

ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในกำรจัดท ำแผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ก ำหนดกำรถ่ำยโอนภำรกิจ และกำรจัดสรรสัดส่วนของภำษีเพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นน ำไปบริหำรจัดกำรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน 

            ดังนั้น อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก ำหนดระยะเวลำแผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นเวลำ 5 ปี 
เพ่ือมีควำมสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีจังหวัด แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสำมำรถบูรณำกำรแผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม และงบประมำณในพ้ืนที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชำชน 

            องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ จึงได้จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรบริหำรท้องถิ่นให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์ที่ได้ก ำหนดไว้ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ แผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) คงจะประสบควำมส ำเร็จตำมที่ได้วำงไว้ และสำมำรถแก้ปัญหำให้กับ
ประชำชนในทอ้งถิ่นได้เป็นอย่ำงดี 
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             นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ  
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ส่วนที่ 1 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

1.ด้านกายภาพ 
 

          องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  เดิมมีฐานะเป็นสภาต าบลแม่สาบ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น 
องค์การบริหารส่วนต าบล  ตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลและให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง   
หนี้สิน และเจ้าหน้าที่ของสภาต าบลไปเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล ประกาศเมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2542  
และใช้ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ บัดนั้นเป็นต้นมา 
 
          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
  

ต าบลแมส่าบตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของอ าเภอสะเมิง  อยู่ห่างจากอ าเภอสะเมิงระยะทาง  21  
กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ   179.48 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ   112,177.18  ไร ่

ทิศเหนือ             ติดต่อกับ ต าบลป่าแป ๋ อ าเภอแม่แตง 
  ทิศใต ้   ติดต่อกับ ต าบลบ่อแก้ว  
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต าบลสะเมิงเหนือ   ต าบลสะเมิงใต้ 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ต าบลยั้งเมิน   ต าบลบ่อแก้ว 
 
 แผนที่ประกอบ 
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          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
          พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาอยู่ในเขตป่าสงวนและพ้ืนที่อุทยาน ซึ่งมีชุมชนตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ตามที่ราบ
ระหว่างภูเขา  ลักษณะพ้ืนที่อยู่อาศัยและท ากิน วางตัวยาวในแนวทิศเหนือ-ใต ้ สภาพพ้ืนที่ลาดเทจากทิศเหนือ
มายังทิศใต้มีระดับความสูงประมาณ 700-1,200 เมตรจากระดับน้ าทะเล  โดยมีภูเขาที่ส าคัญ คือ ดอยผา
ยอง ดอยหลวงขุนสาบ ดอยสันป่าเกี๊ยะ ดอยม่อนพญาแก้ว  มีแม่น้ าที่ส าคัญ คือ ล าน้ าแม่สาบและล าน้ าแม่ขาน 
ซึ่งมีต้นก าเนิดจากพ้ืนที่เขาสูงทางด้านทิศเหนือของต าบล มีทิศทางการไหลจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ ส าหรับการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลแม่สาบ พ้ืนที่ประมาณร้อยละ 70 เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ล้อมรอบ และมีการใช้ประโยชน์
เป็นพื้นที่เกษตรกรรมในลักษณะของนาข้าวและพืชไร่แทรกสลับ ส าหรับชุมชนส่วนใหญ่ตั้ง บ้านเรือนอยู่บริเวณ
ทิศตะวันออกของต าบลบริเวณเชิงเขาติดกับแอ่งพ้ืนที่ลุ่มมีลักษณะเป็นแอ่งแคบๆ ระหว่างหุบเขาตามล าน้ าแม่
สาบ น้ าแม่พร้าว น้ าแม่แขะ ล าน้ าแม่ขาน และน้ าแม่อมลอง มีเพียง 2 หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนยอดเขา พ้ืนที่สูง 
 
          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
   สภาพภูมิอากาศในต าบลแม่สาบ ซึ่งเป็นภูเขาและป่าไม้ต้นน้ ามีอากาศค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว 
อุณหภูมิต่ าสุดประมาณ  8  องศาเซลเซียส ในฤดูร้อนอุณหภูมิเฉลี่ย  28-36 องศาเซลเซียส  ปริมาณน้ าฝน
เฉลี่ย 2,642 มิลลิเมตรต่อปี เริ่มตกตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป และจะตกในปริมาณสูงสุดในเดือน
กรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม 
 
 

          1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะดินในต าบลแม่สาบส่วนใหญ่ ลักษณะดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย ดินเหนียวสีแดง การ

ระบายน้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง  มีความเป็นกรดเป็นด่าง(pH) ประมาณ  5.5 – 6.5  
 
2.ด้านการเมืองการปกครอง 
 

          2.1 เขตการปกครอง 
จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  มทีั้งหมด  10  หมู่บ้านประกอบด้วย   
 หมู่ที่  1   บ้านแม่ขาน  ผู้ใหญ่บ้านคือ นายกร่ิงไพร  โปธา 
 หมู่ที่  2   บ้านอมลอง  ผู้ใหญ่บ้านคือ นายทักษิณ  ศรีวรรณะ   
 หมู่ที่  3   บ้านงาแมง  ก านันฯ คือ นายบุญศรี  สายบุญมา   
 หมู่ที่  4   บ้านปางเติม  ผู้ใหญ่บ้านคือ นายยิ่ง  กลิ่นอบ   
 หมู่ที่  5   บ้านแม่ตุงติง  ผู้ใหญ่บ้านคือ นายสมศักดิ์  วงษาแก้ว   
 หมู่ที่  6   บ้านขุนสาบ  ผู้ใหญ่บ้านคือ นายดนุพล  ปู่อ้าย   
 หมู่ที่  7   บ้านหาดส้มป่อย    ผู้ใหญ่บ้านคือ นายวิมิตร  พุทธโส   
 หมู่ที่  8   บ้านงิว้เฒ่า  ผู้ใหญ่บ้านคือ นายศรีไพร  นิยะรัตน์   
 หมู่ที่  9   บ้านนากู ่  ผู้ใหญ่บ้านคือ นายรัฐพงษ์  มอรูวี  
 หมู่ที่  10  บ้านทุง่ยาว  ผู้ใหญ่บ้านคือ นายอดุลย์  สายบุญมา   
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 2.2 การเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน 10 หมู่บ้าน มีผู้บริหารท้องถิ่น 
(นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 1 คน มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่บ้านละ 
2 คน 10 หมู่บ้าน รวมเป็น 20 คน   

 

ฝ่ายนิติบัญญัติ  นายประดิษฐ์     ยะมะโน   ต าแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   นายรส            มีแรง    ต าแหน่ง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   นายณรงค์เดช   ไชยมูล    ต าแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ฝ่ายบริหาร  นายพัฒนพงษ์   ไชยสุภา   ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   นายพรมแดน    ประดาทรัพย์       ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   นายศัตราวุธ     พะแป่   ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   นางสาวชิรญากรณ์  ทองค า  ต าแหน่ง  เลขานุการนายกฯ 
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  จ านวน  18  คน (ลาออกระหว่างด ารงต าแหน่ง 2 ราย) 
  

1. นายจ ารัส สาธุเม หมู่ 1 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
2. นายวีรยุทธ์ รัตนพันธุ์ หมู่ 2 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
3. นายบุญปั๋น ไชยานะ หมู่ 2 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
4. นายประสิทธิ์ อินตานิ หมู่ 3 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
5  นายประดิษฐ์    ยะมะโน หมู่ 3 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
6. นายสุชาต ิ สุต๋า หมู่ 4 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
7. นายบุญศรี   สิงห์ต๊ะ หมู่ 4 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
8. นายบุญศรี วาษาแก้ว หมู่ 5 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
9. นายสมบุญ แสงหมื่น หมู่ 6 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
10. นายศักดิ์ชัย  แสนใส หมู่ 6 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
11. นายเจริญ โปทา หมู่ 7 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
12. นายรส มีแรง หมู่ 7 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
13. นายสมชาติ มะสะบุตร หมู่ 8 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
14. นายสุทิน ธรรมมัง หมู่ 8 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
15. นายขจร ลาเซอร์ หมู่ 9 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
16. นายวิโรจน์ ลาเซอร์ หมู่ 9 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
17. นายทองเหรียญ วงษาแก้ว หมู่ 10 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
18. นายธนศร เครือค ามะ หมู่ 10 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 

 

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
1. คณะผู้บริหารรับผิดชอบงานนโยบาย หรืองานอ่ืนใดที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งให้

เป็น หน้าที่ของคณะผู้บริหารโดยเฉพาะ 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล  ตลอดจนลูกจ้าง และ

รับผิดชอบในงานประจ าทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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3.ประชากร 
 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

หมู่ที่ จ านวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 73 98 105 203 
2 166 247 235 482 
3 56 84 73 157 
4 176 285 278 563 
5 58 91 75 166 
6 112 229 189 418 
7 42 67 54 121 
8 191 258 274 532 
9 177 221 221 442 

10 82 89 92 181 
รวม 1,133 1,669 1,596 3,265 

            หมายเหตุ ข้อมูลจ านวนประชากรจากส านักงานทะเบยีน อ าเภอสะเมิง  ณ วันที่ 30  เมษายน  2562 
 
3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรย้อนหลัง 5 ปี 

 

 

หมู่บ้าน/ชุมชน 

2562 2561 2560 2559 2558 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

(คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) 

บ้านแม่ขาน  ม.1 98 105 99 110 106 111 113 110 113 113 
บ้านอมลอง ม.2 247 235 249 239 260 236 261 234 260 237 
บ้านงาแมง  ม.3 84 73 81 72 80 73 79 71 83 69 
บ้านปางเติม  ม.4 285 278 291 281 290 281 296 286 292 279 
บ้านแม่ตุงติง  ม.5 91 75 94 78 93 80 90 82 91 83 
บ้านขุนสาบ ม.6 229 189 223 185 220 183 218 184 218 189 
บ้านหาดสม้ป่อยม.7 67 54 68 57 67 58 66 57 67 56 
บ้านง้ิวเฒ่า ม.8 258 274 266 275 272 267 276 279 280 280 
บ้านนากู่  ม.9 221 221 225 220 231 229 234 225 233 222 
บ้านทุ่งยาว  ม.10 89 92 88 93 93 97 96 98 98 99 

รวม 1,669 1,596 1,684 1,610 1,712 1,615 1,729 1,626 1,735 1,627 
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3.3 ข้อมูลประชากรแยกตามช่วงอายุ 

ช่วงอายุประชากร 
จ านวนเพศชาย 

(คน) 
จ านวนเพศหญิง 

(คน) 
จ านวนรวม 

(คน) 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 
1   ปีเต็ม – 2  ปี 
3   ปีเต็ม – 6  ปี 
6   ปีเต็ม – 12 ปี 
13 ปีเต็ม – 15 ปี 
16 ปีเต็ม – 18 ปี 
19 ปีเต็ม – 22 ปี 
23 ปีเต็ม – 35 ปีเตม็ 
36 ปีเต็ม – 45 ปีเตม็ 
46 ปีเต็ม – 60 ปีเตม็ 
มากกว่า 60 ปเีต็มขึ้นไป 

18 
25 
54 

105 
47 
62 

101 
278 
239 
414 
326 

11 
25 
72 
81 
66 
59 
71 

264 
223 
396 
328 

29 
50 

126 
186 
113 
121 
172 
542 
462 
810 
654 

รวมท้ังหมด           1,669           1,596               3,265 

                หมายเหตุ ข้อมูลจ านวนประชากรจากส านักงานทะเบียน อ าเภอสะเมิง  ณ 30 เดือนเมษายน  2562 
 
 

3.4 การคาดการณ์ประชากรในอนาคต 
 
 แนวโน้มประชากรในต าบลแม่สาบ คาดการณ์ว่าจะลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากจ านวนประชากรใน
เกณฑ์สูงอายุมีจ านวนมาก และปริมาณการมีบุตรลดลง จากสถิติ 5 ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าจ านวนประชากรจะ
ลดลงเรื่อยๆ 
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4.สภาพทางสังคม 
 

          4.1 การศึกษา 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                          6  แห่ง 
 โรงเรียนอนุบาล    1  แห่ง 
 โรงเรียนประถมศึกษา    3    แห่ง 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)  1  แห่ง   
 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน   1  แห่ง   

(ประจ าต าบลแม่สาบ) 
 

 4.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
 วัด      13  แห่ง 
 ส านักสงฆ ์      -  แห่ง 
 โบสถ ์     3  แห่ง 

 
4.3 สาธารณสุข 

 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน  2  แห่ง 
 สถานบริการสาธารณสุขชุมชน   1  แห่ง 

 

 4.5 อาชญากรรม 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบไม่มีเหตุอาชญากรรมที่ร้ายแรงเกิดข้ึน  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมย
ทรัพย์สินประชาชน  และท าลายทรัพย์สินของราชการ  และทะเลาะวิวาทเล็กๆน้อยๆเท่านั้น 
 
 4.6 ยาเสพติด 
 ปัญหายาเสพติดในต าบลแม่สาบจากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรสะเมิงได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สาบทราบนั้น  พบว่าในต าบลแม่สาบมีผู้ที่เสพยาเสพติดจะอยู่ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานและเยาวชน  ซึ่งถือ
ว่าเป็นกลุ่มน้อย การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่
เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจาก
อ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบก็ได้ให้
ความร่วมมือมาโดยตลอด   
 

 4.7 การสังคมสงเคราะห์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน   
๕. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
๖. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน       
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5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 

          5.1 การคมนาคมขนส่ง 
การคมนาคมระหว่างต าบลและภายในหมู่บ้าน  รวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น  90 กิโลเมตร มีรายละเอียดดังนี้ 

 ถนนสายสะเมิง – บ่อแก้ว ระยะทาง 11.5 กิโลเมตร  จากเขตต าบลสะเมิงใต้ ผ่านบา้นแม่ขาน 
หมู่ที่ 1 ต าบลแมส่าบถึง สะพานข้ามน้ าแมโ่ต๋ เขตต าบลบอ่แก้ว ลักษณะเป็นถนนลาดยาง 
ก่อสร้างโดย  กรมทางหลวงชนบท สภาพดี สามารถสัญจรไปมาได้เปน็ปกต ิ 

1. จากหัวบ้านแม่สาบ ถึง บา้นแมข่าน ระยะทาง 10 กิโลเมตร 

 ถนนสายแม่ขานใหม่ - ห้วยทรายขาว จากบ้านแม่ขาน หมู่ที่ 1 ต าบลแมส่าบ ถึงเขตติดต่อบา้น
อังคาย ต าบลยั้งเมิน ระยะทาง 14.50 กิโลเมตร ลักษณะเป็นถนนลาดยาง 12.50  กิโลเมตร  
ถนนหินคลุก  2 กิโลเมตร สร้างโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   

1. จากหัวบ้านแม่ขาน หมู่ที่1 ถึงบา้นหาดส้มป่อย หมู่ที่7 ต าบลแม่สาบ 2.50 กิโลเมตร 
2. จากบ้านหาดส้มป่อย หมู่ที่ 7 ถึงบ้านอมลอง หมู่ที่ 2 ต าบลแมส่าบ 5.50 กิโลเมตร 
3. จากวัดอมลอง หมู่ที่ 2 ถึงวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม  6.50 กิโลเมตร 

 ถนนสาย 4021  
1. จากหัวบ้านแม่สาบ ต าบลสะเมงิใต้ ถึง อบต.แม่สาบ ม.4 ต าบลแม่สาบ 15 กิโลเมตร 

ลักษณะเป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สภาพใช้งานได้ก่อสร้างโดย 
ส านักงานทางหลงชนบท 

2. จาก อบต.แม่สาบ ถึง วัดแม่ตุงติง ระยะทาง 2 กิโลเมตร 
3. จาก วัดแม่ตุงติง ต าบลแม่สาบ ถึง โรงเรียนบ้านปา่ลาน ต.สะเมิงเหนือ ระยะทาง 

6.20 กิโลเมตร ลักษณะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3.20 กิโลเมตร และถนนแอส
ฟัลติกคอนกรีต 3 กิโลเมตร 

 ถนนล าลองระหว่างหมูบ่้าน 
1. ถนนสายบา้นปางเติม ถึง หย่อมบ้านใหม่ต้นผึ้ง หมู่ที่  4  ต าบลแม่สาบ   

ระยะทางรวม   4.30  กิโลเมตร 
1.1 จากสามแยกบา้นศรีอร ถึง วัดปางเติม  ระยะทาง 400 เมตร 
1.2 จากวัดปางเติม ถึง สะพานน้ าแม่สาบ (ฝาย) 600 เมตร 
1.3 จากสะพานน้ าแม่สาบ (ฝาย) ถึง สะพานทุ่งโป่ง 1,700 เมตร 
1.4 จากสะพานทุง่โป่ง ถึง สามแยกทางเข้า อบต.  1,600 เมตร 
1.5 จากหน้าฝายน้ าแม่สาบ ถึง บ้านวันออก (สายห้วยเห๊ียะ) ระยะทาง 570 เมตร 
1.6 จากสะพานข้ามน้ าแมส่าบ (ทุ่งโป่ง) ถึง บา้นแม่ตงุติง 1.37  กิโลเมตร 

2. ถนนสายบา้นแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 ต าบลแมส่าบ ถึง เขตบา้นแม่แพะ ต าบลสะเมิงเหนือ  
ระยะทาง 5 กิโลเมตร สภาพเปน็ถนน คอนกรีตเสริมเหล็กทั้งเส้น 
2.1 จากสามแยกหัวบา้นแม่ตุงติง ถงึ สามแยกไปขุนสาบ ระยะทาง 3.80 กิโลเมตร 
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3. ถนนสายแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 ถึง วดัขุนสาบ หมู่ที่ 6 ต าบลแม่สาบ  
ระยะทาง  6  กิโลเมตร 
3.1 จากบา้นแม่ตงุติง  ถึง บา้นขุนสาบใต้ ระยะทาง 4 กิโลเมตร 
3.2 จากบา้นขนุสาบใต้ ถึง บา้นขุนสาบเหนือ ระยะทาง 2 กิโลเมตร 
3.3 จากบ้านแม่ตงุติง ถึง หางบ้านทุ่งยาว ระยะทาง 700 เมตร  
3.4 จากหางบ้านทุ่งยาว ถึง หัวบ้านทุ่งยาว ระยะทาง 700 เมตร 
3.5 จากหัวบา้นทุง่ยาว ถึง หางบ้านขนุสาบใต้ ระยะทาง 2.60 กิโลเมตร 

4. ถนนสายบา้นขุนสาบ หมู่ที่ 6 ถึง บ้านนากู่ หมู่ที่ 9 ต าบลแม่สาบ  
ระยะทาง  4.60 กิโลเมตร 
4.1 จากโรงเรียนนากู่ ถึง สามแยกหมู่บ้าน ระยะทาง 140 เมตร 

5. ถนนสายบา้นงิว้เฒ่า หมู่ที ่8 ถึง บ้านอมลอง หมู่ที ่2 ระยะทาง 11 กิโลเมตร  
5.1 จากปากทาง รร.วัดอมลอง ถึง อ่างเก็บน้ า ระยะทาง 5.2  กิโลเมตร 
5.2 จากอ่างเก็บน้ า ถึง หัวบ้านงิ้วเฒ่าเหนือ  5.8  กิโลเมตร 

6. ถนนสายบา้นงิว้เฒ่า  หมู่ที ่8 ถึง บ้านนากู่ หมู่ที่ 9 ระยะทาง  9.70  กิโลเมตร 
6.1 จากบ้านงิ้วเฒา่ ถึง แยกขุนอมลอง  ระยะทาง 6.5   กิโลเมตร 
6.2 จากแยกขุนอมลอง ถึง สามแยกกลางบา้นนากู่ ระยะทาง 3.2  กิโลเมตร 

7. ถนนสายบา้นงิว้เฒ่า หมู่ที่ 8 ถึง หย่อมบ้านขุนอมลอง หมู่ที่ 9 ต าบลแมส่าบ 
ระยะทาง  8.5  กิโลเมตร 
7.1 จากแยกขุนอมลอง ถึง หย่อมบ้านขุนอมลอง ระยะทาง 2 กิโลเมตร 

8. ถนนสายนากู่ หมู่ที่ 9 ถึง หย่อมบ้านผายอง  หมู่ที่ 9 ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร 
8.1 จากสามแยกหมู่บา้น ถึง  โบสถคริสต์นากู่  400 เมตร 
8.2 จากโบสถคริสต์นากู่ ถึง หย่อมบ้านผายอง  1.2 กิโลเมตร  

9. ถนนสายบา้นผายอง ถึง บ้านปางขุม หมู่ที่ 1 ต าบลยั้งเมิน ระยะทาง 4 กิโลเมตร 
9.1 ถนนภายในหย่อมบา้นผายอง  300 เมตร 
9.2 จากท้ายหย่อมบา้นผายอง ถึง แหล่งท่องเที่ยวผายอง 2.25 กิโลเมตร 

10. ถนนสายบา้นทุง่ยาว หมู่ที1่0 ต าบลแมส่าบ ถึงโครงการหลวงแม่แพะ ต าบลสะเมิง
เหนือ ระยะทาง  5.30  กิโลเมตร 

5.2 การไฟฟ้า 
หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้   ครบ 10 หมู่บ้าน  
 

          5.3 การประปา 
ใช้ระบบประปาภูเขา จ านวน 10 หมู่บ้าน  
 

          5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ มีสัญญาณของ ทรู เอไอเอส   
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          5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ท าการไปรษณีย์ 1 แห่ง  (ไปรษณีย์เอกชนรับอนุญาต) 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
 

          6.1 การเกษตร 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม มีพ้ืนที่การเกษตรทั้งสิ้น 

27,019.14 ไร่ พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญได้แก่ ข้าวเหนียว  ข้าวไร่   ข้าวโพด กระเทียม  ถั่วแระ  สตรอเบอรี่ ถั่ว
ลิสง กล้วยน้ าว้า ส้ม เก๊กฮวย หญ้าหวาน  ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 

 

          6.2 การประมง 
การท าการประมงในพ้ืนที่ต าบลแม่สาบ ส่วนใหญ่จะเป็นการจับสัตว์น้ าตามแหล่งน้ าธรรมชาติ  และ

สัตว์น้ าที่เลี้ยงในแหล่งน้ าส่วนบุคคลหนอง บึง  
 

          6.3 การปศุสัตว์ 
การปศุสัตว์ในต าบลแม่สาบ คือ การเลี้ยงโค  กระบือ  สุกร  ไก่บ้าน   
 

          6.4 การบริการ 
 ประเภทที่พัก 

 - หอพัก    จ านวน    3   แห่ง 
                - โฮมสเตย์           จ านวน    2   แห่ง  
          6.5 การท่องเที่ยว 

 พระธาตุม่อนเปี๊ยะ เป็นโบราณสถานที่มีอายุมากกว่า300ปี เป็นที่เคารพนับถือของ  ชาวสะ
เมิง มีความเชื่อว่าพระธาตุแห่งนี้ไดบ้รรจุพระเกษาธาตุ ซึ่งตั้งเด่นอยู่บนภูเขาลูกเดียว  ล้อมรอบ
ด้วยทุ่งนาและป่าเขาซึง่เป็นธรรมชาติทีส่วยงาม ทุกปจีะมีพิธสีรงน้ าพระธาตุในเดือน 6 เหนือ   
ขึ้น  15ค่ า องค์พระธาตุตั้งอยูท่ี่ บา้นหาดส้มป่อยหมู่ที7่ ต.แม่สาบ ห่างจากที่ว่าการอ าเภอสะ
เมิงประมาณ16กิโลเมตร การคมนาคมสะดวก 

 ผายอง  เป็นสถานที่ทางธรรมชาติสรรสรา้งอย่างอัศจรรย์คือมีก้อนหินซ้อนกันคล้าย ๆกับพระ
เจดีย์อินแขวนประเทศพม่า ราษฎรต าบลแมส่าบนบัถือเป็นสถานทีส่ าคัญยึดมัน่จิตใจ ในทุกปี
จะประกอบพิธปีลูกปา่ขอฝน เพื่อเป็นศิริมงคลก่อนท าการเกษตร และรอบ ๆ ผายองมีหมู่บ้าน
ชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง)  และลีซออาศัยอยู ่

 โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตุงติงตามพระราชด าริ    ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านแม่ตุงติง  เกิดขึ้น
โดยพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนีาถในคราวเสด็จเยี่ยมราษฎรบา้นแม่ตงุ
ติงในคราวแรกเป็นสถานทีส่าธติ   การปลูกหม่อน    เลี้ยงไหม   ทอผ้า    และการเกษตรน า
ร่อง การปศุสัตว์ รวมทัง้มีศูนยศ์ิลปาชีพ  มีประชาชนทัง้ในอ าเภอและที่ต่าง ๆ มาเยี่ยมชมเปน็
ประจ า 

 วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม  ตั้งอยู่หมู่ ที่ 2 ต าบลแม่สาบเขตติดต่อกับบ้านอังคาย ต าบลยัง้
เมิน เป็นพระบรมธาตทุี่เก่าแก่ไม่ทราบปทีี่สร้างที่แนช่ัด แตไ่ด้รบัการบูรณะโดยครูบาเจา้ศรีวิชยั 
เมื่อประมาณ 70 ปีก่อน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการบูรณฟืน้ฟูให้กลับมาสวยงามและเปน็ที่
เคารพสักการะของประชาชนทัว่ไป 

 น้ าตกแม่นาเปอะ  ตั้งอยู่หมู่ที ่ 2 ต าบลแม่สาบ เป็นน้ าตกสงู 7 ชัน้มีน้ าตลอดป ี ยังคงความ
เป็นธรรมชาติและสวยงามอยู่ เหมาะส าหรับผู้ที่ชืน่ชอบการผจญภัย และท่องเที่ยวธรรมชาติ 
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 ไร่ดอกเก๊กฮวย  ที่ตั้ง บ้านอมลอง หมู่ที่ 2 ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น
แหล่งปลูกดอกเก๊กฮวยขาวแหล่งใหญ่ ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง ต้นเดือนพฤศจิกายน จะเป็นฤดู
เก็บเก่ียวออกดอกสีขาวสง่กลิ่นหอมเต็มทุ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ 

           
6.6 อุตสาหกรรม 

การอุตสาหกรรมในครัวเรือน (SME) 
1. การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ดอกเก๊กฮวย หญ้าหวาน บ้านอมลอง 
2. การท าไวน์และน้ าสตรอว์เบอร์รี  นายสุบรรณ์  บ้านหาดส้มป่อย 
3. ผ้าทอบ้านงาแมง,ปางเติม,บ้านแม่ตุงติง  
4. ผ้าทอกระเหรี่ยงบ้านขุนสาบและบ้านนากู่   
5. การท ากล้วยฉาบ บ้านงาแมง 
6. การตีมีด  บ้านแม่ตุงติง  

 
          6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
            -การพาณิชย์ และ การบริการ 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  จ านวน   8   แห่ง 
 ร้านค้าต่างๆ        จ านวน  54  แห่ง 

 - สถานีน้ ามัน     จ านวน    7    แห่ง  (ปั๊มหลอด) 
- ร้านค้าทั่วไป   จ านวน   35   แห่ง 
- โรงสีข้าวขนาดเล็ก  จ านวน    8    แห่ง 
- ร้านซ่อมรถ   จ านวน    2    แห่ง 
- โรงแกะกระเทียม  จ านวน    1    แห่ง 
- เครื่องชั่งน้ าหนักเอกชน  จ านวน    1    แห่ง 

 
          
  -กลุ่มอาชีพ 

- กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร   - กลุ่มผู้ท าไม้กวาดดอกหญ้า    
- กลุ่มผู้เลี้ยงโค    - กลุ่มเลี้ยงไก่    
- กลุ่มท านา   - กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง   
- กลุ่มผู้ปลูกสตรอว์เบอรี ่  - กลุ่มผู้ปลูกกระเทียม 

  
 

          6.8 แรงงาน 
ราษฎรในช่วงอายุ 15 – 60 ปี อยู่ในวัยใช้แรงงาน  ซึ่งวัยแรงงานส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคเกษตรกรรม

และมีบางส่วนที่อพยพไปท างานนอกพ้ืนที่ เช่นตามเขตเมืองที่มีโรงานอุตสาหกรรมหรือห้างร้านใหญ่ๆ  รวมทั้ง
แรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ 
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7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

          7.1 การนับถือศาสนา 
            

หมู่ที่ บ้าน เชื้อชาติ ศาสนา 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

แม่ขาน 
อมลอง 
งาแมง 
ปางเติม 
แม่ตุงติง 
ขุนสาบ 
หาดส้มป่อย 
งิ้วเฒ่า 
นากู่ 
ทุ่งยาว 
 

ไทย 
ไทย 
ไทย 
ไทย 
ไทย 
กะเหรี่ยง 
ไทย 
ไทย 
กะเหรี่ยง/ลีซอ 
ไทย 

พุทธ 
พุทธ/คริสต์ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ/คริสต์ 
พุทธ 
พุทธ 
พุทธ/คริสต์ 
พุทธ 

          
          7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

 ประเพณีปีใหม่ลีซอผายอง   ช่วงเดือนมกราคม 
 ประเพณีสรงน้ าพระธาตุม่อนเปีย๊ะ  ช่วงเดือนมีนาคม  
 ประเพณีด าหัวจุมนุม    ช่วงเดือนเมษายน 
 ประเพณีสรงน้ าพระธาตุดอยผาส้ม  ช่วงเดือนพฤษภาคม 
 ประเพณีบูชาผายอง (พืชมงคล)  ช่วงเดือนพฤษภาคม 
 ประเพณีคริสมาสต์ขนุสาบ – นากู ่  ช่วงเดือนธันวาคม 

 
 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

เครื่องจักสาน 
ผ้าทอกระเหรี่ยง 

 ภาษาถ่ิน คือ ภาษาเมืองล้านนา  ภาษากระเหรี่ยง  ภาษาลีซอ   
 
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น    
ผ้าทอบ้านงาแมง  มีดตีมือบ้านแม่ตุงติง  ผลิตภัณฑ์เก๊กฮวย หญ้าหวาน  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย 
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8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

          8.1 น้ า 
          แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 ล าห้วย , ล าน้ า  6  สาย 
 บึง ,  หนองน้ า  9  แห่ง 
 ล าเหมือง  20  สาย 
 อ่างเก็บน้ า  8  แห่ง 

แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
 ฝาย   20  แห่ง 
 บ่อน้ าตื้น  40  แห่ง 
 ระบบประปาภูเขา 6  แห่ง 

ถังเก็บน้ าฝน  10  แห่ง  
 

          8.2 ป่าไม้ 
ในพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าสงวน เขตอุทยาน  และเขตป่าไม้เสื่อมโทรมบางส่วน 
 

          8.3 ภูเขา 
           ในพ้ืนที่เป็นที่ราบระหว่างภูเขา มีภูเขาที่ส าคัญ คือ ดอยหลวงขุนสาบซึ่งเป็นต้นน้ าขุนสาบ ดอยผายอง
ที่ตั้งของ ประติมากรรมธรรมชาติดอยผายอง  และดอยม่อนพญาแก้ว  
 
          8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรป่าไม้ในต าบลแม่สาบเริ่มถูกบุกรุกเพ่ือเป็นพ้ืนที่ท ากิน  ส่วนดินเริ่มเสื่อมสภาพเนื่องจากการ
ปลูกพืชซ้ า และสารเคมีตกค้างในดิน 

 

 

9.อ่ืนๆ (ถ้ามีระบุด้วย)....... 
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ส่วนที่ 2 
 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
  การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีสอดคล้องสัมพันธ์กับแผนพัฒนาในระดับ
ต่างๆ ทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคและ
แผนพัฒนาระดับจังหวัด โดยค านึงถึงอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  ต่อไป  
 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560 – 2579) เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศและ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่
ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา
ทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง
เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่ง
สู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติมโตอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไป
กับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรบนพ้ืนฐานการผลิตและการ
บริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ ดังนี้ 
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1.1.1 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่าง
มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน          
ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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1.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติ
ในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการ
รวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป็นธรรม  ซึ่ งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้ เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  20  ปีต่อจากนี้ ไป                 
จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
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เท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ                  
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ
ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้าน
อาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้
ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่
มูลค่ามากขึ้น 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ  โดยมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบ
การด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 
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- ภาคอุตสาหกรรม  โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิม
มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ  เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล        
มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจายโอกาส

การพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาท ิ

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเร่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ



๑๘ 

 
 

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ
มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่น
อย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

1.1.3 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ    

ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาท ิแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวง
และในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย  โดยจะต้อง
อาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน  ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน     
ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของ
ยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการน ายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

1.1.4 ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
1. สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมายและ

ภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่
สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

2. ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการน ายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรร
งบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และ
กรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 
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3. กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดท ายุทธศาสตร์ การน าไปสู่
การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ใน
วันที่ 13 กันยายน  พ.ศ.2559 โดยมีกระบวนการประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งระดับภาคทั้ง 4 ภาค และระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus 
Group) เช่น กลุ่มภาครัฐ กลุ่มภาคเอกชน กลุ่มภาคเยาวชน เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันจะน าไปสู่การ
ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ชัดเจน เป็น
ที่ยอมรับ สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นรูปธรรมต่อไป   

การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ ความไม่เสถียรภาพทางการเมืองในประเทศ การ
เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การก่อ
การร้ายข้ามชาติ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประกอบกับการพัฒนาที่ผ่านมายังประสบปัญหาหลายๆด้าน ทั้งปัญหา
คุณภาพทางการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม ความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม ผลิตภาพการผลิตต่ า และความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จ าเป็นต้องมีการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างเหมาะสมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนการ
พัฒนาที่ค านึงถึงการวางรากฐานของประเทศในระยะยาว ทั้งในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการที่ดี  

ทั้งนี้ ประเทศไทยในปัจจุบัน อยู่ห้วยเวลาแห่งการปฏิรูปประเทศไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 
เพ่ือความสุขของประเทศไทยทุกคน เป็นห้วงเวลาที่ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศในระยะยาว ซึ่งไม่ได้มองการพัฒนาในระยะใกล้เพียงอย่างเดียว หากแต่มองถึงอนาคตของคนไทยทุกๆคนในอีก 
20 ปีข้างหน้า ดังนั้น การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งในส่วนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ
ต่อเนื่องไปสู่แผนพัฒนาฉบับต่อๆไป จึงไม่ใช่แผนที่มุ่งผลส าเร็จของการพัฒนาเฉพาะเพียง 5 ปี ของการประกาศใช้ แต่
เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงและรับรองการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องกันไปตลอด 20 ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งประกอบด้วย 10 
ยุทธศาสตร์ส าคัญได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล   
                     ในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

1. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทยจะยังคง

ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพ
การศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

2. สถานะของประเทศ 
2.1 ด้านเศรษฐกิจ 

2.1.1  3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 2540-2541) จะขยายตัว
ได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ต่อปี จนท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี 2557 มาอยู่ที่ประมาณ 
196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางข้ันสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ 8 ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัว
ลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3.2 ชะลอจากร้อยละ 5.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่9 ซ่ึงต่ ากว่า
ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับท่ีจะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลา
อันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วน
การลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ 41.3 ในช่วงปี 
2534 – 2539 เป็นร้อยละ 25.5 ในช่วงปี 2543 – 2557 นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะ
พบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี  2543 – 2557 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.9 ต่ ากว่า
สิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

2.2.2 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางข้ันสูง แต่ความสามารถในการแข่งขัน
เริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดส่วนของ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี 2553 ที่ระดับร้อยละ 9.9  25.4 และ 64.7 เป็นร้อยละ 7.2  28.5 และ 
64.3ในปี 2557 ตามล าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  ท าให้มีการ
พัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting 
Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วน
สูงขึ้น    จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางข้ันสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตร
ไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า  ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมใน
ระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า  
ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท าให้ความสามารถใน
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การแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ๙.๗ต่อปี
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9(พ.ศ.2554-2559)เป็นเฉลี่ยร้อยละ1.1 ในช่วง 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555-2557) 

2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น  แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ 8 ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้า
เมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ 3.32 ในช่วงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 9 เป็นร้อยละ 2.05 ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรง
ขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

2.1.4  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการด าเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี  2524 และ 
2540 แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่
แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะ
เป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ 37.9 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เป็นร้อยละ 42.2 ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่
ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้ นในระยะที่
ผ่านมาและจะเป็นข้อจ ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

2.1.5 อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมี
พลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. 2557 WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ 31 จาก 144 ประเทศ และในปี พ.ศ. 2557 IMD (International Institute for 
Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ 30 จาก 61 ประเทศชั้นน า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความ
สะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ าปี 2558 หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดย
ธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที ่26 จาก 189 ประเทศท่ัวโลก  

2.1.6 สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้น จากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิด
ความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี 2557 
อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่  47 และด้านเทคโนโลยีที่ 44 จาก 61 ประเทศที่จัด
อันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 37 และ 43 ตามล าดับในปี 2551 และตลอดช่วงระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา 
(2543-2556) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ 0.17 ต่อ GDP โดยในปี 
2556 (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 0.48 ต่อ GDP โดยเป็นการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ 53 และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ 47 ขณะที่ประเทศที่พัฒนา
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แล้ว เช่น     เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ 4.03, 3.35, 
2.79, และ 2.27 ต่อ GDP ในปี 2555 ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี 2556 บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามี
จ านวน 11 คนต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 20-30 คน
ต่อประชากร 10,000 คน  

2.1.7 สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางรางได้ตามเป้าหมาย  และยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้ าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขต
เมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้ าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้าง
สูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคง       
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้าน
พลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ 
ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาด
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และ
ข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และ
ทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการ
ด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

2.2 ด้านสังคม 
2.2.1 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ

ตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก 6.3 คน ในช่วงปี 2507-2508 เป็น 
1.62 คน ในช่วงปี 2548-2558 และคาดว่าในปี 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน  

(2) ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากรกลุ่มเจเนอ
เรชั่น Y (Gen Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงาน
ของไทยมีจ านวน 38.9 ล้านคนในช่วงปี 2555-2557 และเริ่มลดลงร้อยละ 0.1 ในปี 2556 และร้อยละ 0.2 ในปี 
2557ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.2 ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2548–2557) แต่ยังต่ ากว่า
ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย 1 เท่าตัว และสิงคโปร์ 5 เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ 65.1 มีการศึกษาระดับ
มัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ 27ของประชากรในปี 2553 มี
ลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญ
พันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 
10.3 ล้านคน (ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 2583 การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัย
กลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น  แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มี
รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ 78.5 ของรายได้ทั้งหมดมาจากการ
เกื้อหนุนของบุตร  
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2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย

รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คน ในปี 2543 เหลือ 3 คน 
ในปี 2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากท่ีสุดในช่วงปี 2543-2556 
ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

2.2.3 คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทย
มีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศชาย 71.3 ปี เพศหญิง 78.2 ปี แต่เสียชีวิต
ก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทาง
การศึกษาสูงขึ้น จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15.59 ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี 
2551-2556       มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9 ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี 2556 มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และ
การทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

2.2.4 สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ 
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 42 ในปี 2543 เหลือร้อยละ 10.9 ในปี 2556 แต่ความยากจนยังกระจุก
ตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ  ขณะที่ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก 0.484 ในปี 2554 เหลือ 0.465 ในปี 2556 
อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 
โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ 36.8 ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ 10 
ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 1.1 สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์
ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี 2555-2556 

2.2.5 ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(1) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ท้ังด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ใน

กลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 มีการถือครองที่ดินมาก
ที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด 325.7 เท่า 
เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค     
มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่
ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุด
ประมาณ 19.1 เทา่ นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 2.2 เท่า 

(3) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะ
การกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 2556 พบว่า 
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง 3.6 เท่า 

(4) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน  แรงงานอิสระเข้าถึงการ
คุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา 50 ที่เพ่ิมขึ้นจาก 1.29 ล้านคน ในปี 2555 เป็น 2.471 
ล้านคน ในปี 2557 ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 42.4 ในปี 2557 อย่างไรก็ตาม แรงงานใน
ระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1เท่า ในปี 2556 
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(5) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน  นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อย
มักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้
ระยะเวลายาวนาน 

2.2.6 คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ 99.9 ได้รับความคุ้มครอง
ทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 73.8 ระบบประกันสังคมร้อยละ  16.7 และระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.1 ขณะที่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้น
และมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี 2558 ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วง
อายุ 8.3 ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ 10.4 ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเป็น 800 บาท ครอบคลุมผู้
พิการร้อยละ 89.5 และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้
โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยัง
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 4,544,926 ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่
ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ 
ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของ
แรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.2.8 ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็นแผน
ต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการ
สนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้ และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก 142,632 แห่งในปี 2555 เป็น 152,377 
แห่ง ในปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ 32.51 ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อย
ละ 26.77  

2.2.9 ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  ในช่วง
ระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ  ที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม

อย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(1) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือ

การผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุก
ท าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก 171.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ 53.33 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี 2504 
เป็น 102 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.6 ในปี 2556 

(2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม  ทรัพยากรดิน
และที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ 
การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้
ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมี
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ปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูก
คุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(3) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกท าลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 
จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท าให้พ้ืนที่ป่าชาย
เลนลดลงจากปี 2504 ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า 2.3 ล้านไร่ เหลือเพียง 1.5 ล้านไร่ ในปี 2552 คิดเป็นการลดลงร้อย
ละ 34.8 ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี 
2534 และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2549-2554 พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี 
2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 1.61 ล้านตัน ลดลงจากปี 2549 ที่มีปริมาณ 2.43 ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากขึ้น 

(4) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ  แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด 30 ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพื่อการ
บริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี 2555 ต้องน าเข้า
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6 อยู่ที่ระดับ 1.08 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 54 ของความต้องการใช้ในปี 
2555 และคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 76 ของการน าเข้าพลังงาน
ทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี 2555 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.8 อยู่ที่ระดับ 1,981 พันบาร์เรลเทียบเท่า
น้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น  โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้
พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี 2555 การเพ่ิมขึ้นของ GDP ร้อยละ 1 ขณะที่มีการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้น
เพียงร้อยละ 0.6  

(5) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด้วย 25 ลุ่มน้ าหลัก น้ าท่าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่ง
เก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ 28 ของปริมาณน้ าท่าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด 27 แอ่งน้ าบาดาล       
มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ 1.13 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่
กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ 68,200 ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้ าบาดาลขึ้นมาใช้    
มีข้อจ ากัดในเรื่องของความคุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความ
ต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี 2557 มีจ านวนประมาณ 151,750 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึง
แหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน 102,140 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้าตามความต้องการได้อีก
ประมาณ 49,610 ล้านลูกบาศก์เมตร 

 
2.3.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 

(1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะ
มูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2553 เป็น 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2557 
สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ 19 และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 
18 ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  19.9 ล้านตัน ในปี 2556 ของเสียอันตราย ในปี 2557 มีประมาณ 
2.69 ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการ
หรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถ
จัดการได้ประมาณร้อยละ 70 โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น  แต่ยังพบ
การลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 



๒๖ 

 
 

(2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี 2557 พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์
ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานี  เชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่
มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี 2557 ทั้งนี้ ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามัน
เชื้อเพลิงจาก EURO 3 เป็น EURO 4 ตั้งแต่ปี 2555 และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน           
การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณ
รถยนต์จ านวนมาก  ส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล าดับ โดยความ
ร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(3) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
(พ.ศ. 2548-2557) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์
พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์  
และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมขึ้นตาม
การขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน 10.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
ขณะที่ระบบบ าบัดน้ าเสียรองรับน้ าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ 31 

(4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลง  ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย     
ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2533 ปริมาณ 229.08 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า     
และเพ่ิมเป็น 265.9 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี2557 โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.3 ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซ
เรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 1.1 จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคท่ีมีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูด
กลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น  
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความ
เสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพบิัติทางธรรมชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคน
ไทยเป็นประจ าทุกปี  ในมิติของจ านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากร
เป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศที่
มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 
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2.4 ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
2.4.1 ด้านธรรมาภิบาล 

(1) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน  จากการประเมิน
ผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปาน
กลาง  ในปี 2556 แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข  สถานการณ์
ดังกล่าว ถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน  เนื่องจาก
สถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทย  หลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2552 มีอย่างน้อย 6  ประการคือ (1) หลักนิติธรรม    
(2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปร่งใส (4) หลักความมีส่วนร่วม (5) หลักความรับผิดชอบ (6) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ 
ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง    
มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ  มีระบบการ
บริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจ
บางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว 
ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่
ตนเองได้รับประโยชน์มากข้ึน สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชน
หลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่ม
นายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี 2544 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  72% ในปี 
2557 ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี 2545 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 52% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 
2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 77% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแล
กิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับ
ในระดับสากล 

 
2.4.2 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 

(1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ บริหารราชการ
ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบ
อ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ  ทั้ง
สามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการ
ก าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนใน
โครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการก าหนดส่วน
ราชการไว้เป็น 20 กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(2) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข  การกระจาย
อ านาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540      
และ 2550  และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้น
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ให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 สัดส่วน
ของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ 13.31 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 25.17 ในปีงบประมาณ 2550 และ
ร้อยละ 28.21 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ 1 จ านวน 185 ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน 245 ภารกิจและถ่ายโอน
ภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 จ านวน 75 งาน/กิจกรรม จาก 114 งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจาก
ส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 9,850 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 1,378 คน บุคลากรทางการศึกษา 
5,295 คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน 79 คน และลูกจ้างประจ า 3,098 คน 
อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหา
การซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่
ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 9.9 ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และเพ่ิมเป็นร้อย
ละ 10.65 ในปีงบประมาณ   พ.ศ. 2559 ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 38.52 และ
ร้อยละ 39.46 ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของ
อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การ
จัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขต
จ ากัด 

 
2.4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 
พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน    
ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบัน
ที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิง
นโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิง
นโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา 
รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ  ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้    
ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. 2557 ขององค์กรเพ่ือความ
โปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 85 จากการจัดอันดับ
ทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี 2556 ที่ได้ 35 คะแนน อยู่
อันดับ 102 โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วน
ประเทศสิงคโปร์สูงถึง 84 คะแนน และมาเลเซียได้ 52คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชั่นน้อย) 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 
 

3 บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
3.1 บริบทภายใน 

3.1.1 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใต้สมมติฐาน (1) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ในช่วง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และร้อยละ 4.2 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (2) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4 
(3) ราคาน้ามันเฉลี่ย 70-90 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเฉลี่ย 80-100 ดอลลาร์ 
สรอ.  ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (4) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยผลิตภาพการผลิต
ภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  0.8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.0 และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 3.0 (5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 และ (6) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.2 และร้อยละ 
0.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ 13 ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง 10 ปีข้างหน้ามี
แนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3-4.3 โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ 3.8 ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะ
สามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี 2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.3 – 2574) (ใน
กรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่
ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (1) การลดลงของ
ก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.0 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น (2) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นในการยกระดับฐานะ
ประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ  (3) จ านวนประชากร
รวมจะเริ่มลดลงในปี 2570 ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  (4) 
การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (5) ภาระ
การใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนา
ประเทศมีข้อจ ากัดมากขึ้น (6) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ 
100-200 ดอลลาร์ สรอ.   ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ 
เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

3.1.2 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้อง

แบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน และ
คาดการณ์ว่าในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คนแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน การขาดแคลนก าลังแรงงาน
ท้าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้
และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทาง
สังคมข้ันพื้นฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และ
ภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น  สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลใน
แบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี 2546 ซึ่งอยู่ที่ 12,745 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 
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3.1.3 ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้  โอกาสการเข้าถึง

บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่
ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไป
ยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาส
และรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 10 ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ 10 ของประชากร   
มีความแตกต่างกันถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  การแย่งชิง
ทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

3.1.4 ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมือง

หลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงาน
ไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   
ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการ
บริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการ
ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท้าให้
จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

3.1.5 การบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 วางกรอบด้านการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 มีมาตราส าคัญๆ ที่
จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา 69 หน่วยงานของรัฐ 
องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน  มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ
ดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา 82 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่ง
รัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความ
รับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา 89 รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง 
และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัด
ให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(2) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม  อาทิ 
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการ
คอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือรายงานข้อ
ค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ 
และกลไกการท างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 
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3.2 บริบทภายนอก 
3.2.1 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544-2643 (ค.ศ. 2001-2100) 
จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก โดย
ประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น  ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่ม
ประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผล
ให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและ
บริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้าน
การค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทย
ในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

3.2.2 การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ

การผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง 
Information Technology กั บ  Operational Technology ห รื อ ที่ เรี ย ก ว่ า  Internet of Things (เท ค โน โล ยี
อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ  รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) 
เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

3.2.3 ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต

เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจน
การปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น 

(2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะน ามาซึ่งโอกาสที่
ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ 1) การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์
ในประเทศ 2) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและ
วัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตใน
ประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ 3) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  

(3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของ
การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะ
ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม  แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและ
เทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหา
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ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง  
(Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 12 
เนื่องจาก 1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ  และ 2) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศ
ส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก  ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

3.2.3 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อ

สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น   อุณหภูมิของโลก
เพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้ าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและ
สัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่ เกิดโรคระบาดใหม่  เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนว
ปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน 
และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต 
การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ 
ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทย
ต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

3.2.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 คือ การจัดท าเป้าหมายการ

พัฒ นาที่ ยั่ งยืน ในกรอบสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 15  ปี  โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน 17 ข้อ และ
เป้าหมาย (Target) จ านวน 169 ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัด
ความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจแบบยั่งยืน     มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน  ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากร
ทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาในระดับโลก
ร่วมกัน 
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4. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
4.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการ
วางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง      
มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
ของประเทศ 

4.2 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง
และ   โลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ  (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4.3 เป้าหมาย 
4.3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2546 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์ สรอ.) 
และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

4.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 

(1 ) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2)  การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3)  สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

4.3.3 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(1)  การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
(2)  บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

4.3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1)  รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2)  ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3)  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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(4)  เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

(5)  มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
4.3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(1)  การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2)  ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3)  มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

5. แนวทางการพัฒนา 
5.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

5.1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการ

ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและ
ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะ

ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  โดยยกระดับ
และพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและ
ระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด  และสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่
เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

5.1.3การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจ

ท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทย
และสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากข้ึน ตลอดจนพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

5.1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักใน
การเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ  พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิด
จากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง 
เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
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5.1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็น

สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับท่ีจ าเป็นส าหรับการสร้าง
ความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด
ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคน
เดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืช
ที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกัน
ความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้ เกิดความเชื่อมโยงกันเป็น
โครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทาง
ทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว  และก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่
สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ใน
ลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ 
วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
แบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี  เชื่อมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและ
บริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน 
เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต  การตลาด การบริหารจัดการ
การเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล  ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้  มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจ
เชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงาน
ทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

5.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ  วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
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5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือ

สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน

เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษา

ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

5.2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ 
เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและ
การใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  พัฒนาศักยภาพ
ของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ  (Medical Service Hub) 
ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และ
ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข
ภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้
การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

5.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน  
ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

5.3 การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
5.3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย     
โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการ
อุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

5.3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน  และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบ
บริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่
อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค  ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ 
พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  และ (3) การจัดรูปแบบ
สวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 



๓๗ 

 
 

5.3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณา
การแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็น
ธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

5.3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  รวมทั้งการ
ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน 
เป็นต้น 

5.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
5.4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม

รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

5.4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  
ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศท้ังด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลด
กระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจ
อย่างแท้จริง 

5.4.3 การส่งเสริมการลงทุน  การค้าชายแดน  และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ               
ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดน  เพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 

5.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยค านึงถึง

ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้
เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
ทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่
ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินใน
อัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ 
บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้ง
องค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้ใช้น้ า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน
บริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลค่าในอนาคต 
บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 



๓๘ 

 
 

5.5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ ใช้แล้ว               
ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียม
เพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

5.5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่
อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท าการ
เกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาท
มากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน 
เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุด 
เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และ
การบังคับใช้กฎหมาย 

5.5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน  การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

5.5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้ าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่
สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบ
นิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท้าแผนธุรกิจ
ต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต 

5.6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
5.6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน

สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ
ของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการ
ยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุค
สมัย ฯลฯ 

5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 



๓๙ 

 
 

5.6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวง
กว้าง 
 
1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 1.3.1 แผนพัฒนาภาค 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
  (1) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และปรับระบบการผลิตที่
สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างสมดุล เพ่ือคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
  (2) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เน้นการพัฒนา
บุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุนการค้าการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 
  (3) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงในระดับนานาชาติ 
  (4) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เช่น ด้าน
สุขภาพ  ด้านการศึกษา  แรงงาน  ฯลฯ 
  (5) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่น าไปสู่การ
พ่ึงตนเอง  มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  (6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์
อย่างสมดุล และเตรียมการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ 
 

 1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่  ล าปาง  ล าพูน  แม่ฮ่องสอน)  
      วสิัยทัศน์ “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนสู่สากล บนพื้นฐานความโดดเด่นวัฒนธรรม
ล้านนา สังคมน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 
 พันธกิจ 
                 1. พัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สากล 
 2. เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการเกษตร การค้า และการลงทุน 
                3. เชื่อมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 
 4. ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนระหว่าง
ภูมิภาค 
 
 



๔๐ 

 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  
2. ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้าชายแดนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน ทั้ง

ในและต่างประเทศ  
3. พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ  
4. อนุรักษ ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วม ตอบสนองต่อการพัฒนาและ

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
  
1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
วิสัยทัศน์ 
นครแห่งชีวิตและความม่ังคั่ง (City of Life and Prosperity)  
(เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับ

โลก) 
 พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่ง 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย  
 4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาค 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม   
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ส่งเสริมการเกษตร  การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3: เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมา 
ภิบาล 
 1.3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 วิสัยทัศน์ 
 “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น  บนพ้ืนฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของท้องถิ่นโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน” 
 พันธกิจ 
 1.เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัยมีคุณธรรมจริยธรรมตามกฎหมายบัญญัติ 
 3.ส่งเสริมบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 4.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
 



๔๑ 

 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 6.ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
 7.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
  
2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           2.1 วิสัยทัศน์ 
 วิสัยทัศน์ 

“ต าบลอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”   
  โครงสร้างพ้ืนฐานครบครัน  ก้าวทันข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี  เชิดชูประเพณี ศาสนา 

วัฒนธรรม  สังคมคุณธรรมน าการศึกษา  พัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ  ยกระดับคุณภาพชีวิต  ชุมชน
เข้มแข็ง  ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 
4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
6.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 2.3 เป้าประสงค์ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอันได้แก่ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง โดย
มุ่งเน้นโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเกษตร สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตแก่ชุมชน 

 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน 
1. เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ 
2. เพ่ือส่งเสริมการตลาดชุมชน  สินค้าพ้ืนเมือง 
3. เพ่ือสนับสนุนการจัดตั้งกองทุน  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มสหกรณ์ 
4. เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมและให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
5. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิต 
 
 
 



๔๒ 

 
 

3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างย่ังยืน 
1.  เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการ,การแก้ไขปัญหาและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม  
2.  ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ชุมชนรู้สึกหวงแหนและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. ประชาชนมีจิตส านึก ตระหนึกถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  

จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในแนวทางที่ถูกต้องชัดเจน  
2.  สร้างความเชื่อมดยงระหว่างศิลปวัฒนธรรม กับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นในปัจจุบัน                                 

ตลอดจนการ จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม จริยธรรม และกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

  1. เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึง 
2. เพ่ือให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และน าสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

        3. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
        4. เพื่อให้เกิดกระบวนการในการแก้ไขปัญหาความยากจนของตนเองและชุมชน 

5. เพื่อให้ชุมชนสามารถน าข้อมูลข่าวสารและระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ 
อย่างเหมาะสม 

6.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
1. เพ่ือให้ประชาชนมีความสามัคคี สามารถด ารงชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขมีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน มีภูมิคุ้นกันจากอบายมุขและสิ่งเสพติด สามารถป้องกันและรับมือกับ 
สาธารณภัยหรือภัยพิบัติต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดี 
1. เพ่ือสร้างความสามารถของหน่วยงานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการบริหารรัฐกิจ ภายใต้

หลักธรรมาภิบาลที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
2.4 ตัวชี้วัด 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- จ านวน/ระยะทาง ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ าที่ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไขให้  
ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก  

- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 
- จ านวนหมู่บ้าน/ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าและไฟฟ้าการเกษตรใช้อย่างทั่วถึง 
- จ านวนหมู่บ้าน/ครัวเรือนที่มีน้ าใช้เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้น้ า 
- จ านวนหมู่บ้าน/ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าและไฟฟ้าการเกษตรใช้อย่างทั่วถึง 
- จ านวนระบบประปาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มข้ึน 
- ร้อยละของจ านวนน้ าประปาที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
- จ านวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์สาธารณะใช้อย่างทั่วถึง 
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
 - จ านวนคน/ครัวเรือน/หมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ  

- ร้อยละของรายได้เฉลี่ยของประชาชนเพิ่มขึ้น 
- จ านวนคน/กลุ่มอาชีพ/ครัวเรือน/หมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพการ
ส่งเสริมสินค้าชุมชน 

- ร้อยละของรายได้เฉลี่ยของประชาชนเพิ่มขึ้น 
- ร้อยละของค่าใช้จ่ายรายครัวเรือนลดลง 
- ร้อยละของรายได้เฉลี่ยของประชาชนเพิ่มขึ้น 
- ร้อยละประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
- ร้อยละของค้นทุนการผลิตลดลง 
- ร้อยละของความส าเร็จจากการฝึกอบรม 

3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างย่ังยืน 
 - ร้อยละของปริมาณขยะท าลายลดลง 

- พ้ืนที่เกิดไฟป่าลดลง 
- จ านวนฝายเช็คแดมป์ที่ก่อสร้าง 
- จ านวนต้นไม้ท่ีปลูก 
- จ านวนกล้าแฝกที่ปลูก 
- พ้ืนที่เกิดไฟป่าลดลง 
- รายได้จากการท่องเที่ยว ขายสินค้าและบริการสูงขึ้น 
- เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 

4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 - จ านวนผู้เข้าร่วมบวช 

- จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- ร้อยละของความเข้าใจที่มีต่อกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรม 
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต. 
- จ านวน เอกสาร /ไฟล์งาน ที่จัดท า 
- ร้อยละของความเข้าใจที่มีต่อกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรม 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
 - ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน/ ผู้ด้อยโอกาส ที่ต่อมีการให้บริการของ อบต 

- จ านวนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ป่วยเอดส์ คนชรา ผู้พิการ ที่ได้รับการช่วยเหลือ 
- ร้อยละของผลการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- ร้อยละของผลคะแนนหลังการฝึกอบรมของบุคลากรทางการศึกษา 
- จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต 
- จ านวนนักเรียน/โรงเรียนที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณ 
- จ านวนสนามกีฬา ลานกีฬา กลุ่มเยาวชน/ประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 
- จ านวนครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬา 
- จ านวนกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัย 
- ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น 
- ร้อยละของคะแนนประเมินหลังฝึกอบรม 
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- ร้อยละของผู้ป่วยโรคต่างๆลดลง 
- รอ้ยละของความพึงพอใจด้านการให้บริการสุขภาพ 
- ร้อยละของครัวเรือนยากจนได้รับการแก้ไขปัญหา 
- จ านวนเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
- จ านวนประชาชนที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย 
- มีการด าเนินกิจกรรมถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร/ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร อย่างต่อเนื่อง 
- จ านวนผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ 

6.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 - ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดลดลง 
 - จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและยาเสพติด 
 - จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 - ร้อยละความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อปัญหายาเสพติด 
 - ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

- จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรม 
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ  
- จ านวนผู้บาดเจ็บ หรือได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัยต่างๆ 
- จ านวนประชาชน/กลุ่ม/ครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียในการจัดกิจกรรม 

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดี 
 - ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินหลังการฝึกอบรม 

- การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนและประชาชนทั่วไป 
- ระดับความรู้ของพนักงาน ก่อนและหลังการฝึกอบรม 
- ร้อยละของการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรและภาคประชาชน 
- จ านวนประชาชน/หมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

- ร้อยละของข้อมูลการบริหารงาน อบต. ที่ประชาชนพอใจ 
- จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
- สัดส่วนงบประมาณที่ อบต. ให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่น 
- จ านวนประชาชน/หมู่บ้านที่มีส่วนร่วมกิจกรรม 
- ร้อยละของการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
- จ านวนหมู่บ้าน ที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ตามจ าเป็น 
- คะแนนประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของ อปท แต่ละด้าน/มิติ 
- ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ อบต 

2.5 ค่าเป้าหมาย  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ก่อสร้างทางคมนาคมขนส่งให้ทั่วถึง  
2. ซ่อมแซมทางคมนาคมขนส่งให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 
3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
4. พัฒนาบ ารุงรักษาแหล่งน้ า ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคมต่างๆ 
5. ก่อสร้างและซ่อมบ ารุงอาคาร สถานที่สาธารณประโยชน์ 
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน  
1. ระดับรายได้ของประชาชนในพื้นท่ีเพ่ิมสูงขึ้น 
2. มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชุมชน ตลอดจนมีการขยายธุรกิจบนพ้ืนฐานและความพร้อม 

ของชุมชน  
3. กองทุน, กลุ่มอาชีพ, กลุ่มสหกรณ์ต่าง ๆ ได้รับการสนับสนุนและมีการจัดการอย่างเป็นระบบ 
4. มีการพัฒนาระบบการผลิตและระบบการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ 
5. ชุมชนเกิดการพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้จนสามารถขยายผลไปสู่การปรับเปลี่ยน

กระบวนทัศน์ในการด าเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างย่ังยืน 

1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ความรู้และปลุกจิตส านึกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม  

2. มีการจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน 
3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงระบบ

นิเวศในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
4. เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป 

4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีของตนเอง 
2. มีการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. มีการสร้างแหล่งเรียนรู้เพ่ือการสืบค้นภูมิปัญญา/เอกลักษณ์ท้องถิ่น 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
1. ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการบริการและสวัสดิการจากรัฐอย่างทั่วถึง 
2. งานด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบได้รับการพัฒนาและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
3. มีระบบบริการสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานประชาชนมีสุขภาพ

ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ 
4. ประชาชนที่ประสบปัญหาความยากจนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
5. ประชาชนในพื้นท่ีได้รับการบริการข้อมูลข่าวสารและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จ าเป็นในการน าไป

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
ชุมชนเกิดการพัฒนาเครือข่ายชุมชน อาสาสมัคร และบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้า
ระวังประชาสัมพันธ์ และรณรงค์แนะแนวทางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

2. ปัญหายาเสพติดและปัญหาอบายมุขลดลง มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
และเป็นระบบ 

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดี 
1.   ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนของตนเอง 
2.   จ านวนบุคลากรของหน่วยงาน,ผู้น าชุมชน และสมาชิกกลุ่มองค์กรต่างๆ ได้รับการพัฒนาขีด

ความสามารถและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
3. จ านวนหน่วยงาน,กลุ่มองค์กรต่างๆ มีเครื่องมือเครื่องใช้,อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ที่              

เพียงพอต่อการด าเนินงาน    
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2.6  กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน 
-    จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพตา่ง  ๆ 

        -    สร้างความเข้มแข็งแก่หน่วยธุรกิจ,กองทุน,  กลุ่มอาชีพ, กลุ่มสหกรณ ์
        -    สนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ,กระบวนการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน    

3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 
     -   การจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ชุมชน 
         -   การป้องกัน,อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         -   การสร้างจิตส านึกชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         -   การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 -  การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา 
 -  การจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม ประเพณี 

   -  การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชน กับจารีตประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น    
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

        -  จัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส 
         -  การส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
         -  การส่งเสริมด้านกีฬา สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน 
         -  การแก้ไขปัญหาความยากจน 
         -  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร 
  6.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
       -   ป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด 
          -   เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยให้แก่ชุมชน 
          -   กระตุ้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยมุ่งเน้นทุกภาคส่วนของชุมชน    

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
         -  การพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรและกลุ่มองค์ต่างๆ 
        -  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมด้านการเมือง,การบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม 
        -  ส่งเสริมองค์กรต่างๆ เพ่ือจัดกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมมวลชน 
        -  จัดหาทรัพยากร,วัสดุ,อุปกรณ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
        -  พัฒนาระบบการบริหารองค์กรและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ก าหนดการ

พัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน 7 ยุทธศาสตร์ และ 26 กลยุทธ์ โดยมีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ดังนี้ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่ง และการจัดการผัง 
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

2. พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีเสถียรภาพ ยั่งยืน พ่ึงพาตัวเองได้ 
3. การอนุรักษ์ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 
4. อนุรักษ์และสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นน ามาเพ่ิมมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้คนมีคุณธรรมจริยธรรม สร้างสังคมคุณภาพ 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การส่งเสริมสุขภาพ การ

จัดบริการด้านสาธารณสุข การน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนให้มี
คุณภาพ  

6.   จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยชุมชน มีการจัดระเบียบชุมชน ป้องกันปัญหายาเสพติด 
     และอาชญากรรม รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7.   จัดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วน 
     ร่วม ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบมุ่งพัฒนา 7 ด้าน ได้แก่ การพัฒนา 
เศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปั ญญาท้องถิ่น      
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ซึ่งการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สาบมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมดังนี้ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการจั ดท าแผน พัฒ นาท้ องถิ่ น สี่ ปี ของเทศบาล ได้ ใช้ การวิ เค ราะห์  SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

จุดแข็ง  (Strength – S)          
 1. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ค่อนข้างทันสมัย 

2. ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
3. ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
4. มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหาด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ  
5. มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชาติ 
 

จุดอ่อน  (Weakness - W) 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
2. ขาดการรวมกลุ่มของประชาชนที่จะส่งเสริมอาชีพเพ่ือพัฒนารายได้สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิต                       
3. ตั้งอยู่ห่างไกลจากอ าเภอยากต่อการติดต่อราชการ 
4. การขยายเขตไฟฟ้ายังไม่ครอบคลุม 
5. แรงงานในพื้นที่ขาดทักษะและฝีมือแรงงาน 
 

 โอกาส (Opportunlty - O) 
1. พื้นที่มีมากและอุดมสมบูรณ์เหมาะส าหรับปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ พื้นที่เป็นภูเขาสูง ป่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์

รวมทั้งเป็นแหล่งต้นน้ า  จึงเหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
2. มีอากาศที่หนาวเย็น เหมาะส าหรับปลูกพืชเมืองหนาว 
3. จ านวนประชากรวัยท างานมีมาก  
4. มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ 
 

อุปสรรค  (Threat - T) 
1. เส้นทางคมนาคมไม่สะดวกในการเดินทาง  บางเส้นทางใช้ไม่ได้ในฤดูฝน 
2. ระบบสื่อสารโทรคมนาคมไม่ทั่วถึง 
3. แต่ละหมู่บ้านอยู่ห่างกันคนละทิศทาง  ยากต่อการปฏิบัติงานและสื่อสารถึงกัน 
4. วัยแรงงานอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ 
5. ระดับการศึกษาของประชาชนต่ า และมีฐานะยากจน  
6.  ภาคเกษตรขาดการพัฒนาอย่างครบวงจร 
7.  ไม่มีตลาดรองรับสินค้ากลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์ของต าบล 
 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 

3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
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AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี 
ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และ
การน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า 
(เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไป
คือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

  และจากการวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่  AEC ที่จะส่งผล
กระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1. ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของ
ประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการอื่นใด การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่
ส าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น  นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงการสร้างงานและ
สร้างอาชีพที่จะต้องส่งเสริมให้คนในพ้ืนที่มีความสามารถในด้านทักษะฝีมือแรงงานและความสามารถในการแข่งขันเป็น
ต้น 

2. ประเด็นด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 การศึกษา 
 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆในอาเซียน 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จึงได้เริ่มต้นเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพ้ืนที่มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษ
เพ่ิมมากข้ึน 

 ศาสนา 
 อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น เช่น อาจมี

การเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน เช่น ชาวคริส
เตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 

 
 ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติการ

ด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์
อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรม
เนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ  
นอกจากนี้ต้องพยายามรักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมเอาไว้  พร้อมทั้งเผยแพร่ เป็นต้น  

 
 



๕๐ 

 
 

 3. ประเด็นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  การบุกรุกพ้ืนที่ป่าอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจากคน
ไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้นายทุนต่างๆชาติ
แล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่หรือทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ
อ่ืนๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 
 
 4. ประเด็นด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้น ปัญหาการแบ่ง
ชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้ จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมี พม่าทาวน์ 
ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมขึ้นอย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหา 
คนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย  นอกจากนี้การจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น 
เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาว
ต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากขึ้น
จากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากขึ้น  ปัญหาด้านสาธารณสุขท่ีส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อ
ที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาใน
ไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

 
5. ประเด็นด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดีและการพัฒนาองค์กร 
 ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้งปัญหา

การก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง 
 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้าน

การอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติกรรมต่างๆ
ซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้องพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตั ิ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง ส านักปลดั  กองคลัง  กองการศึกษาฯ  

2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์ กองสวัสดิการสังคม ส านักปลดั  กองคลัง กองการศึกษาฯ 

3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ระบบนิเวศน์อยา่งยั่งยืน 

บริหารทั่วไป 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลดั กองคลัง   กองช่าง   

การเศรษฐกิจ 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง ส านักปลดั  กองคลัง    

4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศลิปวัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ ส านักปลดั  กองคลัง สวัสดิการสังคม 

5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ส านักปลดั กองคลัง  กองสวัสดิการสังคม 

แผนงานสาธารณสุข 
 

ส านักปลดั กองการศึกษา กองคลัง สวัสดิการสังคม 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

กองสวัสดิการสังคม ส านักปลดั  กองคลัง กองการศึกษาฯ 

แผนงานการศึกษา 
 

กองการศึกษาฯ ส านักปลดั  กองคลัง  

6 การจัดระเบียบชุมชน  สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

บริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน ส านักปลดั กองการศึกษา กองคลัง กองช่าง  
กองสวัสดิการสังคม  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลดั กองการศึกษา กองคลัง กองช่าง  
กองสวัสดิการสังคม 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห ์ กองสวัสดิการสังคม ส านักปลดั  กองคลัง 

7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลดั กองคลัง กองการศึกษาฯ กองช่าง 

แผนงานบริหารงานคลัง กองคลัง กองช่าง ส านักปลัด 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 
กองสวัสดิการสังคม ส านักปลดั ส่วนการศึกษา กองช่าง 

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

๕๒ 

 

  แบบ ผ.01 

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

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 

 

2 

 

 

492,500 

 

 

33 

 

 

7,453,500 

 

 

34 

 

 

7,544,530 

 

 

29 

 

 

8,931,500 

 

 

25 

 

 

7,988,000 

 

 

123 

 

 

32,410,030 

รวม 2 492,500 33 7,453,500 34 7,544,530 29 8,931,500 25 7,988,000 123 32,410,030 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ
มั่นคง 

2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์      

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

344,650 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

280,900 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

164,800 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

160,000 

 
 
 
 

28 

 
 
 
 

970,350 

รวม 1 20,000 10 344,650 10 280,900 4 164,800 3 160,000 28 970,350 

3.ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการ
ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์
อย่างยั่งยืน 

 3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 
 
 
 

8 
 

1 
 

 
 
 
 

582,000 
 

250,000 

 
 
 
 

8 
 

1 

 
 
 
 

682,000 
 

250,000 

 
 
 
 

9 
 

1 
 

 
 
 
 

782,000 
 

250,000 
 

 
 
 
 

9 
 

1 
 

 
 
 
 

782,000 
 

250,000 

 
 
 
 

9 
 

1 
 

 
 
 
 

782,000 
 

250,000 

 
 
 
 

43 
 

5 

 
 
 
 

3,610,000 
 

1,250,000 

รวม 9 832,000 9 932,000 10 1,032,000 10 1,032,000 10 1,032,000 48 4,860,000 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

๕๓ 

 

  แบบ ผ.01 

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

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และสบืสานศลิปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

4.1 แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

170,000 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

170,000 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

170,000 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

170,000 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

170,000 

 
 
 
 

25 

 
 
 
 

850,000 

รวม 5 170,000 5 170,000 5 170,000 5 170,000 5 170,000 25 850,000 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

5.2 แผนงานการศึกษา 

5.3 แผนงานสาธารณสุข 

5.4แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 
 

3 
 

11 
 

4 
 

0 
 

 
 

180,000 
 

2,427,600 
 

361,000 
 

0 

 
 

3 
 

11 
 

8 
 

4 
 

 
 

180,000 
 

2,466,600 
 

566,000 
 

7,880,000 

 
 

3 
 

12 
 

8 
 

4 

 
 

180,000 
 

2,931,060 
 

566,000 
 

8,670,000 

 
 

3 
 

13 
 

9 
 

4 

 
 

180,000 
 

3,061,600 
 

666,000 
 

9,470,000 

 
 

3 
 

12 
 

8 
 

4 

 
 

180,000 
 

3,031,600 
 

566,000 
 

9,470,000 

 
 

15 
 

59 
 

37 
 

16 

 
 

900,000 
 

13,918,460 
 

2,725,000 
 

35,490,000 

รวม 18 2,968,600 26 11,092,600 27 12,347,060 29 13,377,600 27 13,247,600 127 53,033,460 

6.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

6.2 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

 
 
 

3 
 

3 

 
 
 

244,000 
 

80,000 

 
 
 

3 
 

4 

 
 
 

244,000 
 

85,000 

 
 
 

3 
 

6 

 
 
 

244,000 
 

275,000 

 
 
 

3 
 

8 

 
 
 

244,000 
 

755,000 

 
 
 

3 
 

7 

 
 
 

244,000 
 

335,000 

 
 
 

15 
 

28 

 
 
 

1,220,000 
 

1,530,000 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

๕๔ 

 

  แบบ ผ.01 

 

 

 

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

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

6.3  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

10,600 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

10,600 
รวม 6 324,000 7 329,000 10 529,600 11 999,000 10 579,000 44 2,760,600 

7. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

7.2 แผนงานบริหารงานคลัง 

7.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 
 

3 
 

2 
 

1 
 

 
 

510,000 
 

110,000 
 

10,100 

 
 

5 
 

2 
 

1 

 
 

570,000 
 

210,000 
 

10,600 

 
 

5 
 

2 
 

0 

 
 

570,000 
 

220,000 
 

0 
 

 
 

5 
 

2 
 

1 

 
 

570,000 
 

220,000 
 

10,600 
 

 
 

5 
 

2 
 

1 

 
 

570,000 
 

320,000 
 

10,600 

 
 

23 
 

10 
 

4 

 
 

2,790,000 
 

1,080,000 
 

41,900 

 รวม 6 630,100 8 790,600 7 790,000 8 800,600 8 900,600 37 3,911,900 

รวม 47 5,437,200 98 21,112,350 103 22,694,090 96 25,475,500 88 24,077,200 432 98,796,340 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๕๕ 
 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ 
 
 
 
 

เพื่อเพ่ิมความปลอดภยั
ให้แก่ผู้ใช้เส้นทางใน
เวลากลางคืน 

ไฟก่ิงถนน  77 ชุด 
ม.1 จ านวน 10 จุด 
ม.4 จ านวน 7 จดุ 
ม.6 จ านวน 30 จุด 
ม.9 จ านวน 20 จุด 
ม.10 จ านวน 10 จุด 
(ด าเนินการปีงบละ 20 จุด) 
 
  

192,500 192,500 60,000 60,000 60,000 จ านวนไฟก่ิง
ที่ได้รับการ
ติดตั้ง 

ปัญหา 
อุบัติเหต ุ
และปัญหา
อาชญากรรม 
ลดลง 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงถนนลูกรัง  
ถนนในหมู่บ้านและ 
ถนนเช่ือมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน 

เพื่อปรับปรุงถนนลูกรัง
ทางเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตรและถนน
เชื่อมระหว่างหมู่บา้นท่ี
ยังเป็นทางลูกรังให้ดีขึ้น 
 

ถนนลูกรังระยะทางรวม 3 กม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
12,000 ตร.ม. 
 
 
 
 
 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๕๖ 
 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ก่อสร้างระบบผลิต
กระแสไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์
(โซล่าเซลล์)  

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสูบน้ า
จากแหล่งน้ ามากักเก็บ
เพื่อใช้ในการอุปโภค
บริโภครวม 
ถึงใช้ในการเกษตร 

1.งานระบบผลิตกระแสไฟฟ้า
ดว้ยพลังงานแสงอาทิตย ์ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต ์
ปี 2562 จ านวน 4 แห่ง 
1.บ้านอมลอง  ม.2 
2.บ้านงานแมง ม.3 
3.บ้านปางเตมิ ม.4  
4.บ้านทุ่งยาว  ม.10 
 
ปี 2563  จ านวน 1 แห่ง 
1.รร.แมส่าบดรุณศึกษา  ม.5 
 
ปี 2565 จ านวน 3 แห่ง 
1.บ้านขุนสาบ  ม.6 
 

 880,000 220,000  660,000  จ านวน
โครงสร้าง
พร้อมระบบ
สูบน้ าท่ี
ก่อสร้าง 

เกษตรมีน้ า
เพียงพอต่อ
ความต้องการ
ในการท า
การเกษตร 
ผลผลติทาง
การเกษตร
สูงขึ้น 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนสายกองกลาง  
บ้านแม่ขาน  ม.1 
 
 
 
 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 3 เมตร ยาว 362 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ปี 2562 = 130 เมตร 
ปี 2563 = 131 เมตร * 
พร้อมพื้นที่หูช้างรับสองข้าง 
ปี 2564 = 101 เมตร  
 

 205,000 220,000 160,000  ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๕๗ 
 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนสายน้ าบ่อห้วยถ้ า 
บ้านแม่ขาน ม.1  

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 71.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมพื้นที่หูช้างรับสองข้าง
และรางระบายน้ า คสล.  
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร 
หนา 0.125 เมตร  
ยาว 4 เมตร พร้อมฝาเหล็ก 

 159,000    ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนสายดอยยาว –
กองกลาง  
บ้านแม่ขาน ม.1  

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 92.5 เมตร 
หนาว 0.15 เมตร 
ปี 2562 = 50 เมตร 
พร้อมพื้นที่หูช้างรับสองข้าง 
ปี 2563 = 42.5 เมตร* 

 82,000 66,400   ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยทางขึ้นประปา 
หอสูง  
บ้านแม่ขาน  ม.1  

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 
 

   174,000  ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๕๘ 
 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 ก่อสร้างรางระบาย 
น้ าข้างทาง  
ถนนสายบ้านลุ่ม 
บ้านแม่ขาน ม.1 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าจาก
ถนนไหลบ่าเข้า
บ้านเรือน 

รางระบายน้ า คสล. 
แบบมีฝาปดิคอนกรีตส าเร็จ 
ปากรางกว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.125 เมตร 
ยาวรวม 300 เมตร 
 

    500,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ปัญหาการกดั
เซาะข้างทาง
ลดลง 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างล าเหมือง 
คสล.เข้าพื้นที่เกษตร  
บ้านแม่ขาน  ม.1 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

รางล าเหมือง คสล. 
ปากรางกว้าง 1.50 เมตร 
ก้นกว้าง  0.50 เมตร 
ยาว  1.5 กิโลเมตร 
ปีงบละ 500 เมตร 
 

  500,000 500,000 500,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

เกษตรมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร
ที่เพียงพอ 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณซอย 1  
ทางไปป่าช้า  
บ้านอมลอง ม.2 
 
 
 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง 

ถนน คสล. 
ปี 2562 
ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 185 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ปี 2563  * 
กว้าง 3  เมตร 
ยาว 182  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 300,000 293,000   ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๕๙ 
 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 ก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนสายทางห้วยไม้
เคียน  
บ้านอมลอง ม.2 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง 

ถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 140 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมพื้นที่หูช้างรับสองข้าง 

 230,000    ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนน คสล.  
เข้าพื้นที่เกษตร  
บริเวณซอยข้างวัด 
อมลอง  
บ้านอมลอง  ม.2 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง 

ถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 79  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมพื้นที่หูช้างรองรับสองข้าง 

   135,000  ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

มีความสะดวก
ในการเดินทาง 
ลดความ
เสียหายในการ
ขนส่ง  

กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณ ซอย 2  
ทางไปโบสถ์คริสต์  
บ้านอมลอง ม.2 
 
 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง 

ถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 65.75  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร 
พร้อมวางท่อ คลส.  
จ านวน 2 ท่อน  

 109,000    ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

มีความสะดวก
ในการเดินทาง
ลดความ
เสียหายในการ
ขนพืชผลทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนน คสล. 
เข้าพื้นที่เกษตร  
ถนนสายทุ่งป่าโละ๊  
บ้านอมลอง ม.2 
 
 
 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางและลดความ
เสียหายในการขนส่ง
พืชผล 

ถนน คสล.  
ขนาดกว้าง 3  เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร 
พร้อมพื้นที่หูช้างรับสองข้าง  

   171,000  ระยะทางที่
ก่อสร้าง  

ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง ลด
ความเสยีหาย
ในการขนส่ง 
พืชผลทาง
การเกษตร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๖๐ 
 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 ก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนสายห้วยไม้ยาง 
บ้านอมลอง ม.2  
 
 
 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง 

ถนน คสล.  
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 420 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร 
ปีงบ 2563 =  140 เมตร 
ปีงบ 2564 =  140 เมตร 
ปีงบ 2565 =  140 เมตร 
 

  240,000 240,000 240,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนน คสล. 
เข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร ถนนสาย
ทุ่งปู่โอ๊ด  
บ้านงาแมง ม.3 

เพื่อเพ่ิมความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชนและลดความ
เสียกายในการขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 

ถนน คสล. * 
กว้าง 3  เมตร 
ยาว 128 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
(ระยะทางจริง 1,100 เมตร) 
 
 
 

  200,000   ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางลด
ความเสยีหาย
ในการขน
พืชผลทาง
การเกษตร 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

17 ก่อสร้างถนน คสล. 
เข้าพื้นที่เกษตร  
ถนนสายทางเข้าดง 
บ้านงาแมง ม.3 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชน
และลดความเสียหายใน
การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3  เมตร 
ยาว 128  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร 
(ระยะทางจริง 1,000 เมตร) 
 
 

 200,000   222,500 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง ลด
ความเสยีหาย
ในการขนส่ง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๖๑ 
 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 ก่อสร้างถนน คสล. 
เข้าพื้นที่เกษตร  
ถนนสายทุ่งป่าแขม 
บ้านงาแมง ม.3  
 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชน
และลดความเสียหายใน
การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ถนน คสล.  
ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 140 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
(ระยะทางจริง  700 เมตร) 
 

 220,000 222,500   ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนน คสล. 
เข้าพื้นที่เกษตร  
ถนนสายทุ่งหลวง 
บ้านงาแมง ม.3 
 
 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชน
และลดความเสียหายใน
การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ถนน คสล.  
ขนาดกว้าง 3  เมตร 
ยาว 128 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
(ระยะทางจริง  700 เมตร) 

   222,500 222,500 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนน คสล.  
เข้าพื้นทีก่ารเกษตร  
ถนนสายห้วยเหี๊ยะ  
บ้านปางเติม ม.4 
 
 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางของประชาน
และลดความเสียกายใน
การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ถนน คสล. 
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 570 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ปี 2562 = 105 เมตร 
ปี 2563 = 92   เมตร * 
 

 165,000 144,000   ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

สะดวกในการ
เดินทางลด
ความเสยีหาย
ในการขน
พืชผลทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยโรงสีข้าวชุมชน 
บ้านปางเติม ม.4 
 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง 

ถนน คสล.  
ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  

 236,000    ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๖๒ 
 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 ก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนรอบหมู่บ้าน 
บ้านปางเติม หมู่ที่ 4  
ชม.ถ.173-008 
(จุดทางแยกบ้านศรีอร 
ถึงสามแยกทางเข้า 
อบต.แม่สาบ)  
 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 4,300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ปีงบ 2562 =  95 เมตร  
(สายหย่อมบา้นหัวทุ่ง) 
ปีงบ 2563 =  110 เมตร * 
(สายหย่อมบา้นวัด) 
ปีงบ 2564 =  200 เมตร  
ปีงบ 2565 =  200 เมตร  
 

 220,000 255,000 464,000 464,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนสายข้างที่ท าการ 
อบต.แม่สาบ  ม.4  

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง 

ถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 40 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 91,000    ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนน คสล.  
เข้าพื้นที่การเกษตร 
ถนนสายแมตุ่งติง –  
ทุ่งโป่ง  
(ชม.ถ.173-006) 
บ้านแม่ตุงติง  ม.5  
 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางและลดความ
เสียหายในการขนส่ง
พืชผล 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,370 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ปี 2562 = 105 เมตร 
ปี 2563 = 82 เมตร * 

 241,000 190,000   ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางลด
ความเสยีหาย
ในการขน
พืชผล 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๖๓ 
 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 ก่อสร้างห้องน้ าประจ า
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน  
บ้านแม่ตุงติง  

เพื่ออ านวยความ
สะดวกต่อผู้มาติดต่อ
และเพื่อให้บริการผู้ทีม่า
ใช้ศูนย์ 
 

ห้องน้ า คสล. 
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร 
ยาว 3 เมตร 
สูง 1.80 เมตร 
จ านวน 2 ห้อง 
 

  70,000   จ านวน
ห้องน้ าท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกเมื่อมา
ติดต่อหรือใช้
บริการศูนย ์

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายทางขึ้นป่าช้า 
บ้านแม่ตุงติง ม.5 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการประกอบ
พิธีฌาปนกิจของ
ประชาชน 
 

ถนน คสล. 
กว้าง  3 เมตร 
ยาว  147  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมพื้นที่หูช้างรับสองข้าง 
 

 234,000    ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ไปประกอบพิธ ี

กองช่าง 

27 ขยายไหล่ทาง  
ถนน คสล. เข้าพ้ืนท่ี
ทางการเกษตร  
ถนนสายทางแม่ตุงติง 
– ทุ่งโป่ง 
บ้านแม่ตุงติง  ม.5 
 
 
 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชน
และลดความเสียหายใน
การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ไหล่ทาง คสล. 
กว้าง 1 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
จ านวน 2 ช่วง 
ช่วงที่ 1  
ยาว 109 เมตร 
ช่วงที่ 2 
ยาว 102.50 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย 
กว่า 249.50 ตร.ม. 
 

   136,000  ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง ลด
ความเสยีหาย
ในการขนส่ง 
พืชผลทาง
การเกษตร 
 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๖๔ 
 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 ขยายไหล่ทาง  
ถนน คสล. เข้าพ้ืนท่ี
ทางการเกษตร ถนน
สายแมตุ่งติง - แม่แพะ 
บ้านแม่ตุงติง ม.5 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชน
และลดความเสียหายใน
การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ไหล่ทาง คสล.  
กว้าง 1 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
จ านวน 2 ช่วง 
ช่วงที่ 1 
ยาว 109 เมตร 
ช่วงที่ 2 
ยาว 2,585.50 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,697.50 ตร.ม. 

   1,478,000  ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง ลด
ความเสยีหาย
ในการขนส่ง 
พืชผลทาง
การเกษตร 
 

กองช่าง 

29 ขุดปรับขยายสระเก็บ
น้ าล าห้วยขุนสาบ 
บ้านขุนสาบ ม.6  

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ า
ไว้ใช้ในการเกษตร 
 

ขุดขยายสระเก็บน้ า 
ขนาดเดิม กว้าง 50 เมตร 
ยาว 50 เมตร  
ลึกเฉลีย่ 2.00 - 4.50 เมตร 
ปรับขยายเป็นขนาด 
กว้าง 50 เมตร  ยาว 70 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 4.50 เมตร 

 399,000    จ านวนแหล่ง
น้ า 
ที่มีการ 
ขุดลอก 

เกษตรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างรางระบายน้ า
ข้างทาง จุดสะพาน 
ข้ามล าน้ าแม่สาบ ถึง  
หางบ้านขุนสาบใต ้
บ้านขุนสาบ  ม.6 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าจาก
ถนนไหลบ่าเข้าพื้นที่
ของราษฎร 

รางระบายน้ า คสล. * 
ยาวรวม 60  เมตร 

  400,000 400,000  ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ปัญหาการกดั
เซาะข้างทาง
ลดลง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๖๕ 
 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านขุนสาบ  
ม.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาท่ีสะอาด 
เพียงพอต่อการอุปโภค 
บริโภค 

ปรับปรุงระบบประปาโดยการ 
ปี 2562  
1.เพิ่มท่อ pvc  
ขนาด 1.5” ช้ัน 8.5 
จ านวน 125 ท่อน  
2.เพิ่มท่อ pvc ขนาด 1”  
ช้ัน 8.5 จ านวน 250 ท่อน 
รวม 375 ท่อน พร้อมข้อต่อ
และอุปกรณ์ต่างๆ รวม
ระยะทาง 1,500 เมตร  
 
ปี 2564 
โดยการเพิ่มถังกรองน้ า คสล. 
ขนาด Dia 2.20 เมตร 
สูง 2.50 เมตร พร้อมระบบ 
จ านวน 2 ถัง 
 
ปี 2565 
โดยการเพิ่มถังเก็บน้ า คสล.  
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 5 เมตร  สูง 1.5 เมตร 
จ านวน 1 ถัง 
 

 40,000  220,000 250,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าประปาใช้
เพื่อการ
อุปโภค 
บริโภค 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อการ
อุปโภค 
ที่สะอาดและ
พอเพียง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๖๖ 
 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

32 ก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณซอยโบสถ์ครสิต์ 
บ้านขุนสาบ ม.6 
 
 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง 

ถนน คสล.  
ปี 2562  
ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 112 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

 260,000    ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างถนน คสล. 
เข้าพื้นที่การเกษตร 
สายทางทุ่งขุนสาบ 
บ้านขุนสาบ ม.6 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางและลดความ
เสียหายในการขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 

ถนน คสล. 
กว้าง  4  เมตร 
ยาว  150  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
(ระยะทางจริง 1,300 เมตร) 
 

  360,000 360,000 360,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

สะดวกในการ
เดินทาง ลด
ความเสยีหาย
ในการขนส่ง 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างถนน คสล. 
เข้าพื้นที่การเกษตร 
สายทางบ้านห่าง 
บ้านขุนสาบ ม.6 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางและลดความ
เสียหายในการขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 
 

ถนน คสล. 
กว้าง  4 เมตร 
ยาว  150  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
(ระยะทางจริง 1,000 เมตร) 
 

   360,000 360,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

สะดวกในการ
เดินทาง ลด
ความเสยีหาย
ในการขนส่ง 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างถนน คสล. 
เข้าพื้นที่การเกษตร 
สายทางห้วยขุนนาแล้ง 
บ้านขุนสาบ ม.6 
 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางและลดความ
เสียหายในการขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 

ถนน คสล. 
กว้าง  4 เมตร 
ยาว  150  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
(ระยะทางจริง 800 เมตร) 

    360,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

สะดวกในการ
เดินทาง ลด
ความเสยีหาย
ในการขนส่ง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๖๗ 
 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 ก่อสร้างถนน คสล. 
เข้าพื้นที่เกษตร 
สายทางห้วยยางไฟ  
บ้านขุนสาบ ม.6 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชน
และลดความเสียหายใน
การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
 

ถนน คสล. 
กว้าง  4 เมตร 
ยาว  150  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
(ระยะทางจริง 600 เมตร) 

    360,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

สะดวกในการ
เดินทาง ลด
ความเสยีหาย
ในการขนส่ง 
พืชผลทาง
การเกษตร 
 

กองช่าง 

37 เจาะบ่อบาดาล เพื่อประชาชนจะได้มี
น้ าเพื่อการอุปโภค 
บริโภคทีเ่พียงพอ 
 

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
จ านวน 3 บ่อ 
บ้านขุนสาบเหนือ, กลาง,  ใต้ 

    300,000 จ านวนบ่อที่
ขุดเจาะ 

ประชาชนมีน้ า
กินน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างถนน คสล. 
เข้าพื้นที่การเกษตร 
สายทางทุ่งหลวง 
บ้านขุนสาบ ม.6 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชน
และลดความเสียหายใน
การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
 

ถนน คสล. 
กว้าง  4 เมตร 
ยาว  125  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
(ระยะทางจริง 700 เมตร) 

    300,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

สะดวกในการ
เดินทาง ลด
ความเสยีหาย
ในการขนส่ง 
พืชผลทาง
การเกษตร 
 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างถนน คสล. 
เข้าพื้นที่การเกษตร 
สายทางทุ่งน้ าตก 
บ้านขุนสาบ ม.6 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางและลดความ
เสียหายในการขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 
 

ถนน คสล. 
กว้าง  4 เมตร 
ยาว  125  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
(ระยะทางจริง 500 เมตร) 

    300,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

สะดวกในการ
เดินทาง ลด
ความเสยีหาย
ในการขนส่ง 
พืชผล  

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๖๘ 
 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

40 ก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณซอยบ้าน 
นายแดง 
บ้านขุนสาบ ม.6 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 3  เมตร 
ยาว  40  เมตร* 
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมวางท่อ คสล. 6 ท่อน 
 

  88,000   ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง  
 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณซอยบ้าน 
นายแอ๊ด  
บ้านขุนสาบ ม.6 
 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 14 เมตร* 
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมพื้นที่หูช้างรับสองข้าง 
 

  42,000   ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง  

กองช่าง 

42 ก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนสายบ้านขุนสาบ – 
บ้านนากู่  
(ชม.ถ.173 – 004) 
บ้านขุนสาบ ม.6 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร 
ยาวรวม 2,764 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ปี 63  =  43 เมตร* 
 

  100,000 250,000 250,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

43 ก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณซอยข้างบ้าน
นายสุบรรณ บ้านหาด
ส้มป่อย ม.7 
 

เพื่อความ  
สะดวกในการเดินทาง 

ถนน คสล.  
ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 77 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

 122,000    ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๖๙ 
 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

44 ก่อสร้างถนน คสล. 
เข้าพื้นที่การเกษตร
บริเวณซอยข้างป่าช้า 
ถึง หัวฝาย บ้านหาด
ส้มป่อย ม.7 
 
 
 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชน
และลดความเสียหายใน
การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ถนน คสล. 
ปี2562 
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 143 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมพื้นที่หูช้างรับสองข้าง 
ปี2563 
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 53 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 243,000 90,630   ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชนชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางลด
ความเสยีหาย
ในการขน
พืชผลทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

45 ก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณ ซอย 1  
บ้านหาดสม้ป่อย 
 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง 

ถนน คสล.  
ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 30 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

 47,000    ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณซอยข้างศาลา 
วัดหาดส้มป่อย  
บ้านหาดสม้ป่อย ม.7 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง 

ถนน คสล.  
ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 40 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

 63,000    ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณ ซอย 5 
บ้านหาดสม้ป่อย ม.7 
 
 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง 

ถนน คสล. * 
ขนาดกว้าง 3  เมตร 
ยาว 130 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร 
พร้อมพื้นที่หูช้างรับสองข้าง 

  213,000   ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๗๐ 
 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

48 ก่อสร้างถนน คสล. 
เข้าพื้นที่การเกษตร 
ทางเข้าอ่างเก็บน้ า 
ห้วยป่ากล้วย 
บ้านหาดสม้ป่อย ม.7 

เพื่อความสะดวกและ
ลดความเสยีหายในการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 
 

ถนน คสล. 
กว้าง  3 เมตร 
ยาว  130  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
(ระยะทางจริง 1,000 ม.) 
 

   230,000  ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง ลด
ความเสยีหาย
ในการขนส่ง 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างถนน คสล. 
เข้าพื้นที่การเกษตร 
ทางขึ้นอ่างเก็บ
น้ าประปา 
บ้านหาดสม้ป่อย ม.7 

เพื่อความสะดวกและ
ลดความเสยีหายในการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 
 

ถนน คสล. 
กว้าง  3 เมตร 
ยาว  130  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
(ระยะทางจริง 1,000 ม.) 
 

    230,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง ลด
ความเสยีหาย
ในการขนส่ง 

กองช่าง 

50 ปรับปรุงระบบสายส่ง
ไฟฟ้าจาก 1 เฟสเป็น 
 3 เฟส ม.7 

เพื่อให้มีไฟฟ้า 
ที่เพียงพอส าหรับการใช้
เครื่องมือทาง
การเกษตรได ้
 

ไฟฟ้าสามเฟส    500,000 500,000 ระยะทางที่
สามารถ
ปรับปรุง
ระบบสายส่ง
ไฟฟ้าได ้
 

ผลผลติทาง
การเกษตรเพิ่ม
สูงขึ้น  

กองช่าง 

51 ก่อสร้างลานตากพืชผล
ทางการเกษตร (ลาน
เอนกประสงค์) 
บ้านง้ิวเฒ่า ม.8 

เพื่อใช้เป็นลานในการ
ตากพืชผลทางการ
เกษตรของประชาชน
บ้านง้ิวเฒ่า  

ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 30 เมตร 
ยาว  30 เมตร 
หนา 0.10 เมตร  

  300,000   จ านวนลาน
ที่ก่อสร้าง 

มีลานในการ
ตากพืชผล
ทางการเกษตร
ของหมู่บ้าน 
 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๗๑ 
 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

52 ก่อสร้างอาคารเก็บ
พืชผลทางการเกษตร
ประจ าหมู่บ้าน 
บ้านง้ิวเฒ่า ม.8 
 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีใน
การเก็บพืชผลทาง
การเกษตรส่วนกลาง
ของหมู่บ้าน 

อาคาร คสล. 1 ช้ัน 
กว้าง 8 เมตร 
ยาว 8 เมตร 
สูง 5 – 6 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
64.00 ตารางเมตร 

 286,000    จ านวน
อาคารที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน 
หรือ กลุ่ม
เกษตรกรมี
สถานท่ีในการ
เก็บพืชผลทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

53 ก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณถนนสายหลัง 
วัดงิ้วเฒ่าเหนือ  
บ้านง้ิวเฒ่า ม.8 
 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางและลดความ
เสียหายในการขนส่ง
พืชผล 

ถนน คสล. * 
ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

   157,000   ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

54 ก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณถนนทางขึ้น 
ป่าช้าบ้านง้ิวเฒ่าใต้  
บ้านง้ิวเฒ่า ม.8 
 
 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางไปประกอบพิธี 
ฌาปนกิจของหมู่บ้าน 
 

ถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 120 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร 
ปี 2562  = 100 เมตร 
ปี 2563  = 34  เมตร * 
 

 158,000 53,000   ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณซอย 
บ้านแม่ด้าย  
(หย่อมบ้านวันออก) 
บ้านง้ิวเฒ่า ม.8  

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง 

ถนน คสล. * 
ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 34 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
และมีพื้นที่หูช้างรับสองข้าง 

  54,000   ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๗๒ 
 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

56 ก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณซอยบ้านหล่าย 
บ้านง้ิวเฒ่า  ม.8 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง 

ถนน คสล. * 
ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว  85  เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร 
และมีพื้นท่ีหูช้างรับสองข้าง 

  137,000   ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณซอยข้างวัดนากู่ 
บ้านนากู่ ม.9  
 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง 

ถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 230 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 375,000    ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

58 ก่อสร้างถนนคสล. 
บริเวณซอยบ้าน 
นางบัวผัน (หย่อมบ้าน
ขุนอมลอง) ม.9    

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง 

ถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 162,000    ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

59 ก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณซอยบ้าน 
นายสุรชัย (หย่อมบ้าน
ขุนอมลอง) ม.9   

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง 

ถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 80,000    ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

60 ก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณซอยบ้าน 
นายนุกา เทียนรุ่งแสง 
(หย่อมบ้านขุนอมลอง) 
 ม.9 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง 

ถนน คสล.  
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15  เมตร 
 

   180,000  ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๗๓ 
 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

61 ก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณซอยบ้าน 
นายกระพอ  เจ๊ะฮาย 
(หย่อมบ้านขุนอมลอง) 
ม.9 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง 

ถนน คสล.  
กว้าง 3  เมตร 
ยาว 145  เมตร 
หนา 0.15  เมตร 
 

   248,000  ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

62 ก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณสามแยกหน้า
โรงเรียนบ้านนากู่ 
ม.9 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง 

ถนน คสล.  
กว้าง 4  เมตร 
ยาว 120  เมตร 
หนา 0.15  เมตร 

   288,000  ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

63 ก่อสร้างถนน คสล. 
เข้าพื้นที่การเกษตร 
สายทางเข้าสวน 
นายมูล  ธนมงคล   
บ้านนากู่  ม.9 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง 

ถนน คสล.  
กว้าง 3  เมตร 
ยาว 120  เมตร 
หนา 0.15  เมตร 
 

    210,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

64 ก่อสร้างถนน คสล. 
เข้าพื้นที่การเกษตร 
สายทางห้วยไคร้  
บ้านนากู่  ม.9 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง 

ถนน คสล.  
กว้าง 3  เมตร 
ยาว 120  เมตร 
หนา 0.15  เมตร 

    210,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

65 ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ บ้านนา
กู่ ม.9 

เพื่อเป็นสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรมของหมู่บ้าน 

อาคารเอนกประสงค ์
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 9  เมตร 
สูง 3  เมตร 
จ านวน 1 หลัง 

   400,000  จ านวน
สิ่งก่อสร้างที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชน มี
สถานท่ีกลาง
ในการจัด
กิจกรรมของ
ชุมชน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๗๔ 
 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

66 ก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนสายหลักภายใน
หมู่บ้าน ม.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง 

ปี2563 * 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15  เมตร 
(สายทางนากู่ - ผายอง) 
ปี2564 
กว้าง 4  เมตร 
ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
(บริเวณลานบ้านผายอง) 
ปี 2565 
กว้าง 4  เมตร 
ยาว 150  เมตร 
หนา 0.15  เมตร 
(บริเวณสายทางไปบา้นผายอง) 

  369,000 369,000 369,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

67 ก่อสร้างถนน คสล.  
เข้าพื้นที่เกษตร ถนน
สายทางท่าบัวนาค  
บ้านทุ่งยาว ม.10 
 
 
 
 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชน
และลดความเสียหายใน
การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ปี 2563 
กว้าง 3  เมตร 
ยาว 192  เมตร 
หนา 0.15  เมตร 
ปี 2564 
กว้าง 3  เมตร  
ยาว 192  เมตร 
หนา 0.15  เมตร 

  313,000 313,000  ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและ
ลดความ
เสียหายในการ
ขนส่ง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๗๕ 
 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

68 ก่อสร้างถนน คสล. 
เข้าพื้นที่เกษตร  
ถนนสายทุ่งต้นเตมิ 
บ้านทุ่งยาว 
ม.10 
 
 
 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชน
และลดความเสียหายใน
การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ถนน คสล. 
กว้าง 3  เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15  เมตร 
ปีงบละ 192 เมตร 

 300,000 313,000 313,000  ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางและ
ลดความ
เสียหายในการ
ขนส่ง 

กองช่าง 

69 ก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนสายกลางบ้าน 
บริเวณสามแยกท้าย
หมู่บ้าน ถึง หอเจ้าบ้าน 
บ้านทุ่งยาว  ม.10 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 644 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ปีงบละ 110 เมตร 
 

  250,000 250,000 250,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

70 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ข้างทาง คสล.ภายใน
หมู่บ้าน  
บ้านทุ่งยาว ม.10 (จข) 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขังผิวถนนและลด
ปัญหาการสึกกร่อนของ
ผิวถนน 

รางระบายน้ า คสล. 
ปากรางกว้าง 0.30  เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.50  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.125  เมตร 
ยาวรวม  803  เมตร 
แบบมีฝาปดิคอนกรีตส าเร็จ 
สร้างปีงบละ  87  เมตร 
 
 

 210,000 210,000 210,000 210,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

พื้นผิวจราจรมี
อายุการใช้งาน
ยาวนานข้ึน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๗๖ 
 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

71 ขยายเขตบริการไฟฟ้า
สาธารณะในหมู่บา้น
พร้อมติดตั้งกิ่งโคมไฟ
ถนนสายหน้าวัดทุ่งยาว 

เพื่อขยายเขตบริการ
ไฟฟ้าในหมู่บ้าน 
 

1.ปักเสา คอร.ขนาด 9 ม. * 
จ านวน 8 ต้น พร้อมพาด 
สายอลมูิเนียมหุ้มฉนวน 
ขนาด 50 ต.มม.  
ระบบ 1 เฟส 2 สาย  
ระยะทาง 240 เมตร 
 
2.พาดสายอลมูิเนียมหุ้มฉนวน 
ขนาด 25 ต.มม.  
ระยะทาง 980 เมตร พร้อม
ติดตั้งกิ่งโคมไฟถนน 11 ชุด 
 
 

  250,000   ระยะทางที ่
มีการขยาย
เขต 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ที่
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

72 ปรับปรุง/ต่อเตมิ
อาคารส านักงาน ห้อง
ท างานกองคลัง อบต.
แม่สาบ 
 
 
 
 

เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการจัดเก็บ
เอกสารทางการเงินการ
คลัง 
 
 
 
 

ขนาดกว้าง 7  เมตร 
ยาว 4 เมตร หรือ 
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  28 ตร.ม. 

 164,000 164,000   จ านวน
อาคาร/
สิ่งก่อสร้าง 
ที่ก่อสร้าง
หรือ
ปรับปรุง ต่อ
เติมได ้
มาตรฐาน 
 
 

เกิดประสิทธิ 
ภาพและ
ประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๗๗ 
 

แบบ ผ.02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

73 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ภายนอกและภายใน
ส านักงานและอาคาร
ประกอบต่างๆ บริเวณ
ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่
สาบเพื่อรองรับระบบ
ไฟฟ้า  3 เฟส 
 
 
 

เพื่อความปลอดภัยและ
ยืดอายุการท างาน
ทรัพย์สินของทาง
ราชการและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ท างานของอุปกรณ์
ไฟฟ้า 
 

1.ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 
2.ติดตั้งเสาไฟฟ้า 
3.เดินระบบไฟฟ้า 
4.เดินระบบไฟฟ้าภายใน
อาคาร จ านวน 4 อาคาร 

 700,000 700,000   จ านวน
อาคารที่
ได้รับการ
ปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า 

เกิดประสิทธิ 
ภาพในการ
ปฏิบัติงาน ยืด
อายุในการใช้
งานของ
อุปกรณ์
ส านักงานท่ีใช้
ไฟฟ้า 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๗๘ 
 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมนท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ที่2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้าการลงทุน สู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
                    2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
พัฒนาอาชีพจักสาน 
ส าหรับผู้สูงอาย ุ

เพื่อเพ่ิมทักษะด้าน
อาชีพและเป็นการสร้าง
แรงบันดาลใจในการ
น าไปพัฒนาเป็นอาชีพ
ต่อไป 
 

การฝึกอบรมพัฒนา
อาชีพจักสานผู้เข้า
รับการอบรม  
จ านวน 20 คน 
 

20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม 

ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
มีอาชีพเสริมที่
เหมาะสมกับความ
ถนัด มีรายได้เพิม่ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

2 โครงการฝึกอบรมการ
ท าผ้าเช็ดมือแบบแขวน 

เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่
กลุ่มสตรี เพิ่มทักษะ
ด้านอาชีพและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้หรือ
พัฒนาเป็นอาชีพ 
 

การฝึกอบรมอาชีพ
การท าผ้าเชด็มือ
แบบแขวน  
ผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน 50 คน 

 20,000    จ านวนผู้ผ่านการ
อบรม 

ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
มีอาชีพเสริมที่
เหมาะสมกับความ
ถนัด มีรายได้เพิม่ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

3 โครงการฝึกอบรม
อาชีพการท าขนมกล้วย
อบเนยน้ าผึ้ง 

เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่
กลุ่มสตรี เพิ่มทักษะ
ด้านอาชีพและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้หรือ
พัฒนาเป็นอาชีพ 

การฝึกอบรมอาชีพ
การท าขนมกล้วย
อบเนยน้ าผึ้ง 
ผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน 50 คน 
 

 20,000    จ านวนผู้ผ่านการ
อบรม 

ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
มีอาชีพเสริมที่
เหมาะสมกับความ
ถนัด มีรายได้เพิม่ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๗๙ 
 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรมการ
จับผ้าและผูกผ้าประดับ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่
กลุ่มสตรี เพิ่มทักษะ
ด้านอาชีพและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้หรือ
พัฒนาเป็นอาชีพต่อไป 
 

การฝึกอบรมการจับ
ผ้าและผูกผ้าประดับ 
ผู้เขารับการอบรม 
จ านวน 50 คน 

 20,000 20,000   จ านวนผู้ผ่านการ
อบรม 

ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
มีอาชีพเสริมที่
เหมาะสมกับความ
ถนัดมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

5 โครงการฝึกอบรม
อาชีพการจัดดอกไม ้

เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่
กลุ่มสตรี เพิ่มทักษะ
ด้านอาชีพและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้หรือ
พัฒนาเป็นอาชีพต่อไป 

การฝึกอบรมอาชีพ
การจัดดอกไม ้
ผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน 50 คน 

 20,000 20,000   จ านวนผู้ผ่านการ
อบรม 

ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
มีอาชีพเสริมที่
เหมาะสมกับความ
ถนัดมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

 
 
 

6 โครงการฝึกอบรม
อาชีพการท าไม้กวาด
ดอกหญ้า 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่
กลุ่มสตรี เพิ่มทักษะ
ด้านอาชีพและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้หรือ
พัฒนาเป็นอาชีพต่อไป 

การฝึกอบรมอาชีพ
การท าไม้กวาด 
ดอกหญ้า  
ผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน 50 คน 

 20,000 20,000   จ านวนผู้ผ่านการ
อบรม 

ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
มีอาชีพเสริมที่
เหมาะสมกับความ
ถนัดมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

7 โครงการฝึกอบรมการ
ท าบายศรสีู่ขวัญ 

เพื่อส่งเสริมทักษะงาน
ฝีมือ อันเป็นศิลปะ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไดส้ืบ
ทอดและสานต่อ 

การฝึกอบรมการ 
ท าบายศรสีู่ขวัญ 
ผู้เข้ารับการอบรม  
จ านวน 50 คน 

  20,000   จ านวนผู้ผ่านการ
อบรม 

ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
มีทักษะในการ
ประดิษฐ์พานบายศรี 
สามารถต่อยอดเป็น 
อาชีพเสริมได ้

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๘๐ 
 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการฝึกอบรม
อาชีพการท าขนมไทย 
(สาคูไส้หมู) 

เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่
กลุ่มสตรี เพิ่มทักษะ
ด้านอาชีพและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้หรือ
พัฒนาเป็นอาชีพต่อไป 

การฝึกอบรมอาชีพ
การท าขนมไทย 
(สาคูไส้หมู) 
ผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน 50 คน 

  20,000   จ านวนผู้ผ่านการ
อบรม 

ผู้ผ่านการฝึกอบรมมี
อาชีพเสริมที่
เหมาะสมกับความ
ถนัด มีรายได้เพิม่ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

 
 
 

9 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนให้แก่
ประชาชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จังหวัด
เชียงใหม่ 

เพื่อสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ในการวางแผน
ค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ปัญหา
หนี้สินครัวเรือน 

ครัวเรือนในต าบล
แม่สาบ จ านวน 
230 ครัวเรือน โดย
แบ่งเป็น 2 รุ่น  
รุ่นที่ 1 จ านวน 
114 ครัวเรือน 
รุ่นที่ 2 จ านวน 
116 ครัวเรือน 
 

 42,000 16,100   จ านวนผู้ผ่านการ
อบรม 

ครัวเรือนมีการจดัท า
บัญชีครัวเรือน และ
สามารถแก้ไขปัญหา
หนี้สินครัวเรือนได้  

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

10 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาเกษตรกรผู้ปลูก
หญ้าหวานสู่ระบบ
มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ไทย 

เพื่อพัฒนาเกษตรกร 
ให้มีความรู้ในการผลิต
สินค้าเกษตรตาม
มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ไทย สามารถ
เพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า
เกษตร 
 

ราษฎรกลุ่มน าร่อง 
จากหมู่ 2 และ 
หมู่ 7  
จ านวน 10 ราย 

 42,650 4,800 4,800  จ านวนผู้ผ่านการ
อบรม 

 กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๘๑ 
 

แบบ ผ.02 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการส่งเสริมการท า
เกษตรอินทรีย์
ผสมผสานครบวงจร
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ความรู้แก่
เกษตรกรในการท าปุ๋ย
หมัก สารชีวภาพ น้ า
หมักชีวภาพ การแปร
รูปผลผลิตทาง
การเกษตร การบรรจุ
ภัณฑ ์
 

เกษตรกร 
จ านวน  20 ราย 

 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเกษตรกร
ผู้ผลิตพืชอินทรีย์
เพิ่มขึ้น 
จ านวน  20  ราย  

เกษตรปลูกพืชผล
แบบอินทรีย์มีแหล่ง
ผลิตอาหารปลอดภยั
จากสารเคมีและ
สารพิษ 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

12 โครงการพัฒนาดา้น
การเกษตร การประมง 
เพื่อพัฒนาระบบ
อาหารเพื่อสุขภาพ 
(ตู้เย็นข้างบ้านและผัก
สวนครัวรั้วกินได้) 

เพื่อพัฒนาระบบอาหาร
ปลอดภัยในชุมชนด้าน
การจัดท าการเกษตร
แบบผสมผสาน ตู้เย็น
ข้างบ้านผักสวนครัวรั้ว
กินได ้
 

เกษตรกรหมู่ 3,4,5 
จ านวน 50 
ครัวเรือน 

 50,000 50,000 50,000 50,000 มีแหล่งผลิต
อาหารปลอดภัย
ส าหรับบริโภค
และจ าหนา่ยใน
พื้นที่ จ านวน   
25  แห่ง 

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๘๒ 
 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 
                    3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการชุมชนปลอดขยะ
ต้นแบบ 

เพื่อเป็นชุมชน
ต้นแบบให้แกชุ่มชน
อื่นๆด้านการก าจัด
ขยะในชุมชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

หมู่บ้านต้นแบบ
ชุมชนปลอดขยะ
จ านวน 5 หมู่บ้าน 

100,000 200,000    จ านวนหมู่บ้าน
ต้นแบบชุมชน
ปลอดขยะ 

มีการจ ากดั
ขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
อย่างถูกต้อง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

2 โครงการจดังานเทศกาล 
สตรอว์เบอร์รีและของดี
อ าเภอสะเมิง 
 

เพื่อเป็นการ
ประชาสมัพันธ์ 
สตรอว์เบอร์รีซึ่ง 
ถือว่าเป็นของดี
ประจ าอ าเภอ 
สะเมิง 
 
 

จัดงานสตรอว์เบอรร์ี่
และของดีอ าเภอ 
สะเมิง โดย 
1.ท ารถขบวน 
2.ท าซุ้มนิทรรศการ 
3.จัดท าขบวน 
4.ร่วมกจิกรรต่างๆ 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนครั้งใน
การจัดงาน 

คนท่ัวไปรู้จัก
อ าเภอมากขึ้น 
สตรอว์เบอร์รี
เป็นที่ต้องการ
ของตลาด 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

3 โครงการจดังานเทศกาล
ดอกเก๊กฮวยบานท่ีบ้านอม
ลอง 

ประชาสมัพันธ์
แหล่งปลูกเก๊กฮวย
หญ้าหวานบ้านอม
ลองให้เป็นท่ีรู้จัก 

จัดเทศกาลดอก
เก๊กฮวยบานท่ีบ้าน
อมลอง 1 ครั้ง 
จ านวนผู้เข้าร่วมงาน 
500 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
นักท่องเที่ยวท่ี
เข้ามาในช่วง
เทศกาล 

เก๊กฮวยอมลอง
เป็นที่รู้จักของ
คนท่ัวไป 

ส านักงานปลัด 
อบต. 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๘๓ 
 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 

 (บาท) 
2563 

 (บาท) 
2564 

 (บาท) 
2565 
(บาท) 

4 โครงการป้องกันและควบคุม
หมอกควันไฟป่า ต.แม่สาบ 

เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
หมอกควันและไฟ
ป่าในพ้ืนท่ีให้ลดลง 
 

กิจกรรม 
1.ป้ายรณรงค ์
2.การอยูห่น่วย
ปฏิบัติการและลาด
ตระเวร 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนจุด
ความร้อน
(Hotspot) 
ในพื้นที่ต าบล
แม่สาบลดลง 

จ านวน 
จุดความร้อน 
(Hotspot) 
ลดลงจากปีท่ี
ผ่านมา 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

5 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า 

เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาไฟ
ป่าในพ้ืนท่ีต าบลแม่
สาบให้ลดลง 
 

กิจกรรมฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ไฟป่า 
จ านวน 40 คน 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนจุด
ความร้อน
(Hotspot) 
ในพื้นที่ต าบล
แม่สาบลดลง 

จ านวน 
จุดความร้อน 
(Hotspot) 
ลดลงจากปีท่ี
ผ่านมา 
 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

6 โครงการ “รักน้ า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน” 
 
 
 
 
 

เพื่อเป็นการรณรงค์
ให้คนหวงแหนป่า
ไม้และช่วยกันปลูก
ป่าให้แผ่นดิน 

กิจกรรม  
1.สร้างฝายชะลอน้ า 
จ านวน 2 ลูก 
2.ปลูกป่า  
จ านวน 2,000ต้น 
3.ปลูกหญ้าแฝก 
จ านวน5,000 กล้า 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 1.จ านวนฝาย
ที่สร้าง 
2.จ านวน
ต้นไม้ที่ปลูก 
3.พื้นที่ปลูก
หญ้าแฝก 

มีพื้นท่ีป่า
เพิ่มขึ้น คนมี
จิตส านึกท่ีดีใน
การอนุรักษ์ป่า
ไม ้

ส านักงานปลัด 
อบต. 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๘๔ 
 

แบบ ผ.02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยในหมู่บ้าน / ชุมชน  

เพื่อสร้างจิตส านึก
ให้ชุมชนในการคัด
แยกขยะก่อน
น าเข้าสู่
กระบวนการก าจัด
ขยะอย่างถูกวิธี 

ด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
1.อบรมการคัดแยก
ขยะให้แก่หมู่บ้าน 
10 หมู่บ้าน 
 
2.กิจกรรมเดิน
รณรงค์การคัดแยก
ขยะและปา้ยรณรงค์
ตามจุดต่างๆ 
 
3.ด าเนินการ
สนับสนุนกิจกรรม
การคัดแยกขยะของ
หมู่บ้านและชุมชน 
 
4.กิจกรรมรณรงค์
การลดใช้ถุง 
พลาสติกและถ้วย
โฟม 
 
 
 

  100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ปริมาณขยะ
ทั่วไป 
ที่ลดลง 

มีกระบวนการ
คัดแยกขยะ
เกิดขึ้น 
ปริมาณขยะ
ท าลายลดลง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๘๕ 
 

แบบ ผ.02 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการจดัท าแนวกันไฟใน
หมู่บ้าน 

เพื่อเป็นการป้องกัน
ปัญหาไฟป่าในช่วง
ฤดูแล้ง 

แนวกันไฟหมู่บ้าน 
จ านวน 10 
หมู่บ้าน 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนหมู่บ้าน
ที่มีการจัดท า
แนวกันไฟ 

ลดปัญหาอัน
เกิดจากไฟปา่ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

9 โครงการจดังานมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับจังหวัด
เชียงใหม่ 

เพื่อเป็นการ
ประชาสมัพันธ์การ
ท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม่ให้เป็นที่
รู้จักของคนท่ัวไป 

กิจกรรมงาน
มหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับจังหวดั
เชียงใหม่ประจ าป ี
จ านวน 1 ครั้ง 
 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 จ านวนครั้งใน
การจัดงาน 

สร้างช่ือเสียง
ให้เป็นท่ีรู้จัก
แก่คนทั่วไป 
กระตุ้น
เศรษฐกิจ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
 
 

10 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็ 
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ 

ด าเนินกิจกรรม
จ านวน 6 ฐาน
กิจกรรม ใน 2 
หมู่บ้านน าร่อง 
 

  200,000 200,000 200,000 จ านวนหมู่บ้าน
ที่ได้ด าเนินการ
โครงการ 

ประชาชนใน
พื้นที่มีส านึกรัก
และหวงแหน
ทรัพยากร 

ส านักงานปลัด 
อบต. 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๘๖ 
 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ
หมู่บ้าน 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การก าจัดขยะมลู
ฝอยในพ้ืนท่ีให้ถูก
วิธี 
 

เตาเผาขยะ 
จ านวน 1 เตา 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนเตาเผา
ขยะที่ก่อสร้าง 

มีการก าจดัขยะ
มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลอย่าง
ถูกต้อง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๘๗ 
 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.ส่งเสริมและพัฒนาการท้องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ที่ 3.เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                   4.1  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบวชหมูภ่าคฤดรู้อน 
 
 
 
 

เพื่อเป็นการสบื
ทอดพุทธศาสนา
และให้ประชาชน
ทั่วไปไดเ้รียนรู้
หลักธรรม 

บวช พระภิกษุ  
และสามเณร  
จ านวน 20 รปู 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้เข้า
บวช 

พระพุทธศาสนา
ได้รับการสบื
ทอด 

กองการศึกษา
และวัฒนธรรม 

2 โครงการไหว้สาป๋ารมี สืบฮตี 
ตามฮอย สรงน้ าพระธาตเุจ้า
ม่อนเปี๊ยะ  
                                   

เพื่อเป็นการสบื
สานวัฒนธรรม 
ประเพณี ท้องถิ่น
ให้คงอยู ่

กิจกรรมงานสรงน้ า
พระธาตุม่อนเปี๊ยะ 
ประจ าปี  
จ านวน 1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั้งใน
การจัดงาน 

สืบสานประเพณี
อันดีงามให้คง
อยู ่

กองการศึกษา
และวัฒนธรรม 

3 โครงการสืบสานงานประเพณี
ปี๋ใหม่เมือง 
(ประเพณสีงกรานต์) 

เพื่อเป็นการสบื
สานวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น
ให้คงอยู ่

กิจกรรมประเพณ ี
ปี๋ใหม่เมือง 
จ านวน 1 ครั้ง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนครั้งใน
การจัดงาน 

วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการสบื
ทอด 

กองการศึกษา
และวัฒนธรรม 

4 โครงการปลูกป่าขอฝน 
วันพืชมงคล (ผายอง) 

เพื่อเป็นการสบื
สานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
ให้คงอยู ่
 

กิจกรรมวันพืชมงคล 
ผายอง 
จ านวน 1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนครั้งใน
การจัดงาน 

วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการสบื
ทอด 

กองการศึกษา
และวัฒนธรรม 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๘๘ 
 

แบบ ผ.02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการค่ายคุณธรรม 
จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน 
ต.แม่สาบ 
 

เพื่อเป็นการ
ปลูกฝังคณุธรรม
จริยธรรมให้แก่
เด็กและเยาวชน 

กิจกรรมคา่ย
คุณธรรมจริยธรรม
แก่เด็กและเยาวชน 
จ านวน 1 ครั้ง 
เยาวชนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 80 คน 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

เด็กและเยาวชน
ประพฤติถูกต้อง
ตามครรลอง
คลองธรรม 

กองการศึกษา
และวัฒนธรรม 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๘๙ 
 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ที่ 3.เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
                    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า   
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบล
แม่สาบ 

เพื่อเป็นงบประมาณ.ใน
การส่งเสริมกจิกรรมทาง
วิชาการด้านการเกษตร 
 

กิจกรรมส่งเสริม
การเกษตร  
จ านวน 3 กิจกรรม 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
กิจกรรมของ
ศูนย์ 

มีแหล่งเรียนรู้และ
เป็นแหล่งข้อมูล
ด้านการเกษตร 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

2 โครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
ให้แก่ประชาชนได้ออก
ก าลังกาย 

อุปกรณ์กีฬาและ
อุปกรณ์สนาม
ต่างๆจ านวน 10 
หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
หมู่บ้านที่
ได้รับการ
สนับสนุน 
 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีด ี

ส านักงานปลัด 
อบต. 

3 โครงการจดังานการแข่งขัน
กีฬาสัมพันธ ์
สะเมิง 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
รวมถึง บุคลากรได้ออก
ก าลังกาย  
เป็นการเช่ือมความ
สามัคคีของคนในชุมชน
ร่วมกับชุมชนใกล้เคียง 
 

กิจกรรมแข่งขัน
กีฬาสะเมิงสัมพันธ์  
จ านวน 1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั้งใน
การจัดงาน 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีด ี

ส านักงานปลัด 
อบต. 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๙๐ 
 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ที่ 3.เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
                    5.2 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมเพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ทางการศึกษา ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียน  สังกัด อบต. 
แม่สาบ 

เพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและเพิ่ม
ทักษะในการท างาน
ของบุคลากรทาง
การศึกษา ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในสงักัด 
อบต.แม่สาบ 

1.มีการจัดอบรม
จ านวน 1 ครั้ง 
2.มีการศึกษาดูงาน
องค์กรต้นแบบ 
จ านวน 1 ครั้ง 
3.จ านวนผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 10 คน 

25,000 25,000 25,000 50,000 50,000 จ านวน
บุคลากรทีผ่่าน
การฝึกอบรม 

เด็กนักเรยีน 
ในสถานศึกษา
สังกัด อบต. 
แม่สาบ  
มีพัฒนาการ 
ทางเรียนรู้ที่ด ี

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 โครงสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 

เพื่อเป็นงบประมาณ
ในการบริหาร
การศึกษาของ ศพด. 
และ รร. 

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถาน
สถานศึกษา 
จ านวน 6 ศพด.  
และ 1 รร.อนุบาล  
 

550,000 550,000 934,460 990,000 1,000,000 จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
และ รร.ที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

เด็กนักเรยีน
ของศูนย์ มี
พัฒนาการ
ทางการเรียน 
รู้ที่ด ี

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3 โครงการทัศนศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะทางการ
เรียนรู้ ศพด. 

เพื่อเป็นการเพิ่ม
ทักษะการเรยีนรู ้
นอกห้องเรียน 

กิจกรรมทัศนศึกษา 
ดูงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจ านวน 1 
ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนครั้งใน
การจัดงาน 

เด็กนักเรยีน 
มีพัฒนาการ
ทางการเรียน 
รู้ที่ด ี

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๙๑ 
 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการจ้างเด็กนักเรียน
นักศึกษา ท างานในช่วง
ปิดภาคเรียน 

เพื่อเป็นการดึงเด็ก
นักเรียนให้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์

กิจกรรมจา้งเด็ก
นักเรียน นักศึกษา
ท างานช่วงปิดภาค
เรียน จ านวน 2 คน 
 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเด็ก
และเยาวชนท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม 

นักเรียน
นักศึกษามี
รายได้เพื่อใช้
จ่ายใน
การศึกษา 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

5 โครงการข่วงกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน ต าบลแมส่าบ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนได้
แสดงออกทีเหมาะสม 
มีเวทีในการแสดง 
ออกซึ่งความสามารถ
ในด้านต่างๆ 

กิจกรรมข่วงกิจกรรม
เด็กและเยาวชน 
ต าบลแมส่าบ 
จ านวน 1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั้งใน
การจัดงาน 

เด็กและ
เยาวชนมีพื้นที่
ในการแสดง 
ออกซึ่งความ 
สามารถ 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6 โครงการค่ายละคร
เยาวชนไทย (TYT) ของ
อาสาสมัครหน่วย
สันติภาพสหรัฐอเมริกา 

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนได้กล้า
แสดงออกและเพิ่ม
ทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 

กิจกรรมคา่ยละคร
เยาวชนไทย (TYT) 
จ านวน 1 ครั้ง 
 
 
 

50,000 50,000  50,000 50,000 จ านวนครั้งใน
การจัดงาน 

เด็กและ
เยาวชน
สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้นได ้

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

7  โครงการฝึกอบรมค่าย
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 
(English camp) 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
ให้มีการใช้ภาษา 
อังกฤษของเด็กและ
เยาวชน 
 

กิจกรรมคา่ย 
English camp 
จ านวน 40 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเด็ก
และเยาวชนท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กและ
เยาวชน
สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้นได ้

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๙๒ 
 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการส่งเสริมคณุภาพ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 

เพื่อเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพในการ
พัฒนาระบบจัดการ
เรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.แมส่าบ 
ให้เป็นศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กท่ีมีคุณภาพ 
 

1.ฝึกอบรม
นวัตกรรมทาง
การศึกษา/การจัด 
การศึกษารูปแบบ
ใหม่ จ านวน 5 คน 
2.กิจกรรมตลาดนดั
ทางการศึกษา 
จ านวน 1 ครั้ง 
3.กิจกรรมทัศน
ศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู ้
จ านวน 1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.จ านวน
บุคลากรทีผ่่าน
การฝึกอบรม 
2.จ านวน
กิจกรรมที่จดั 

เด็กนักเรยีน 
ของศูนย์มี
พัฒนาการ
ทางการเรียนรู ้
ที่ด ี

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 

9 โครงการทัศนศึกษาเพื่อ
สร้างเสริมประสบการณ์
การเรยีนรู้ ระดับอนุบาล 

เพื่อเสรมิสร้าง
ประสบการณ์ในการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน
แก่เด็กนักเรยีนช้ัน
ระดับอนุบาล 
 

จัดกิจกรรมทัศน
ศึกษาของเด็ก
นักเรียนระดับ
อนุบาล จ านวน 1 
ครั้ง/ปีการศึกษา 

  50,000 50,000 50,000 จ านวนครั้ง 
ในการจัด
กิจกรรม 

นักเรียนใน
ระดับอนุบาล 
มีพัฒนาการ
ทางการเรียนรู ้
ที่ด ี
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

10 โครงการสนับสนุน 
อาหารกลางวันนักเรียน 

เพื่อเป็นการสนบัสนุน
ให้นักเรียนมีอาหาร
กลางวันทาน 

งบประมาณด้าน
อาหารกลางวันให ้
แก่โรงเรียนใน 
สังกัด สพฐ.  
จ านวน 5 โรงเรียน 

901,600 901,600 901,600 901,600 901,600 จ านวน รร.  
ที่ได้รับการ
สนับสนุน 
อาหาร
กลางวัน 

นักเรียนใน
สังกัด สพฐ. 
และ สังกัด 
กศน. มีอาหาร
กลางวันทาน 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๙๓ 
 

แบบ ผ.02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการสนับสนุน 
อาหารเสริม (นม) 

เพื่อสนับสนุนให้เด็ก
นักเรียนในระดับ
ปฐมวัยและ
ประถมศึกษาที่มีพ้ืนท่ี
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สาบมี
สุขภาพพลานามัยที่
แข็งแรงสมบูรณ ์

สถานศึกษาในระดับ
ปฐมวัยและระดับ
ประถมศึกษาในพื้นที่ 
ที่ขอรับการสนับสนุน
อาหารเสริมนม 
ได้รับการสนบัสนุน
ครบทุกแห่ง 
โรงเรียน 6 แห่ง 
ศพด. 7 แห่ง 
 

571,000 610,000 650,000 650,000 650,000 จ านวน
สถานศึกษา 
ที่ได้รับการ
สนับสนุน
อาหารเสริม
นม 

เด็กนักเรยีนใน
สถานศึกษาท่ีมี
พืน้ท่ีอยู่ใน
ต าบลแมส่าบ
ทุกคนมี
พัฒนาการทาง
ร่างกายที่ด ี

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

12 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนโรงเรียนแม่สาบดรณุ
ศึกษา 
 
 
 
 
 

เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการ
จัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนแมส่าบ
ดรุณศึกษา 

ปี2561 
ติดตั้งผนังอลมูิเนียม
สีชา พร้อมหน้าต่าง
อลูมิเนียมภายใน
อาคารเรยีน 
จ านวน 2 หลัง 
ปี2562 
ทาสีอาคารเรียน  
จ านวน 2 หลัง 
 
 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน
อาคาร/
สิ่งก่อสร้างที่
ก่อสร้างหรือ
ปรับปรุงต่อ
เติมได้
มาตรฐาน 

เกิดประสิทธิ 
ภาพและ
ประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๙๔ 
 

แบบ ผ.02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

13 ติดตั้งไฟกิ่งส่องสว่างภายใน
โรงเรียนแม่สาบดรณุศึกษา 

เพื่อติดตั้งไฟก่ิง
ให้แสงสว่าง
บริเวณภายใน
พื้นที่โรงเรียนแม่
สาบดรุณศึกษา
เพื่อความ
ปลอดภัยของ
ทรัพย์สินเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งเสาไฟพร้อม
ขาแป๊ปเหล็กยดึ
โคมหลอดนีออน 
จ านวน 7 จุด 

  40,000 40,000  จ านวนจุดที่
ติดตั้งไฟกิ่ง 

มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๙๕ 
 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ที่ 3.เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
                    5.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
ต าบลแมส่าบ 

เพื่อสมทบให้แก่
กองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพฯ 
ด าเนินการด้าน
สาธารณสุข 

โดยด าเนินกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 10 
โครงการ/ป ี

75,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ 

ประชาชน
เข้าถึงและ
ได้รับการ
บริการทาง
การแพทย์ที่ด ี

ส านักงานปลัด  
อบต. 

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก 

เพื่อลดปรมิาณ
ผู้ป่วยเป็นโรค
ไข้เลือดออกให้
ลดลงจากเดิม 

1.กิจกรรม 
รณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
2.การพ่นหมอกควัน
ป้องกันโรค 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ป่วย
โรคไข้ 
เลือดออก 
ลดลง 

ประชาชนใน
พืน้ท่ีมีจ านวน
ผู้ป่วยลดลง
กว่าเดิม 

ส านักงานปลัด  
อบต. 

3 โครงการป้องกันและ 
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ ใน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราช
กุมาร ี

เพื่อเป็นการป้องกัน
โรคไข้พิษสุนัขบ้า
ไม่ให้ตดิต่อมายังคน
ตลอดจนเป็นการ
สานต่อพระ 
ปณิธาณฯ 

1.ส ารวจข้อมลูจ านวน
สัตว ์1,000  ตัว 
2.การฉดีวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ให้สุนัขและแมวทุกตัว
ในต าบล 1,000 ตัว 

36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 1.จ านวนสุนัข
และแมวท่ีได้รับ
การขึ้นทะเบียน 
2.จ านวนสุนัข
และแมวท่ีได้รับ
การฉีดวัคซีน 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๙๖ 
 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่ออุดหนุนให้
คณะกรรมการแต่
ละหมู่บา้นใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ
ตามพระราชด าร ิ

1. หมู่บ้านไดร้ับการ
อุดหนุนงบประมาณใน
การด าเนินการด้าน
สาธารณสุขหมู่บ้านละ 
20,000 บาทครบทั้ง 
10 หมู่บ้าน 
2. มีการด าเนินการ
โครงการด้าน
สาธารณสุขหมู ่
บ้านละอย่างน้อย  
3 โครงการ  
รวม 30 โครงการ 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1.จ านวน
หมู่บ้านที่ไดร้ับ
การสนับสนุน
งบประมาณ 
2.จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนใน
พื้นที่มีสุขภาพ
อนามัยที่
แข็งแรง
สมบูรณ์  ได้รับ
การดูแลเอาใจ
ใส่อย่างทั่วถึง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

5 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค ์
 
 

เพื่อให้ความรู้ที่
เหมาะสมแก่อาสา
หมอหมู่บ้านในการ
ดูแลอาการเบื้องต้น
ที่ถูกวิธีก่อนถึงมือ
แพทย ์

อาสาสมัครประจ า
ครอบครัว (อ.ส.ค.) 
หรือ หมอหมู่บ้านใน
ต าบลแมส่าบ  
10 คน /หมู่บ้าน 
รวม 400 คน 

 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน อสค. 
ที่ผ่านการอบรม 

ประชาชน
ได้รับการดูแล
เรื่องสุขภาพ 
อย่างถูกวิธี มี
การให้ข้อมูล
เบื้องต้นกับ
แพทย์ได้อย่าง
ถูกต้อง 
 
 

ส านักงานปลัด 
อบต. 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๙๗ 
 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 
(To Be Number One) 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด 

ประชาชนท่ัวไปเด็ก
และเยาวชน  
40 คน/หมู่บ้าน 
รวม 400 คน 

 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเข้า
ร่วมเป็นสมาชิก
ชมรม To Be 
Number One 

ปัญหายาเสพ
ติดในเยาวชน
ลดลง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

7 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม 
 
 

เพื่อลดความเสีย่ง
ในการเกิด
โรคมะเร็งเต้านม 
และท าให้
ประชาชนท่ีมีภาวะ
เสี่ยงสามารถสังเกต
อาการของตนได้
ก่อนท่ีจะลุกลาม 

หญิงท่ีมีอายุ 30 ป ี
ขึ้นไปในต าบลแม่สาบ 
40 คน/ หมู่บ้าน  
รวม 400 คน 

 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เขาร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
สังเกตอาการ
เริ่มต้น การ
ตรวจเช็คภาวะ
เสี่ยงด้วยตัวเอง
ได ้

ส านักงานปลัด 
อบต. 

8 โครงการควบคมุ
หนอนพยาธิในชุมชน 
 

เพื่อควบคุมการ
แพร่ระบาดโรค
หนอนพยาธิไปสู่คน 

ประชาชนและ
นักเรียนในหมู่บ้านใน 
ต าบลแมส่าบ  
จ านวน 40 คน 
รวม 400 คน 

 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนนักเรียน
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

นักเรียนใน
พื้นที่ต าบลแม่
สาบร้อยละ 
80 ไม่เป็นโรค 
หนอนพยาธ ิ

ส านักงานปลัด 
อบต 

. 

9 ปรับปรุงสนามกีฬาประจ า
หมู่บ้าน 
(ลานเอนกประสงค์) บ้านทุ่ง
ยาว ม.10 
 

เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมของ
หมู่บ้านและการ
ออกก าลังกาย 
 

ปรับพื้นท่ีและเทลาน
คอนกรีตขนาดพื้นท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
3,770 ตร.ม.  

   100,000  จ านวนลาน
คอนกรีตที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
สถานท่ีกลางใน
การจัดกิจกรรม
ของชุมชน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๙๘ 
 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ที่ 3.เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
                    5.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาไทย และเพื่อ
บรรเทาความ
เดือดร้อนด้านค่า
ครองชีพให้แก่
ครอบครัวผู้สูงอาย ุ

จ านวนผู้สูงอายุท่ีมี
อายุ 60 ปีขึ้นไปใน
ต าบลแมส่าบทุกคน
ที่มาขึ้นทะเบียนรับ
เบี้ยยังชีพ 

 5,502,000 6,000,000 6,500,000 6,500,000 จ านวน
ผู้สูงอายุท่ี
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 

ผู้สูงอายุมี
รายได้ช่วยใน
การด ารงชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 

2  โครงการเบีย้ยังชีพผู้พิการ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้
พิการตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย 
ให้แก่ครอบครัวผู้
พิการ 

จ านวนผู้พิการ
ต าบลแมส่าบทุกคน
ที่มาขึ้นทะเบียนรับ
เบี้ยยังชีพ 

 2,208,000 2,500,000 2,800,000 2,800,000 จ านวนผู้พิการ
ที่ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 

ผู้พิการมี
รายได้ช่วยใน
การด ารงชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 

3 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยัง
ชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  

จ านวนผู้ป่วยเอดส์
ทุกคนท่ีมาขึ้น
ทะเบียนเพื่อรับเบี้ย
ยังชีพ 
 

 90,000 90,000 90,000 90,000 จ านวนผู้ป่วย
เอดส์ที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์มี
รายได้ช่วยใน
การด ารงชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๙๙ 
 

แบบ ผ.02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลแมส่าบ 

เพื่อจ่ายสมทบใน
ส่วนของ อปท. โดย
ยึดหลักหุ้นส่วนการ
พัฒนา 1:1:1 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการเพิม่ขึ้นปี
ละ 100 คน 
ปี 61 = 900 
ปี 62 = 1,000 
ปี 63 = 1,100 
ปี 64 = 1,200 
ปี 65 = 1,300 
 

 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนสมาชิก
กองทุน
เพิ่มขึ้น
มากกว่า หรือ
เท่ากับ ปีละ 
100 คน 

ประชาชนมี
หลักประกัน 
ด้านสังคม 

กองสวัสดิการ
สังคม 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๑๐๐ 
 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. เสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
                    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนต าบลแม่สาบ 
ต้านภัยยาเสพติด 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
ให้คนหันมาออก
ก าลังกาย ไมเ่อาเวลา
ไปเสยีกับยาเสพตดิ 

กิจกรรมแข่งขัน
กีฬาประชาชน
ต าบลแมส่าบต้าน
ภัยยาเสพตดิ  
จ านวน 1 ครั้ง 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนครั้งใน
การจัดงาน 

จ านวน
ผู้เกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพตดิลดลง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

2 โครงการรณรงค์ป้องกัน 
และแก้ไขปญัหายาเสพติด 

เพื่อป้องกันไม่ให้
ประชาชนเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติด 
 

กิจกรรมรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพตดิ 

จ านวน
ผู้เกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพตดิลดลง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

3 โครงการส่งเสริมการบ าบัด
ฟื้นฟู/ผู้เสพยาเสพติดและ
ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟ ู

เพื่อเป็นการชักจูงผู้ที่
เคยข้องเกี่ยวกับยา
เสพติดหันมาเป็นคน
ดี ประพฤตติัวให้
เหมาะสม มีอาชีพท่ี
มั่นคง 
 

กิจกรรมบ าบัด
ฟื้นฟูและส่งเสริม
อาชีพผู้ติดยา 
เสพติด  
จ านวน 5 ราย 

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 จ านวนผู้บ าบัด
ที่ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพ 

ผู้ผ่านการบ าบัด
ไม่หันกลับไปยุ่ง
เกี่ยวกับยา 
เสพติด 

ส านักงานปลัด 
อบต. 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๑๐๑ 
 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. เสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
                    6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

เพื่อเป็นการป้องกัน
การเกิดอุบัตเิหตุ
ในช่วงเทศกาล 
และให้บริการ
ประชาชนเมื่อเกิด 
เหตุสดุวิสยั 

ตั้งจุดบริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาล 

10,000 10,000 35,000 35,000 35,000 จ านวนครั้งใน
การเกิด
อุบัติเหตลุดลง 

อุบัติเหตลุดลง 
ประชาชนไดร้ับ
การช่วยเหลือ
ได้ทันท่วงท ี

ส านักงานปลัด 
อบต. 

2 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม ่

เพื่อเป็นการป้องกัน
การเกิดอุบัตเิหตุ
ในช่วงเทศกาลและ
ให้บริการประชาชน
เมื่อเกิดเหตสุุดวิสยั 

ตั้งจุดบริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาล 

20,000 
 
 
 
 

20,000 35,000 35,000 35,000 จ านวนครั้งใน
การเกิด
อุบัติเหตลุดลง 

อุบัติเหตลุดลง 
ประชาชนไดร้ับ
การช่วยเหลือ
ได้ทันท่วงท ี

ส านักงานปลัด 
อบต. 

3 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
ทบทวนแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
ต าบลแมส่าบ 

เพื่อฝึกทบทวน
แผนการปฏิบัติงาน
เวลาเกดิเหตุ เพิ่ม
ทักษะ และทบทวน
การปฏิบัติงานใหม้ี
ประสิทธิภาพ 
 

อปพร และ โอโทส 
ที่มีความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 
จ านวน 100 นาย 

50,000 50,000   60,000 จ านวน อปพร 
และ โอโทส  
ที่ผ่านการ
ฝึกอบรม 

ชุมชนมีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๑๐๒ 
 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
การป้องกันสาธารณภยัใน
สถานศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้พื้นฐานในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยสามารถ
เอาตัวรอดกรณเีกิด
เหตุ รวมถึงสามารถ
ให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้อื่นได้อยา่งถูกต้อง
ปลอดภัย 

นักเรียนท่ีเรียนอยู่
ในสถานศึกษาใน
พื้นที่ ต าบลแม่สาบ 
จ านวน 150 คน 

  10,000  10,000 จ านวนนักเรียน
ที่ผ่านการ
ฝึกอบรม 

เด็กนักเรยีนใน
พื้นที่มีความ
พร้อมในการ
เผชิญเหตุกรณี
เกิดเหตุสา
ธารณภัย
ประเภทต่างๆ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

5 โครงการจดังานวัน อปพร. เพื่อเป็นการร าลึกถึง
วันก่อตั้ง อปพร. และ
จัดประชุมประจ าปี
ของ อปพร. สังกัด 
อบต.แม่สาบ 

จ านวน อปพร.ที่
เข้าร่วมกิจกรรม  
จ านวน 70 คน 

 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน อปพร..
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

สร้างความ
ภูมิใจให้แก่ อป
พร. และได้
แลกเปลีย่น
ความคิดเห็นใน
การประชุม 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
 
 
 

6 โครงการฝึกอบรมทบทวน  
อปพร.  

เพื่อเป็นการฝึก
ทบทวนการ
ปฏิบัติงานของ อป
พร.ให้มีประสิทธิภาพ 

จ านวน อปพร.ที่
เข้าร่วมกิจกรรม  
ปีละ 30 คน  

  90,000 90,000 90,000 จ านวน อปพร.
ที่ผ่านการ
ฝึกอบรม 

อุบัติเหตลุดลง ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

7 โครงการอบรมจัดตั้ง  
อปพร. 

เพื่อเป็นการฝึก
ปฏิบัติงานให้แก่
ประชาชนที่สนใจเข้า
ฝึกเพื่อเป็น อปพร  

จ านวนผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม จ านวน 
30 คน 

   150,000  จ านวน อปพร.
ใหม่ท่ีผ่านการ
ฝึกอบรม 

มีก าลัง อปพร.
ไว้ปฏิบัติงานใน
พื้นที่ ครบ 2%  

ส านักงานปลัด 
อบต. 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๑๐๓ 
 

แบบ ผ.02 

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการรับส่งผูป้่วยฉุกเฉิน
และแจ้งเหตุสาธารณภัย 

เพื่อให้มีการ
ด าเนินการน าส่ง
ผู้ป่วยฉุกเฉินได้
ทันเวลา ตลอด 24 
ช่ัวโมง 

มีเจ้าพนักงานใน
การรับส่งผู้ป่วย
กรณีฉุกเฉิน 
จ านวน 1 คน 

  100,000 100,000 100,000 จ านวนเจ้า
พนักงาน
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน 
 

ชุมชนมีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

9 โครงการอบรมกฎหมาย
จราจร 

เป็นการลดปัญหา
ด้านการจราจร และ
ลดอุบัตเิหตุบนท้อง
ถนน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลแมส่าบ 
จ านวน 100 คน 

   20,000  จ านวนผู้ผ่าน
การอบรม 

ชุมชนมีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
อุบัติเหตุบน
ท้องถนนลดลง 
 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
 
 
 

10 ก่อสร้างศูนย์ประสานงาน
เพื่อการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
บ้านแม่ตุงติง  ม.5 

เพื่อเป็นท่ีปฏิบัติงาน
ในการป้องกันสา
ธารณภัยและ
อาชญากรรมต่างๆ
ของชุมชน 

อาคารที่ท าการ 
กว้าง 4 เมตร  ยาว 
8 เมตร 
สูง 3 เมตร  
จ านวน 1 หลัง 

   320,000  จ านวนอาคาร
ที่ก่อสร้าง 

ปัญหาอาชญา 
กรรมไม่เกดิขึ้น
ในพื้นที่ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๑๐๔ 
 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. เสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
                    6.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับภัยและการป้องกัน
ภัยเบื้องต้นของกลุ่มสตรี
ต าบลแมส่าบ 

เพื่อเพ่ิมทักษะการ
เรียนรู้ การปฏิบตัิตน
เมื่อเกิดเหตสุาธารณ
ภัยต่างๆ และสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองให้
เอาชีวิตรอดยามคับ
ขันได ้

กิจกรรมอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับภัย
และการป้องกันภัย
เบื้องต้นของกลุ่ม
สตรี จ านวน 
ผู้เข้าร่วมอบรม  
ครั้งละ 50 คน 

  10,600   จ านวนผู้ผ่าน
การฝึกอบรม 

กลุ่มสตรมีี
ความรู้เบื้องต้น
ในการป้องกัน
และการเอา
ชีวิตรอบยาม
เกิดเหตุสา
ธารณภัย 

กองสวัสดิการ
สังคม 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๑๐๕ 
 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
                   7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
อบต.แม่สาบ 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและ
ศึกษาหาความรู้
เพิ่มเตมิในการน าไป
ประยุกต์ใช้ 

กิจกรรมฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดู
งานฯ 

250,000 250,000 250,000 
 

250,000 250,000 จ านวนครั้งใน
การฝึกอบรม 

บุคลากรใน
องค์กรสามารถ
น าความรู้ที่
ได้รับการอบรม
มาประยุกต์ใช้
และพัฒนางาน
ได้อย่าง
เหมาะสม 

ส านักงานปลัด  
อบต. 

2 โครงการสนับสนุนการ
บริหารงานสถานท่ีกลาง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ให้การช่วยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอสะเมิง  
 

เพื่อเป็นศูนย์กลางใน
การด าเนินการ
ปฏิบัติการในการให้
การช่วยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
อ าเภอสะเมิง 

เพื่อให้การ
ช่วยเหลือผู้ประสบ 
ภัยพิบัติเป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อย 
ถูกต้อง โดยจัดตั้ง
เป็น“ศูนย์ปฏิบตัิ 
การร่วมในการช่วย 
เหลือประชาชน 
ของ อปท.ในเขต  
อ.สะเมิง” 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วย 
เหลือ
ประชาชนฯที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

การด าเนินการ
ด้านการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ 
อปท.เป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย 

ส านักงานปลัด 
อบต. 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๑๐๖ 
 

แบบ ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการ อบต. เคลื่อนที ่
พบประชาชน 

เพื่อเป็นการออก  
รับฟังความคิดเห็น
จากประชาชนใน
พื้นที่ รวมถึงออก
ให้บริการนอก
สถานท่ี 

กิจกรรม อบต.
เคลื่อนที่ พบ
ประชาชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนครั้งใน
การจัด
กิจกรรม 

ประชาชนไดร้ับ
บริการจาก
หน่วยงานไดร้ับ
ฟังความคิดเห็น
เพื่อน ามาปรับ
ใช้ 

ส านักงานปลัด  
อบต. 

4 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการจดัท า
แผนชุมชนและปรับปรุง/
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

เพื่อให้การวาง
แผนการใช้
งบประมาณของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลแมส่าบเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

คณะกรรมการ
พัฒนาต าบล ,
คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัด 
ท าแผน , 
คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา  
และ ส.อบต. 
จ านวน 50 คน 

 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
โครงการที่
บรรจไุว้ในแผน
ฯ สามารถ
น าไปจัดท า
ข้อบัญญัติ
งบประมาณได้
ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 60 

มีแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่มี
คุณภาพ 
สามารถใช้เป็น
แนวทางในการ
บริหาร
งบประมาณ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

5 โครงการจดังานสตรอว์
เบอร์รีและของดีอ าเภอ 
สะเมิง (เงินอุดหนุน) 
 
 
 
 

เพื่อเป็นการ 
ประชาสมัพันธ์การ
ท่องเที่ยวของอ าเภอ
สะเมิง เป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ
ชุมชน 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครอง 
อ าเภอสะเมิงให้มี
การจัดงานสตรอว์
เบอร์รีและของดี
อ าเภอสะเมิง 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั้งใน
การจัดงาน 
สตรอว์เบอร์รี
และของดี
อ าเภอสะเมิง 

ระบบเศรษฐกิจ
มีเงินหมุนเวียน 
จ านวน
นักท่องเที่ยว
เพิ่มมากข้ึน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๑๐๗ 
 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
                   7.2 แผนงานบริหารงานคลัง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัท าแผนที่
ภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อจัดท าระบบ
แผนที่ภาษีให้เป็น
ปัจจุบัน เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี รวม
ทั้งสิ้น 2,937 
แปลง 

ระบบแผนทีส่ าเร็จภายใน  
5 ป ี
ปี 2561 
-จัดท าแผนแม่บท 
-ถ่ายส าเนาที่ดิน 
ปี 2562 
-ส ารวจภาคสนาม 
ปี 2563 
-จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 
-จัดท าทะเบียนคมุผู้ช าระ
ภาษี 
ปี 2564 
-ขับเคลื่อนการปรับข้อมูล
แผนที่ภาษ ี
ปี 2565 
-ขับเคลื่อนการปรับข้อมูล
แผนที่ภาษีระยะสุดท้าย 

100,000 200,000 200,000 200,000 300,000 ร้อยละของ
ความส าเร็จ
ในการจัดท า
ระบบแผนที่
ภาษีส าเร็จ 

การจัดเก็บ
ภาษีมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๑๐๘ 
 

แบบ ผ.02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการรณรงค์การ
ช าระภาษีบ ารุงท้องที่
และภาษโีรงเรือนและ
ที่ดินและป้ายภาษี
ประจ าป ี

เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนตื่นตัวที่
จะมาช าระภาษ ี
 
 

กิจกรรมรณรงค์การช าระ
ภาษีฯ  
จ านวน 1 ครั้ง 

10,000 10,000    จ านวนครั้งใน
การจัดงาน 

การจัดเก็บ
ภาษีมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

3 โครงการรณรงค์การ
ช าระภาษีตรงเวลา 

เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนตื่นตัวที่
จะมาช าระภาษ ี
 
 

กิจกรรมรณรงค์การช าระ
ภาษีตรงเวลา  
จ านวน 1 ครั้ง 

  20,000 20,000 20,000 จ านวนครั้งใน
การจัดงาน 

การจัดเก็บ
ภาษีมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๑๐๙ 
 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
                    7.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์  

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมการน า
เทคโนโลยีสื่อสาร
สารสนเทศมาใช้พัฒนา
ศักยภาพกลุม่สตรี  
ต าบลแมส่าบ  

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
และพัฒนาความ 
เป็นผู้น ากลุ่มสตรี  
ต.แม่สาบ 
 

กิจกรรมอบรม
พัฒนาศักยภาพ
ผู้น ากลุม่สตรีฯ 
ปีละ 1 ครั้ง 
ผู้เข้าร่วมการอบรม 
ครั้งละ 50 คน 
 

 10,600    จ านวนผู้ผ่าน
การฝึกอบรม 

การด าเนิน
กิจกรรมของ
กลุ่มสตรี 
ต าบลมี
ประสิทธภิาพ 

กองคลัง 

2 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้น ากลุ่มสตรี
ต าบลแมส่าบ 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
และพัฒนาความ 
เป็นผู้น ากลุ่มสตรี  
ต.แม่สาบ 

กิจกรรมอบรม
พัฒนาศักยภาพ 
ผู้น ากลุม่สตรีฯ  
ผู้เข้าร่วมการอบรม 
ครั้งละ 50 คน 
 

10,100   10,600 10,600 จ านวนผู้ผ่าน
การฝึกอบรม 

การด าเนิน
กิจกรรมของ
กลุ่มสตรตี าบล
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

๑๑๐ 

 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขยายเขตบริการไฟฟ้า 
เข้าพื้นทีอ่ยู่อาศัยและ 
พื้นทีก่ารเกษตร 
 

เพื่อช่วยให้ประชาชน
และเกษตรสามารถใช้
เครื่องทุ่นแรงทาง
การเกษตรได/้เพิ่ม
ผลผลติทางการเกษตร 

ไฟฟ้าแรงต่ าเข้าพ้ืนที ่
อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทาง 
ที่สามารถ
ขยายเขต
บริการ
ไฟฟ้าได ้

ผลผลติทาง
การเกษตร
เพิ่มสูงขึ้น 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 
ห้วยช้างเหล็ก  ม.1 
 
 
 
 

เพื่อเป็นแหล่ง 
กักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรรวมถึงการ
อุปโภคบรโิภค
ทดแทนอ่างเดิมที่
ช ารุด 

อ่างเก็บน้ าห้วยช้างเหล็ก   25,000,000 25,000,000 25,000,000 จ านวน 
อ่างเก็บน้ า 
ที่สร้าง 

มีน้ า
เพียงพอ 
ต่อความ
ต้องการใน
การท า
การเกษตร 

กองช่าง 

3 โครงการผันน้ า 
จากล าน้ าแมส่าบ  
สู่อ่างห้วยไมเ้คียน  
ม.4 

เพื่อผันน้ าแมส่าบซึ่ง
เป็นแม่น้ าสายหลักเข้า
มากักเก็บไว้ท่ีอ่างห้วย
ไม้เคยีน ส าหรับใช้ใน
การเกษตร 
 

ระบบท่อส่งน้ าพร้อม 
โรงสูบอ่างห้วยไม้เคยีน 

  5,000,000 5,000,000 5,000,000 ปริมาณน้ า
อ่างห้วยไม้
เคียนเพิ่ม
สูงขึ้น 

มีน้ าพียงพอ  
ต่อความ
ต้องการใน
การท า
การเกษตร  

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

๑๑๑ 

 

แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 
ห้วยผึ้ง ม.4 

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในการเกษตร 

อ่างเก็บน้ าห้วยผึ้ง   10,000,000 10,000,000 10,000,000 จ านวน 
อ่างเก็บน้ า 
ที่สร้าง 

มีน้ า
เพียงพอ  
ต่อความ
ต้องการใน
การท า
การเกษตร  
 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 
ห้วยขุนสาบ ม.6 

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บ
น้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตร
และเพื่อการอุปโภค
บริโภค 

อ่างเก็บน้ าห้วยขุนสาบ   16,000,000 16,000,000 16,000,000 จ านวน 
อ่างเก็บน้ า 
ที่สร้าง 

มีน้ า
เพียงพอ 
ต่อความ
ต้องการใน
การท า
การเกษตร  
 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 
ห้วยนากู่ ม.9 

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บ
น้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตร
และเพื่อการอุปโภค
บริโภค 

อ่างเก็บน้ าห้วยนากู่   20,000,000 20,000,000 20,000,000 จ านวน 
อ่างเก็บน้ า 
ที่สร้าง 

มีน้ า
เพียงพอ 
ต่อความ
ต้องการใน
การท า
การเกษตร 
 
  

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

๑๑๒ 

 

แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
กั้นล าน้ าแม่ขาน  ม.1 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร 

ฝายน้ าล้น   2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ านวน 
อ่างเก็บน้ าท่ี
สร้าง 

มีน้ า
เพียงพอ 
ต่อความ
ต้องการใน
การท า
การเกษตร  
 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
ทุ่งผักเฮือด  ม.3 

เพื่อสร้างฝายส าหรับ
กั้นน้ าและส่งน้ าเข้าสู่
พื้นที่เกษตร 

ฝายน้ าล้น   1,00,000 1,00,000 1,00,000 จ านวน 
ฝายน้ าล้น 
ที่ก่อสร้าง 

มีน้ า
เพียงพอ 
ต่อความ
ต้องการใน
การท า
การเกษตร  
 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
กั้นห้วยขุนสาบ ม.6 

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บ
น้ าเพื่อใช้ใน
การเกษตรและเพื่อ
การอุปโภคบริโภค 
 

ฝายน้ าล้น   1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน 
ฝายน้ าล้น 
ที่ก่อสร้าง 

มีน้ า
เพียงพอ 
ต่อความ
ต้องการใน
การท า
การเกษตร 
 
 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

๑๑๓ 

 

แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
กั้นล าน้ าห้วยตาด ม.6 

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บ
น้ าเพื่อใช้ในการ 
เกษตรและเพื่อการ
อุปโภคบรโิภค 

ฝายน้ าล้น   1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน 
ฝายน้ าล้น 
ที่ก่อสร้าง 

มีน้ า
เพียงพอ 
ต่อความ
ต้องการใน
การท า
การเกษตร  
 

กองช่าง 
 

11 ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
นากู่  ม.9 

เพื่อสร้างฝายส าหรับ
กั้นน้ าและส่งน้ าเข้า 
สู่พื้นที่เกษตร 

ฝายน้ าล้น   1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน 
ฝายน้ าล้น 
ที่ก่อสร้าง 

มีน้ า
เพียงพอ 
ต่อความ
ต้องการใน
การท า
การเกษตร  
 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างรางริน 
ล าเหมือง คสล. ม.1 

เพื่อสร้างรางริน 
ล าเหมืองส่งน้ า คสล. 
เพื่อส่งน้ าเข้าสู่พื้นที ่
ท าการเกษตร 

รางรินล าเหมือง คสล. 
ปากราง 
กว้าง 1.5 ม. 
ลึก 1.5  ม. 
ท้องราง 
กว้าง 1 ม. 
ยาว 1,500 ม. 
 

  8,000,000 8,000,000 8,000,000 ระยะทาง 
ที่ก่อสร้าง 

มีน้ า
เพียงพอ 
ต่อความ
ต้องการใน
การท า
การเกษตร  

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

๑๑๔ 

 

แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 ก่อสร้างรางริน 
ล าเหมือง คสล.  
(ฝายล าน้ าแม่ขาน)  
ม.2 

เพื่อสร้างรางรินล า
เหมืองส่งน้ า คสล. 
เพื่อส่งน้ าเข้าสู่พื้นที ่
ท าการเกษตร 

รางรินล าเหมือง คสล.   8,000,000 8,000,000 8,000,000 ระยะทาง 
ที่ก่อสร้าง 

มีน้ า
เพียงพอ 
ต่อความ
ต้องการใน
การท า
การเกษตร  
 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างรางริน 
ล าเหมือง คสล.  
(เหมืองทุ่งบ้านห่าง) 
 ม.4 

เพื่อสร้างรางรินล า
เหมืองส่งน้ า คสล. 
เพื่อส่งน้ าเข้าสู่พื้นที ่
ท าการเกษตร 

รางรินล าเหมือง คสล.   3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระยะทาง 
ที่ก่อสร้าง 

มีน้ า
เพียงพอ 
ต่อความ
ต้องการใน
การท า
การเกษตร  
 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างรางริน 
ล าเหมือง คสล.  
(เหมืองทุ่งนอก) ม.4 

เพื่อสร้างรางรินล า
เหมืองส่งน้ า คสล. 
เพื่อส่งน้ าเข้าสู่พื้นที ่
ท าการเกษตร 

รางรินล าเหมือง คสล.   2,600,000 2,600,000 2,600,000 ระยะทาง 
ที่ก่อสร้าง 

มีน้ า
เพียงพอ 
ต่อความ
ต้องการใน
การท า
การเกษตร  
 
 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

๑๑๕ 

 

แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 ก่อสร้างรางริน 
ล าเหมือง คสล.  
(เหมืองหัวตาด)  ม.4 

เพื่อสร้างรางรินล า
เหมืองส่งน้ า คสล. 
เพื่อส่งน้ าเข้าสู่พื้นที ่
ท าการเกษตร 

รางรินล าเหมือง คสล.   3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระยะทาง 
ที่ก่อสร้าง 

มีน้ า
เพียงพอ 
ต่อความ
ต้องการใน
การท า
การเกษตร  
 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างรางริน 
ล าเหมือง คสล.  
(เหมืองทุ่งโป่ง)  ม.4 

เพื่อสร้างรางรินล า
เหมืองส่งน้ า คสล. 
เพื่อส่งน้ าเข้าสู่พื้นที ่
ท าการเกษตร 

รางรินล าเหมือง คสล.   3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระยะทาง 
ที่ก่อสร้าง 

มีน้ า
เพียงพอ 
ต่อความ
ต้องการใน
การท า
การเกษตร  
 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างรางริน 
ล าเหมือง คสล.  
(เหมืองหลวง)  ม.7 

เพื่อสร้างรางรินล า
เหมืองส่งน้ า คสล. 
เพื่อส่งน้ าเข้าสู่พื้นที ่
ท าการเกษตร 

รางรินล าเหมือง คสล.   4,000,000 4,000,000 4,000,000 ระยะทาง 
ที่ก่อสร้าง 

มีน้ า
เพียงพอ 
ต่อความ
ต้องการใน
การท า
การเกษตร  
 
 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

๑๑๖ 

 

แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 ก่อสร้างรางริน 
ล าเหมือง คสล.  
(ฝายแม่โต๋)  ม.7 

เพื่อสร้างรางรินล า
เหมืองส่งน้ า คสล. 
เพื่อส่งน้ าเข้าสู่พื้นที ่
ท าการเกษตร 

รางรินล าเหมือง คสล.   3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

มีน้ า
เพียงพอ 
ต่อความ
ต้องการใน
การท า
การเกษตร  
 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างรางริน 
ล าเหมือง คสล.  
(ฝายท่าบัวนาค) ม.10 

เพื่อสร้างรางรินล า
เหมืองส่งน้ า คสล. 
เพื่อส่งน้ าเข้าสู่พื้นที ่
ท าการเกษตร 

รางรินล าเหมือง คสล. 
ปากราง 
กว้าง 1 ม. 
ลึก 1 ม. 
ท้องราง 
กว้าง  0.80 ม. 
ยาว 3,000 ม. 
 

  2,640,000 2,640,000 2,640,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

มีน้ า
เพียงพอ 
ต่อความ
ต้องการใน
การท า
การเกษตร  

กองช่าง 

21 ก่อสร้างรางรินล า
เหมือง คสล.  
(ล าเหมืองหลวง)  
ฝายยาว บ้านทุ่งยาว   
ม.10 
 
 

เพื่อสร้างรางรินล า
เหมือง คสล. เพื่อส่ง
น้ าเข้าพ้ืนท่ีท าการ
การเกษตร 

รางรินล าเหมือง คสล. 
ปากราง 
กว้าง 1 ม. 
ลึก  1 ม. 
ท้องราง 
กว้าง 0.80 ม. 
ยาว 3,000 ม. 

  2,640,000 2,640,000 2,640,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

มีน้ า
เพียงพอ 
ต่อความ
ต้องการใน
การท าการ
สูงขึ้น 
 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

๑๑๗ 

 

แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วย 
อมลอง ม.2 

เพื่อขุดลอกขี้เลน และ
ตมที่ทับถม ท าให้อ่าง
สามารถกักเก็บน้ าได้
มากขึ้น 

ขุดลอก 
อ่างเก็บน้ า 

  2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปริมาณดิน
ที่ขุดลอก 

มีน้ า
เพียงพอ 
ต่อความ
ต้องการใน
การท า
การเกษตร  
 

กองช่าง 

23 ขุดลอกล าเหมืองยาว  
ม.10 

เพื่อขุดลอกเปิดทางน้ า
ให้ไหลไดส้ะดวก  
มวลน้ าสามารถไหลไป
ถึงปลายทางได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ขุดลอกล าเหมือง   1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทางที่
ขุดลอก 

มีน้ า
เพียงพอ 
ต่อความ
ต้องการใน
การท า
การเกษตร  
 

กองช่าง 

24 ขุดลอกล าเหมือง 
ท่าบัวนาค ม.10 

เพื่อขุดลอกเปิดทางน้ า
ให้ไหลไดส้ะดวก  
มวลน้ าสามารถไหลไป
ถึงปลายทางไดส้ะดวก 

ขุดลอกล าเหมือง   1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทางที่
ขุดลอก 

เกษตรมีน้ า
เพียงพอ 
ต่อความ
ต้องการใน
การท า
การเกษตร  
 
 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

๑๑๘ 

 

แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดิน 
ขนาดใหญ่ (หย่อมบ้าน
วันตกและหัวทุ่ง) ม.4 

เพื่อให้ราษฎรไดม้ีน้ า
สะอาดไว้ส าหรับ
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ  

ระบบประปาหมูบ่้าน 
แบบผิวดิน 

  3,000,000 3,000,000 3,000,000 หมู่บ้านที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง
ระบบ
ประปา 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดไว้ใช้
ในครัวเรือน
อย่าง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดิน
ขนาดใหญ่ ม.6 

เพื่อให้ราษฎรไดม้ีน้ า
สะอาดไว้ส าหรับ
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ  

ระบบประปาหมูบ่้าน 
แบบผิวดิน 

  3,000,000 3,000,000 3,000,000 หมู่บ้านที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง
ระบบ
ประปา 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดไว้ใช้
ในครัวเรือน
อย่าง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างระบบประปา
ในหมู่บ้านแบบผิวดิน
ขนาดกลาง ม.7 

เพื่อให้ราษฎรไดม้ีน้ า
สะอาดไว้ส าหรับ
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ  

ระบบประปาหมูบ่้าน 
แบบผิวดิน 

  2,000,000 2,000,000 2,000,000 หมู่บ้านที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง
ระบบ
ประปา 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดไว้ใช้
ในครัวเรือน
อย่าง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างระบบประปา
ในหมู่บ้านแบบผิวดิน
ขนาดใหญ่ (หย่อมบ้าน
นากู่) ม.9 

เพื่อให้ราษฎรไดม้ีน้ า
สะอาดไว้ส าหรับ
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ  

ระบบประปาหมูบ่้าน
แบบผิวดิน 

  3,000,000 3,000,000 3,000,000 หมู่บ้านที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง
ระบบ
ประปา 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดไว้ใช้
ในครัวเรือน
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

๑๑๙ 

 

แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดิน
ขนาดกลาง (หย่อม
บ้านผายอง) ม.9             

 เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพื่อการอุปโภคที่
เพียงพอ 

ระบบประปาหมูบ่้าน 
แบบผิวดิน 

  2,000,000 
 
 
 

2,000,000 
 
 
 

2,000,000 
 
 
 
 

หมู่บ้านที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง
ระบบ
ประปา 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดไว้ใช้
ในครัวเรือน
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดิน
ขนาดกลาง (หย่อม
บ้านขุนอมลอง) ม.9 

 เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
เพื่อการอุปโภคที่
เพียงพอ 

ระบบประปาหมูบ่้าน 
แบบผิวดิน 

  2,000,000 2,000,000 2,000,000 หมู่บ้านที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง
ระบบ
ประปา 

ราษฎรมีน้ า
สะอาดไว้ใช้
ในครัวเรือน
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างถนน คสล.  
บริเวณศูนย์การเรียนรู ้
เชิงปฏิบัติการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ดอยผาส้ม  
บ้านอมลอง ม.2   

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเดินทาง
ของประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 5 ม. 
ยาว 1,185 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

 3,520,000 3,520,000   ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง  

กองช่าง 

32 ปรับปรุงผิวทางจราจร
คอนกรีตเดมิโดยการปู
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
(โอเวอร์เลย์)  
ถนนภายในหมู่บ้าน  
บ้านงาแมง ม.3 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางของประชาชน 

ปรับปรุงพื้นผิวถนนด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 470 ม. 
หนา 0.05 ม. 

  752,000 752,000 752,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

๑๒๐ 

 

แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 ปรับปรุงผิวทางจราจร
คอนกรีตเดมิโดยการปู
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
(โอเวอร์เลย์)  
ถนนภายในหมู่บ้าน  
บ้านทุ่งยาว ม.10  
  

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางของประชาชน 

ปรับปรุงพื้นผิวถนนด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 1,500 ม. 
หนา 0.05 ม. 

  2,400,000 2,400,000 2,400,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายทางบ้านอมลอง 
ม.2 - บ้านง้ิวเฒ่า ม.8 
ต.แม่สาบ อ.สะเมิง  
จ.เชียงใหม่  
(ชม.ถ.173-07) 
 
(ถนนเช่ือมแหล่ง
ท่องเที่ยวไร่ดอก
เก๊กฮวยบ้านอมลอง 
ถึงน้ าพุร้อนโป่งกว๋าว) 
 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางของประชาชน 
และ อ านวยความ
สะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยว เป็นการ
เชื่อมต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว ในอ าเภอ         

ถนน คสล. 
กว้าง 5 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ยาว 10,000 ม. 
ปี2561 
ยาว 1,352 ม. 
ปี 2562 
ยาว 3,400 ม. 
ปี2563 
ยาว 2,710 ม. 
ปี2564 
ยาว 2,710 ม. 
ปี2565 
ยาว 2,710 ม. 
 

4,079,000 
 

9,050,000 8,047,000 8,047,000 8,047,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 
เพิ่มรายได้
จากการ
ท่องเที่ยว 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

๑๒๑ 

 

แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายทางบ้านปางเตมิ  
ม.4 – บ้านงาแมง  
ม.3 ต.แม่สาบ เชื่อม 
บ้านกองขากน้อย ม.8 
ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง  
จ.เชียงใหม่ 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน ตลอดจนใช้
เป็นถนนล าเลียง
พืชผลทางการเกษตร
ของเกษตรกร 

ถนน คสล.  
กว้าง 6 ม.  
หนา 0.15 ม. 
ยาว 4,300 ม. 
แบ่งเป็น  3 ช่วง 
1.หย่อมใหม่ต้นผึ้ง ถึง
บ้านวันออก (ทุ่งโป่ง) 
ยาว 1,600 ม. 
(จากสามแยกทางเข้า 
อบต. ถึง สะพานทุ่งโป่ง) 
2.หย่อมบ้านหัวทุ่ง ถึง 
หย่อมบ้านวันตก 
ยาว 1,700 ม. 
(จากสะพานทุ่งโป่ง ถึง 
สะพานข้ามน้ าแม่สาบ
ลุ่มบ้านพ่อหลวง) 
3.หย่อมบา้นวัดปางเตมิ 
ยาว 1,000 ม.  
(จากสะพานลุ่มบ้านพ่อ
หลวง ถึง สามแยกบ้าน
ศรีอร) 
 

 9,561,600 9,561,600 9,561,600 9,561,600 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกจาก
การเดินทาง 

กองช่าง 
 
 
 
   



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

๑๒๒ 

 

แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายทางบ้านปางเตมิ 
ม.4  ต.แมส่าบ  
อ.สะเมิง  
จ.เชียงใหม่  
(ชม.ถ.173-08) 
 
 
 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางของประชาชน
ตลอดจนใช้เป็นถนน
ล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตรของเกษตรกร 

ถนน คสล.  
กว้าง 5 ม.  
หนา 0.15 ม. 
แบ่งเป็น  3 จุด  
1.หย่อมบา้นวัดปางเตมิ  
ยาว 859 ม. (2ช่วง)  
(จากสามแยกบา้นศรีอร 
– สะพานลุม่บ้านพ่อ
หลวง)  
2.หย่อมบ้านวันตก ถึง
หัวทุ่ง  
ยาว 1,280 ม. 
(จาก คสล. เดิมหย่อม
บ้านวันตก – สะพานทุ่ง
โป่ง)  
3.หย่อมบา้นใหม่ต้นผึ้ง 
 ถึงบ้านวันออก (ทุ่งโป่ง) 
ยาว 517 ม. 
(จาก คสล.เดิมบนสระ
ห้วยป่าช้า ถึง สามแยก
ทางเข้า อบต.) 
 

 7,702,400 7,702,400 7,702,400 7,702,400 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

๑๒๓ 

 

แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายทางบ้านปางเตมิ  
ม.4 – บ้านทุ่งยาว  
ม.10 – บ้านขุนสาบ  
ม.6 ต.แม่สาบ เชื่อม
บ้านปางขุม ม.1  
ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง  
จ.เชียงใหม่ 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน 

ถนน คสล.  
เชื่อมระหว่างต าบล 
กว้าง 6 ม. 
ยาว 520 ม. 
หนา 0.15 ม. 
(สามแยกทางเข้า อบต. 
ถึง สระห้วยป่าช้า) 

 2,714,000 2,714,000 2,714,000 2,714,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

38 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายทางบ้านแมตุ่งติง  
ม.5 ต.แม่สาบ เชื่อม 
บ้านปางขุม  ม.1  
ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง  
จ.เชียงใหม่ 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน 

ถนน คสล.  
เชื่อมระหว่างต าบล 
กว้าง 6 ม. 
ยาว 320 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

 1,645,000 1,645,000 1,645,000 1,645,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

39 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายทางบ้านขุนสาบ 
ม.6 - บ้านนากู่ ม.9  
ต.แม่สาบ อ.สะเมิง  
จ.เชียงใหม่  
(ชม.ถ.173-04) 
(ถนนเข้าแหล่ง
ท่องเที่ยวผายอง)  

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางของประชาชน
เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่
นักท่องเที่ยวท่ีเดิน
ทางเข้ามา 

ถนน คสล. 
กว้าง 5 ม. 
ยาว 3,672 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

 10,960,000 
 
 
 
 
 

 
 

10,960,000 10,960,000 10,960,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง
เพิ่มรายได้
จากการ
ท่องเที่ยว 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

๑๒๔ 

 

แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 ก่อสร้างถนน คสล.  
ถนนสายบ้านขุนสาบ  
ม.6  – บ้านนากู่ ม.9  
ต.แม่สาบ เช่ือม 
บ้านกิ่วเสือ  ม.7  
ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง 
จ.เชียงใหม่  
(ชม.ถ.173-04) 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางของประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 6  ม. 
หนา 0.15 ม. 
ยาวรวม 2,764 ม. 
(164ม.+2,600ม.) 
พร้อมตีเส้นจราจร 
 

 10,191,000 10,191,000 10,191,000 10,191,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การ 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายทางบ้านขุนสาบ 
ม.6 - บ้านากู่ ม.9  
ต.แม่สาบ เช่ือมบ้าน 
ปางขุม ม.1 ต.ยั้งเมิน  
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 5 - 6 ม. 
หนา 0.15 ม. 
รวม 5 ช่วง 
(1. ขุนสาบ-นากู)่ 
ยาว 164 ม. 
(2. ขุนสาบ-นากู)่ 
ยาว 2,600 ม. 
(3. ขุนสาบ-นากู)่ 
ยาว 908 ม. 
(4. นากู-่ผายอง) 
ยาว 950 ม. 
(5. ผายอง-ปางขุม) 
ยาว 5,000 ม. 

 6,264,000 6,264,000 6,264,000 6,264,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

๑๒๕ 

 

แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายทางบ้านง้ิวเฒ่า  
ม.8 – บ้านอมลอง  
ม.2 ต.แม่สาบ เชื่อม 
บ้านอังคาย  ม.4 
ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง 
จ.เชียงใหม่ 

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางของ
ประชาชน 

ถนน คสล.  
เชื่อมระหว่างต าบล  
กว้าง 6 ม. 
ยาว 7,361 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ก่อสร้างปีละ 2,000 ม. 

 6,960,000 6,960,000 6,960,000 6,960,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

43 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายทางบ้านง้ิวเฒ่า  
ม.8 (แยกขุนอมลอง) 
– บ้านนากู่  ม.9  
ต.แม่สาบ อ.สะเมิง 
จ.เชียงใหม่  
(ชม.ถ.173-09) 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง และเพื่อลด
ความเสยีหายจากการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร  

ถนน คสล. 
กว้าง 5 ม. 
ยาว 3,200 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

 9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายทางบ้านง้ิวเฒ่า  
ม.8 – บ้านนากู่ ม.9   
– หย่อมบ้านผายอง  
ม.9  ต.แมส่าบ เช่ือม
บ้านปางขุม  ม.1  
ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง  
จ.เชียงใหม่ 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทาง และเพื่อลด
ความเสยีหายจากการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรของ  

ถนน คสล.  
เชื่อมระหว่างต าบล  
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 3,200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
(แยกขุนอมลอง – นากู่) 
สร้างปีละ 800 เมตร 

 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

๑๒๖ 

 

แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 ก่อสร้าง ถนน คสล. 
สายทางบ้านง้ิวเฒ่า  
ม.8 (แยกขุนอมลอง) -
หย่อมบ้านขุนอมลอง 
ม.9 (ชม.ถ.173-03) 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางของประชาชน 

ถนน คสล.  
กว้าง 5 ม. 
ยาว 2,000 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

 5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายทาง บ.ง้ิวเฒ่า ม.8 
–หย่อมบ้านขุนอมลอง 
ม.9  ต.แมส่าบ เช่ือม 
บ.กิ่วเสือ ม.7  
ต.ยั้งเมิน  อ.สะเมิง  

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางของประชาชน 

ถนน คสล.  
กว้าง 6 ม. 
ยาว 2,000 ม. 
หนา 0.15 ม. 
สร้างปีละ 500 ม. 

 1,893,000 1,893,000 1,893,000 1,893,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายทางบ้านนากู่ ม.9 
-หย่อมบ้านผายอง  
ม.9  ต.แมส่าบ เช่ือม
บ้านปางขุม  ม.1  
ต.ยั้งเมิน  อ.สะเมิง 
(ถนนเช่ือมแหล่ง
ท่องเที่ยวผายอง-ม่อน
อังเกตุ) 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกปลอดภยั ใน
การเดินทางของ
ประชาชน ตลอดจน
เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่
นักท่องเที่ยวท่ีเดินทาง 
เข้ามา 

ถนน คสล. 
กว้าง 5 ม.  
ยาว 5,600 ม. 
หนา 0.15 ม. 
1.นากู่ –บ.ผายอง ) 
= 1,600 ม. 
2. บ.ผายอง - แหล่ง
ท่องเที่ยวผายอง   
= 2,250  ม. 
3.บ.ผายอง–บ.ปางขุม 
= 4,000 ม. 

 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 
เพิ่มรายได้
จากการ
ท่องเที่ยว 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

๑๒๗ 

 

แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายทางบ้านนากู่ ม.9 
– หย่อมบ้านผายอง  
ม.9  ต.แมส่าบ เช่ือม
บ้านปางขุม  ม.1  
ต.ยั้งเมิน  อ.สะเมิง  

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางและลดความ
เสียหายจากการขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 
 

ถนน คสล.  
เชื่อมระหว่างต าบล 
กว้าง 6  ม. 
ยาว 5,600 ม. 
หนา 0.15 ม. 
สร้างปีงบละ 500 ม. 

  1,893,000 1,893,000 1,893,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง  

กองช่าง 

49 โครงการสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย ์
สู้ภัยแล้งบ้านแม่ตุงติง 
ม.5  

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บ
น้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตร
และเพื่อการอุปโภค
บริโภค 
 
 
 
 

1.งานระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดไม่น้อยกว่า 
12,000 วัตต ์
2.โครงสร้างเหล็ก
รองรับแผงเซลล์
แสงอาทิตย ์
3.งานโครงสร้างรั้วเหล็ก 

 847,150    จ านวน
ระบบสบูน้ า
พลังงาน
แสงอาทิตย
ที่ก่อสร้าง 

เกษตรมีน้ า
เพียงพอต่อ
ความ
ต้องการใน
การท า
การเกษตร 

กองช่าง 

50 ปรับปรุงสระเก็บน้ าใน
โครงการฟาร์มตัวอย่าง
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  
บ้านแม่ตุงติง 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร 

1.ขุดปรบัแต่งสระเก็บ
น้ าและปูแผ่น HDPE  
จ านวน 2 สระ 
ปริมาณงานขุดปรับแต่ง 
ไม่น้อยกว่า 770 ลบ.ม.  
2.งานปูแผ่น HDPE 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
8,430 ตร.ม. 

 1,484,000    จ านวนสระ
ที่ท าการ
ปรับปรุง 

เกษตรมีน้ า
เพียงพอต่อ
ความ
ต้องการใน
การท า
การเกษตร  

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

๑๒๘ 

 

แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 โครงการติดตั้งโคมไฟ
ถนน (ไฟกิ่ง) ชนิดกิ่ง
เดี่ยวบนถนนสายทาง
บ้านง้ิวเฒ่า ม.8  
ต.แม่สาบ เช่ือมบ้าน 
กิ่วเสือ ม.7 ต.ยั้งเมิน  
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 

เพื่อความปลอดภัยใน
การเดินทางของ
ประชาชนตอนเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งเสาและโคมไฟ
ถนน (ไฟกิ่ง) สูง 6 เมตร  
จ านวน 63 ต้น 
ระยะทาง 3 ช่วง 
ช่วงละ 600 ม. 
รวมเป็น 1,800 ม. 

 2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

52 ก่อสร้างสะพาน คสล. 
ข้ามล าน้ าแม่สาบ  
บ้านง้ิวเฒ่า  ม.8   
ต.แม่สาบ เช่ือม  
บ้านกิ่วเสือ ม.7  
ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง  
(สะพานเข้าหมู่บ้าน)  
พิกัด N 18.94220 
       E 98.67160 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัย ในการ
เดินทางของประชาชน 

สะพาน คสล. 
กว้าง 7 เมตร 
ยาว 22 ม. 
 
 

 2,711,000 2,711,000   จ านวน
สะพานท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

53 ก่อสร้างสะพาน คสล. 
ข้ามล าน้ าแม่พร้าว  
ม.8 (สนามฟุตซอล) 
พิกัด N 18.95005 
       E 98.65973 
 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางของประชาชน 

สะพาน คสล. 
กว้าง 7 ม. 
ยาว 12 ม. 

  1,400,000 1,400,000 1,400,000 จ านวน
สะพานท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

๑๒๙ 

 

แบบ ผ.02/1 

    
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

54 ก่อสร้างสะพาน คสล. 
ข้ามล าน้ าแม่แขะ ม.8     
(ทางไปนากู่) 
พิกัด N 18.95307 
       E 98.65574 
 
 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัย ในการ
เดินทางของประชาชน 

สะพาน คสล. 
กว้าง 7 ม. 
ยาว 18   

  1,400,000 1,400,000 1,400,000 จ านวน
สะพานท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างสะพาน คสล. 
ข้ามล าห้วย ม.8  
(ทางไปอมลอง) 
พิกัด N 18.95345 
       E 98.65233  
 
 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางของประชาชน 

สะพาน คสล. 
กว้าง 7 ม. 
ยาว 6 ม. 

  600,000   600,000   600,000   จ านวน
สะพานท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

๑๓๐ 

 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมนท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเกสร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
                    2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

1. ก่อสร้างอาคารศูนย์
ฝึกอบรมอาชีพประจ า
ต าบลแมส่าบ และ ก่อสร้าง
อาคารประชุมของโครงการ
ฟาร์มตัวอย่างตาม
พระราชด าริฯบ้านแม่ตุงติง 
ม.5 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง  
จ.เชียงใหม่ 

เพื่อเป็นสถานท่ีใน
การฝึกอบรม
อาชีพการเกษตร
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ประชาชนท่ี
สนใจ 

1.อาคารฝึกอบรม
อาชีพประจ าต าบล 
แม่สาบ  
(อาคาร คสล.1 ช้ัน) 
กว้าง 10.50 ม. 
ยาว 25 ม. 
จ านวน 1 หลัง  
 
2.อาคารประชุมของ
โครงการฟาร์มตัวอย่าง
ตามพระราช ด ารฯิ 
บ้านแม่ตุงติง 
(อาคาร คสล.1 ช้ัน) 
กว้าง 8 ม. 
ยาว 10 ม. 
จ านวน 1 หลัง 
 

 3,600,000 3,600,000 3,600,000  จ านวน
สิ่งก่อสร้างที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในอาคาร/
สิ่งปลูกสร้างมสีถานท่ี
กลางในการจัด
กิจกรรมของชุมชน 
 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

๑๓๑ 

 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ที่ 3.เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
           5.1 แผนงานการศึกษา 

         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

1. ก่อสร้างอาคารศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็ก  
บ้านอมลอง ม.2 
 
 

เพื่อให้นักเรียน
ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านอม
ลองมีอาคาร
สถานท่ี ท่ี
เหมาะสมใน
การจัดการ
เรียนการสอน  

อาคารเรยีน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 1 หลัง 
(ตามแบบกรม
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)  

 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวน
อาคารที่
ก่อสร้าง 

พัฒนาการ
เด็กดีขึ้นจาก
การที่มีความ
พร้อมด้าน
อาคาร
สถานท่ี 

กองช่าง 

2. ก่อสร้างอาคารเรียน
อนุบาลโรงเรียนแมส่าบ
ดรุณศึกษา  ม.5  

เพื่อให้นักเรียน
ในโรงเรียนมี
อาคารสถานท่ี 
ที่เหมาะสมใน
การจัดการ
เรียนการสอน 
และเด็กมี
พัฒนาการที่ด ี

อาคารเรยีน
โรงเรียนขนาด 
200 คน  
8 ห้องเรียน  
จ านวน 1 หลัง 
(ตามแบบกรม
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น) 

 4,412,000    จ านวน
อาคารที่
ก่อสร้าง 

พัฒนาการ
เด็กดีขึ้นจาก
การที่มีความ
พร้อมด้าน
อาคาร
สถานท่ี 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

๑๓๒ 

 

แบบ ผ.02/1 

5.2 แผนงานสาธารณสุข  

 
                    5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

1. ก่อสร้างสนามกีฬามาตรฐาน
ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้
ประชาชนออก
ก าลังกายเพื่อ 
สุขภาพ 

สนามกีฬา
มาตรฐาน 

 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวน 
สนามกีฬา
มาตรฐานท่ี
ก่อสร้าง 

ราษฎรมี
สุขภาพด ี

ส านักปลดั 
อบต. 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

1. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
พร้อมลานจอดรถ  
บ้านขุนสาบ  
ม.6 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง  
จ.เชียงใหม่ 
 
 
 
 

เพื่อใช้เป็น
สถานท่ีในการจัด
กิจกรรมกลาง
ของหมู่บ้าน และ
ที่ด าเนินงานด้าน
การให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
สูงของ พม. 

1. อาคาร คสล.  
กว้าง 15 ม. 
ยาว 25 ม. หรือ 
มีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 
287.50 ตรม. 
 
2.ลานจอดรถ  
มีพื้นท่ี 300 ตรม. 

 2,368,000 2,368,000   จ านวน
สิ่งก่อสร้างที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
ในอาคาร/สิ่ง
ปลูกสร้างมี
สถานท่ีกลาง
ในการจัด
กิจกรรมของ
ชุมชน 
 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

๑๓๓ 

 

แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. เสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

       6.1 แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการติดกล้อง CCTV  
ตามหมู่บา้นและจุดเสี่ยง 

เพื่อเป็นการ
ป้องกันปัญหา
อาชญากรรม ลด
ความเสีย่งในการ
เกิดเหตุ ประชาชน
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

มีการตดิตั้งกล้อง 
CCTV ตามหมู่บ้าน
ต่างๆหมู่ 1-10 

 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวน
หมู่บ้าน 
ที่ติดตั้ง 

ประชาชน 
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

2. ก่อสร้างอาคารศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยต าบลแมส่าบ 

เพื่อใช้เป็นศูนย์
ประสานงานใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยตลอดจนเป็น
ศูนย์ปฏิบัติงาน
ของหน่วยแพทย์
ฉุกเฉิน ต.แม่สาบ 

อาคารศูนย ์
ป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
ต าบลแมส่าบ 

 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ านวน
อาคารที่
ก่อสร้าง 

ประชาชน 
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๓๔ 

 

แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

1 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

(นอกบัญชีฯ) 

ตู้เอกสารเหล็ก แบบบานเลื่อนทึบ 
(ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต) 
- ผลิตจากเหล็กพ่นสีเทา 
- ขนาด 118.4 x 40.6 x 87.4ซม. 
- มีชั้นในตู้ 2 แผ่นชั้น 
- บานประตูสามารถเลื่อนได้ พร้อม 
  พร้อมกุญแจล็อกได้ 
- บานประตูแบบทึบเหล็กล้วน 
- จ านวน 1 ตู้      
  

 2,900    กองคลัง 

2 บริหารงาน
ทั่วไป 

 

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

(นอกบัญชีฯ) 
 

เก้าอ้ีท างาน 
- มีโครงเหล็กบุฟองน้ าหุ้มด้วยหนังเทียม 
- มีที่เท้าแขน 
- มีพนักพิง 
- มีโช๊คสามารถปรับขึ้น-ลงได ้
- สามารถสวิงหลังได้ 
- ขนาด 60 x 60 x89 ซม. 
- จ านวน 2 ตัว  
 
 

 3,200 
 

   กองคลัง 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๓๕ 

 

แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

3 บริหารงาน
ทั่วไป 

 

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 
แบบที่ 1  
- จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ 
เดือนพฤษภาคม 2561 รายการที่ 8) 
 

 22,000 
 

   กองคลัง 
 

4 งานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
- จ านวน 1 จอ 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ 
เดือนมีนาคม 2562 รายการที่ 59) 
 

  2,800   กองคลัง 

5 งานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส าหรับ
ประมวลผล แบบที่ 1  
- จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ 
เดือนพฤษภาคม 2561 รายการที่ 13) 
 

 21,000    ส านักปลัด 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๓๖ 

 

แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

6 งานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

เครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์  
หรือ LED สี  
- จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ 
เดือนมีนาคม  2562 รายการที่ 52) 
 

  15,000   ส านักปลัด 
 

7 งานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
- จ านวน 1 จอ 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ 
เดือนมีนาคม  2562 รายการที่ 59) 
 

  2,800   ส านักปลัด 

8 งานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 
- จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ 
เดือน มีนาคม 2562 รายการที่ 58) 
 

 700    ส านักปลัด 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๓๗ 

 

แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

9 งานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ขนาด 44,000 บีทียู 
- จ านวน 3 เครื่อง  
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561) 

   159,900  ส านักปลัด 

10 งานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร 
- จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561) 

  13,000   ส านักปลัด 

11 งานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

(นอกบัญชีฯ) 

โพเดียม หรือ แท่นยืนบรรยาย 
- แป้นวางเอกสาร ท าจากไม้จริงท าสี 
  ขนาดกว้าง 43 ซม. ยาว 48 ซม. 
- ฐานและโครงเสา ท าจากไม้จริงท าสี  
- ความสูงจากพ้ืนถึงแป้นวางเอกสาร 
120 ซม. 

- จ านวน 1 แท่น 

  27,820   ส านักปลัด 
 
 
 
 
 

12 บริหารงาน
ทั่วไป 

 

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

(นอกบัญชีฯ) 
 

เก้าอ้ีแถวโพลี ชนิด 4 ที่นั่ง 
- โครงสร้างเหล็กยาว 
- เปลือกเป็นโพลีโพพีลินจ านวน 4 ที่นั่ง 
- ปลายขามียางปรับพ้ืนที่ 
- ขนาด 205 x 51 x78 ซม. 
- จ านวน 1 แถว 

 2,500 
 

   ส านักปลัด 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๓๘ 

 

แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

13 บริหารงาน
ทั่วไป 

 

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

(นอกบัญชีฯ) 
 

ตู้เอกสารเหล็ก แบบบานเลื่อนทึบ 
(ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต) 
- ผลิตจากเหล็กพ่นสีเทา 
- ขนาด 118.4 x 40.6 x 87.4ซม. 
- มีชั้นในตู้ 2 แผ่นชั้น 
- บานประตูสามารถเลื่อนได้ พร้อม 
  พร้อมกุญแจล็อกได้ 
- บานประตูแบบทึบเหล็กล้วน 
ปีงบ 62 จ านวน 1 ตู้       
ปีงบ 63 จ านวน 2 ตู้     
   

 2,900 
 

6,000   ส านักปลัด 
 

14 บริหารงาน
ทั่วไป 

 

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

(นอกบัญชีฯ) 
 

เก้าอ้ีท างาน 
- มีโครงเหล็กบุฟองน้ าหุ้มด้วยหนังเทียม 
- มีที่เท้าแขน 
- มีพนักพิง 
- มีโช๊คสามารถปรับขึ้น-ลงได ้
- สามารถสวิงหลังได้ 
- ขนาด 60 x 60 x89 ซม. 
- จ านวน 2 ตัว  
 

  3,200   ส านักปลัด 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๓๙ 

 

แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

15 บริหารงาน
ทั่วไป 

 

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

 
 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
- เป็นเครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  
  1.4 แรงม้า 
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 
  30 ซีซี  
- พร้อมใบมีด 
- จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561) 
 

 9,500 
 

    ส านักปลัด 

16 บริหารงาน
ทั่วไป 

 

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
การเกษตร 

(นอกบัญชีฯ) 

รถเข็นลากพ่วง 2 ล้อมอเตอร์ไซค์ 
- ชนิด 3 เพลา 2 ขาตั้ง 
- จ านวน 1 คัน 
 

 2,850 
 

   ส านักปลัด 
 

17 บริหารงาน
ทั่วไป 

 

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง  

(นอกบัญชีฯ) 
 

บันไดอลูมิเนียมแบบพับ 
- บันไดอลูมิเนียมทรงA จ านวน 11 ชั้น 
- ขึ้นลงได้ 1 ทาง 
- สูงขณะพับ 332 ซม.  
- สูงขณะกาง 328 ซม. 
- จ านวน 1 ตัว 

 2,050 
 

   ส านักปลัด 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๔๐ 

 

แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

18 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

(นอกบัญชีฯ) 

ชุดไมค์ประชุมระบบไร้สาย 1 ชุด 
-เครื่องควบคุมไมค์ประชุมไร้สาย  
 1 เครื่อง 
-ไมค์ประชุมไร้สาย ประธาน 1 ชุด 
-ไมค์ประชุมไร้สายผู้ร่วมประชุม 10 ชุด 
-เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ขนาด 20 ช่อง  
 1 เครื่อง 
 

  170,000   ส านักปลัด 

19 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

(นอกบัญชีฯ) 
 

ชุดไมค์ลอย มือถือคู่ ย่าน UHF  
จ านวน 1 ชุด (2 ตัว) 

  15,500   ส านักปลัด 

20 การศึกษา 
 

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

(นอกบัญชีฯ) 
 

ตู้เอกสารเหล็กแบบชั้นโล่ง 40ช่อง 
(ตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง) 
- ผลิตจากเหล็กพ่นสีเทา 
- ขนาด 92 x 31.1 x 180.5 
- ความจุ 40 แฟ้ม 
- มีล้อสามารถเลื่อนได้ 
- จ านวน 4 ตู้ 
 

 14,000 
 

   กองการศึกษา 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๔๑ 

 

แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

21 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน  
- จ านวน 4 ตู้  
(ตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ฉบับเดือน ธันวาคม  2561  
รายการที่ 10.16.1) 

  22,000   กองการศึกษา 

22 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

(นอกบัญชีฯ) 

ตู้เอกสารไม้ ชนิด  2 บานเปิดบนโล่ง 
-ท าจากไม้เคลือบเมลามีน 
-ขนาด 80x40x160 เซนติเมตร 
-จ านวน 3 ตู้  
 

  7,500   กองการศึกษา 

23 การศึกษา 
 

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

(นอกบัญชีฯ) 
 

เก้าอ้ีแถวโพลี ชนิด 4 ที่นั่ง 
- โครงสร้างเหล็กยาว 
- เปลือกเป็นโพลีโพพีลีนจ านวน 4 ที่นั่ง 
- ปลายขามียางปรับพ้ืนที่ 
- ขนาด 205 x 51 x 78 ซม. 
- จ านวน 4 แถว 
 

 10,000 
 

   กองการศึกษา 
 

24 การศึกษา 
 

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
การเกษตร 

(นอกบัญชีฯ) 

รถเข็นลากพ่วง 2 ล้อมอเตอร์ไซค์ 
- ชนิด 3 เพลา 2 ขาตั้ง 
- จ านวน 1 คัน 

 2,850 
 

   กองการศึกษา 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๔๒ 

 

แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

25 การศึกษา ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง  

(นอกบัญชีฯ) 
 

บันไดอลูมิเนียมแบบพับ 
- บันไดอลูมิเนียมทรง A 11 ชั้น 
- ขึ้นลงได้ 1 ทาง 
- สูงขณะพับ 332 ซม./กาง 328 ซม. 
- จ านวน 1 ตัว 

 2,050 
 

   กองการศึกษา 
 

26 การศึกษา 
 

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

 
 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า1.4แรงม้า 
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า30ซีซี 
- พร้อมใบมีด 
ปีงบ 62  จ านวน 1 เครื่อง 
ปีงบ 63  จ านวน 2 เครื่อง 
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561) 
 

 9,500 
 

 19,000   กองการศึกษา 
 

27 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 รายการที่ 42 )  
ปีงบ 63 จ านวน 3 เครื่อง 

  12,900   กองการศึกษา 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๔๓ 

 

แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

28 การศึกษา ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 

- จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดือน 
มีนาคม 2562 รายการที่ 58) 
 

 700    กองการศึกษา 

29 การศึกษา 
 
 
 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSi 
Lumens 
จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
2561 รายการที่ 5.3.2) 

  45,400   กองการศึกษา 

30 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

(นอกบัญชีฯ) 

ชุดเครื่องเสียงส าหรับงานกระจายเสียง
ทั่วไป 
-จ านวน 1 ชุด  ประกอบด้วย 
-ล าโพงพร้อมขาตั้ง จ านวน 4 ใบ 
-ไมค์ลอย  2 ตัว 
-เพาเวอร์มิกเซอร์  1 เครื่อง 
 

  84,100   กองการศึกษา 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๔๔ 

 

แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

    ชุดเครื่องเสียงส าหรับงานกระจายเสียง
ทั่วไป (ต่อ) 
-สายสัญญาณเสียง (สายล าโพงยาว  
 10 เมตร ) จ านวน 2 เส้น 
-สายสัญญาณเสียง (สายพ่วงล าโพง) 
 จ านวน 2 เส้น 

      

31 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 
(นอกบัญชีฯ) 

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อม
อุปกรณ์เดินสาย จ านวน 1 ระบบ 
1.ระบบกล้องภายนอกอาคาร  
   จ านวน 7 ตัว 
2.เครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล (DVR)  
   จ านวน 1 เครื่อง 
3.Adapter ขนาด 1.5A จ านวน 7 ตัว 
4.หน่วยความจ าภาพ 1,000 GB  
   จ านวน 1 ตวั 
5.สายน าสัญญาณภาพจ านวน 500 ม. 
6.เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 watt  
   จ านวน 1 เครื่อง 
7.จอแสดงผล  จ านวน 1 เครือ่ง 
8.อุปกรณ์ติดตั้งอ่ืนๆ จ านวน 1 เซ็ท 

  50,825   กองการศึกษา 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๔๕ 

 

แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

32 สังคม 
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

(นอกบัญชีฯ) 

ตู้เอกสารเหล็ก แบบบานเลื่อนทึบ 
(ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต) 
- ขนาด 118.4 x 40.6 x 87.4ซม. 
- มีชั้นในตู้ 2 แผ่นชั้น 
- บานประตูสามารถเลื่อนได้ พร้อม 
  พร้อมกุญแจล็อกได้ 
- บานประตูแบบกระจก 
- จ านวน 1 ตู้        

 3,200 
 

   กองสวัสดิการ
สังคม 

 

33 สังคม 
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

(นอกบัญชีฯ) 
 

เก้าอ้ีท างาน 
- มีโครงเหล็กบุฟองน้ าหุ้มด้วยหนังเทียม 
- มีที่เท้าแขน  - มีพนักพิง 
- มีโช๊คสามารถปรับขึ้น-ลงได ้
- สามารถสวิงหลังได้ 
- ขนาด 60 x 60 x89 ซม. 
- จ านวน 1 ตัว  

   1,600   กองสวัสดิการ
สังคม 

 

34 สังคม 
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
- จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดือน 
มีนาคม 2562 รายการที่ 61) 

  2,500   กองสวัสดิการ
สังคม 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๔๖ 

 

แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

35 สังคม 
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 
- จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดือน 
มีนาคม 2562 รายการที่ 58) 
 

 700    กองสวัสดิการ
สังคม 

36 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน  
- จ านวน 1 ตู้  
(ตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน 
มกราคม 2561 รายการที่ 10.16.1) 
 

 5,500    กองช่าง 

37 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 
ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล 
- จ านวน 1 ตัว 
(ตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน
มกราคม 2561 รายการที่5.4.2) 
 
 
 

 19,300    กองช่าง 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๔๗ 

 

แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

38 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 
(นอกบัญชีฯ) 

กล้องมิลเลอร์เลส (Mirrorless  
Camera) 

- ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล (ความ
ละเอียดที่ก าหนดเป็นความละเอียดที่
เซนเซอร์ภาร (Image Sensor) 

- มีระบบแฟลชภายใน (Built In Flash) 
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้

อย่างสะดวก 
- สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากล้องไปยัง

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 
- จ านวน 1 ตัว 

 

  23,900   กองช่าง 

39 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดือน
มีนาคม  2562 รายการที่ 50) 
 

 8,000    กองช่าง 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๔๘ 

 

แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

40 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
(นอกบัญชีฯ) 

 

เครื่องพิมพ์ Multifuntion อิงค์เจ็ท 
ส าหรับกระดาษ A3  จ านวน 1 เครื่อง 
-Print Speed ขาวด า 18/สี 10 (แผ่น/
นาที) 
-Resolution สูงสุด4,800x1,200dpi 
-Scan Resolution 33.6 Kbps 
-ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น 
-การเชื่อมต่อ USB 2.0/LAN/WiFi 
-รองรับการถ่ายส าเนาและแฟกซ์ได้ถึง
ขนาด A3 
-ขนาดกระดาษ : A3, A4, A5, A6, 
Letter 10x15 cm, Legal, A3+, B5, 
C4 (Envelope) ,C6 (Envelope), DL 
(Envelope) ,9x13 cm. 

 21,500    กองช่าง 

41 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 
- จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดือน 
มีนาคม 2562 รายการที่ 58) 

 700    กองช่าง 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๔๙ 

 

แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

42 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

(นอกบัญชีฯ) 

ติดตั้งเครนไฮดรอลิคแบบพับหลังเก๋ง
ส าหรับยกของหนักพร้อมติดตั้งกระเช้า
ส าหรับซ่อมไฟฟ้า จ านวน 1 ตัว 
-เครนสูง 12 เมตร  
-ติดตั้งบนรถบรรทุก 6 ล้อ เครื่องยนต์ไม่
น้อยกว่า 200 แรงม้า (รถ อบต.) 
-มีระบบค้ ายันท างานด้วยไฮดรอลิค 

  1,500,000   กองช่าง 

43 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา 
จ านวน 1 เครื่อง 
-ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 
-หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือโทรภาพ 
-ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า  
 6 วินาทีต่อแผ่น 
-ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดส่งขั้นต่ า 
(ตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน 
ธันวาคม  2561 รายการที่ 10.1.1) 

  18,000   ส านักงาน
ปลัดฯ 

44 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน  จ านวน 1 ตู้  
(ตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน 
ธันวาคม  2561 รายการที่ 10.16.1) 

  5,500   ส านักงาน
ปลัดฯ 

 



  ๑๕๐ 
 

 

            แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)                               องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ        

  ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ได้ด าเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สาบ ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนเมษายน  พ.ศ.
2561  - กันยายน  พ.ศ.2561) โดยเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้ ง
ข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร และน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ดังนี้ 

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 
 

ค าชี้แจง : เป็นแบบการประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะท า
การประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ √  
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  
ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล  √  
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน √  
9. มีการวเิคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น  √  
10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และหลักภารกจิหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

√  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด √  
12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน √  
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด √  
16. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  
17. มีการจดัท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร์ √  
18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ √  

 

แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



  ๑๕๑ 
 

 

            แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)                               องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ        

4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 

  

ค าชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) โดยมกี าหนดระยะเวลาใน
การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือนตุลาคม 2560 -
กันยายน 2561 
************************************************************************************************* 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อ  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
2. รายงานผลการด าเนินงานระยะ 6 เดือน  
 (1) เดือนตุลาคม  2560 – มีนาคม  2561 
 (2) เดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่ 2 การติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
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ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน  2561 
 

 
ยุทธศาสตร ์

ปีที่ 1 2561 ปีที่ 2 2562 ปีที่ 3 2563 ปีที่ 4 2564 รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 73 260,994,300 4 925,000 4 925,000 4 925,000 85 263,769,300 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

9 494,000 0 0 0 0 0 0 9 494,000 

3. การพัฒนาด้านธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10 918,500 9 968,500 9 968,500 9 968,500 37 3,824,000 

4. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 

10 242,000 10 242,000 10 242,000 10 242,000 40 968,000 

5. การพัฒนาคณุภาพชีวิตของ
ประชาชน 

17 7,151,600 17 7,051,600 15 6,971,600 15 6,971,600 64 28,146,400 

6. การจดัระเบียบชุมชนสังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

8 10,344,000 6 334,000 6 334,000 6 334,000 26 11,346,000 

7. การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี 12 1,050,100 8 540,100 7 390,100 7 390,100 34 2,370,400 

รวม 139 280,276,000 45 9,092,700 42 8,862,700 42 8,862,700 268 307,094,100 
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4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนเมษายน  2561 ถึง เดือนกันยายน  2561 
 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการเสร็จแล้ว 
จ านวนโครงการ 

ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
จ านวนโครงการ 

ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 20 19.42 4 3.88 14 13.59 0 0.00 5 4.85 38 36.89 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5 4.85 0 0.00 4 3.88 0 0.00 0 0.00 9 8.74 

3. การพัฒนาด้านธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 4 3.88 0 0.00 6 5.83 0 0.00 0 0.00 10 9.71 

4. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม 6 5.83 0 0.00 4 3.88 0 0.00 0 0.00 10 9.71 

5. การพัฒนาคณุภาพชีวิต
ของประชาชน 17 16.50 0 0.00 0 0.00 2 1.94 3 2.91 17 16.50 

6. การจดัระเบียบชุมชนสังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

4 3.88 0 0.00 4 3.88 0 0.00 0 0.00 8 7.77 

7. การบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี 5 4.85 0 0.00 6 5.83 0 0.00 0 0.00 11 10.68 

รวม 61 59.22 4 3.88 38 36.89 2 1.94 8 7.77 103 100.00 
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5. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

งบปกติ เงินสะสม 
เงินอุดหนุน             

ระบุวัตถุประสงค์ 
รวม 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 3,067,573.63 610,000 100,000 3,777,573.63 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

97,826   97,826 

3. การพัฒนาด้านธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

204,484   204,484 

4. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 

180,000   180,000 

5. การพัฒนาคณุภาพชีวิตของ
ประชาชน 

2,216,054.76  6,959,900 9,175,954.76 

6. การจดัระเบียบชุมชนสังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

91,366   91,366 

7. การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 192,740   192,740 
รวม 6,050,044.39 610,000 7,059,900 13,719,944.39 
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ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี พ.ศ. 2561 
 

                                       
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินงาน
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
บ้านงิ้วเฒ่า ม.8 เชื่อม  
บ้านนากู่ ม.9 ต.แม่สาบ  
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่  

√   8,898,000 8,898,000 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น  
ชม.ถ.173-07  
สายทางบ้านงิ้วเฒ่า ม.8 

√   6,345,000 6,345,000 

รวม    15,243,000 15,243,000 
 
 
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 
ล าดับ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

1. แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ 
มีโครงการบรรจุไว้ในแผนเป็นจ านวนมากซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นโครงการเกินศักยภาพ 

จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดท าแผนทุกปี และให้มี
การบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์คลังของ
ท้องถิ่น  

2. การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้า
ไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้ 

ควรด าเนินงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 

3. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่อง
แผน จึงไม่เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตามแผน 
ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนที่ก าหนดไว้ 

แผนเป็นปัจจัยส าคัญในการน าพาองค์กรไปสู้เป้าหมาย 
บุคลากรทุกระดับ รวมถึง ผู้บริหาร และสภาฯต้องให้
ความส าคัญและมีความเข้าใจเรื่องแผน มีความเข้าใจใน
เรื่องกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม /ผลผลิต 
ผลสัมฤทธิ์/ปัญหาอุปสรรค์ที่สะท้อนการบรรลุ
เป้าหมายอย่างจริงจัง 

4. งบประมาณท่ีได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับ
โครงการ 

ใช้งบประมาณตามโครงการที่ก าหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติ 

5. ระยะเวลาในการจัดท าโครงการที่ก าหนดตาม หน่วยงานเห็นความส าคัญในการจัดท าโครงการ โดย
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แผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆของทางราชการ 
เช่น ระเบียบข้อบังคับ หนังสือซักซ้อม นโยบาย
ทางเศรษฐกิจ สังคม งานรัฐพิธี และวิกฤตการณ์
ต่างๆ 

ค านึงถึงตัวชี้วัดที่ก าหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 
หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรควรให้ความร่วมมือ
ในการจัดโครงการ 

6 การรายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงานอื่นได้
ข้อมูลล่าช้าและหลักฐานไม่ครบ 

ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผลการ
ด าเนินงานเมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้
สามารถน าข้อมูลไปสรุปผลได้ 

 
สรุป 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ
ตามท่ีได้ก าหนดยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน บรรจุโครงการไว้ จ านวน 103 โครงการ สามรถน าโครงการมาบรรจุในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 72 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70 ของโครงการ
ทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เฉพาะปี 2561 
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                 ค าชี้แจงแบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
        1. ชื่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ อ าเภอสะเมิง จังหวัดชียงใหม่ 
        2. รายงานผลการด าเนินงานระยะ 6 เดือน (เดือนเมษายน  2561 – กันยายน  2561) 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี พ.ศ.2561 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 
ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการทีไ่ด้
ปฏิบัต ิ

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 38 24 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 9 5 
3. การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 10 4 
4. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานศลิปวัฒนธรรม 10 6 
5. การพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน 17 17 
6. การจดัระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 8 4 
7. การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี 11 5 

รวม 103 65 

 
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
3. ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม √   
2. มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  √  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม √   
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  √  
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  √  
6. การด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  √  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน √   
8. การแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  √  
9. ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  √  

ภาพรวม  √  
 
 
 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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(สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน แบบที่ 3/2 และ 3/3)                                            
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                      

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 **เก็บข้อมูลประชาชนในต าบลแม่สาบ หมู่ที่ 1 – 10 จ านวน 100 ชุด 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ (1) ชาย จ านวน คน (2) หญิง คน 
2. อาย ุ (1) ต่ ากว่า 20 ปี จ านวน คน (2) 20-30 ปี จ านวน คน 
 (3) 31-40 ปี จ านวน คน (4) 41-50 ปี จ านวน คน 
 (5) 51-60 ปี จ านวน คน (6) มากกว่า 60 ปี จ านวน คน 
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา จ านวน คน (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน คน 
 (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน คน (4) ปริญญาตรี จ านวน คน 
 (5) สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน คน 
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ จ านวน คน (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน คน 
 (3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน คน (4) รับจ้าง จ านวน คน 
 (5) นักเรียน/นักศึกษา จ านวน คน (6) เกษตรกร จ านวน คน 
 (7) อ่ืนๆ (ระบุ)...จ านวน คน 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจของประชาชน 
ประเด็น พอใจมาก  

(10 คะแนน) 
พอใจ  

(7 คะแนน) 
ไม่พอใจ  

(4 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 27 58 15 
2. มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 21 71 8 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 16 81 3 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 14 79 7 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 16 78 6 
6. การด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 27 64 9 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน 27 58 15 
8. การแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 23 67 10 
9. ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 30 67 3 

คิดเป็นร้อยละ 22.33% 69.22% 8.44% 
จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จ านวน 100 คน ความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ22.33%  
มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 69.22% และ ไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ 8.44% 
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2. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ  
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.55 
2. มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 8.35 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.80 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.70 
5. การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินการโครงการ/กจิกรรม 9.05 
6. การด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.40 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน 8.70 
8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.60 

ภาพรวม 8.64 
 จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวมจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมี
ความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 8.64 คะแนน 
  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ  
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.50 
2. มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 9.40 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.65 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.30 
5. การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินการโครงการ/กจิกรรม 9.35 
6. การด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.45 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน 9.50 
8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.60 

ภาพรวม 9.47 
จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวมจากคะแนน
เต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 9.47 คะแนน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ  
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.20 
2. มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 8.90 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.30 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.80 
5. การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินการโครงการ/กจิกรรม 9.40 
6. การด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.20 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน 9.10 
8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.10 

ภาพรวม 9.13 
จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่3 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวมจากคะแนนเต็ม 
10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 9.13  คะแนน 
  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น 
1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ  
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.15 
2. มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 8.55 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.10 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.90 
5. การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินการโครงการ/กจิกรรม 9.30 
6. การด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.85 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน 9.00 
8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.10 

ภาพรวม 8.99 
จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวมจากคะแนนเต็ม 10 
คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ8.99 คะแนน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ  
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.50 
2. มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 9.40 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.65 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.30 
5. การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินการโครงการ/กจิกรรม 9.35 
6. การด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.45 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน 9.50 
8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.60 

ภาพรวม 9.47 
จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวมจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึง
พอใจ คิดเป็นร้อยละ9.47 คะแนน 
  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ  
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.55 
2. มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 8.35 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.80 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.70 
5. การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินการโครงการ/กจิกรรม 9.05 
6. การด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.40 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน 8.70 
8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.60 

ภาพรวม 8.64 
จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวมจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 8.64 .คะแนน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ  
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.05 
2. มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 9.05 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.85 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.90 
5. การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินการโครงการ/กจิกรรม 8.70 
6. การด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.05 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน 9.20 
8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.90 

ภาพรวม 8.96 
จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวมจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิด
เป็นร้อยละ8.96 คะแนน 
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ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผล  
ในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 

............................................................................................................................  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 และข้อ 29 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0810.2/ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ด าเนินการ
แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตาม
หนังสือดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม เพ่ือรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูล
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 
 ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบหนังสือสั่งการดังกล่าว 
จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบแระเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปการประเมินมีรายละเอียด
ดังนี้ 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 
1. การสรุปสถานการณ์พัฒนา 10 
2.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60 
     5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 
     5.2 ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับโครงการ 5 
     5.3 จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ 5 
     5.4 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
     5.5 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนือ่งกับระยะเวลาปี (3ปี) 3 
     5.6 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) 4 
     5.7 มีการประมาณราคา   ถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 
     5.8 มีงบประมาณทีผ่่านมา 3 ปี ย้อนหลัง ตามความเป็นจริง 3 
     5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลมุระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ 5 
     5.10 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 5 
     5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ 4 
     5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ 5 
     5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ 5 
     5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับแบบ ยท.03 และแบบ ยท.04 3 

รวม 100 
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1. ผลการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2561 - 2564) 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนน 

ที่ได้ 
1.สรุปสถานการณ์
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะหด์้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะหส์ภาพการ
พัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงาน ประเด็นท่ีต้องมีการวิเคราะหไ์ด้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 
หลักการส าคัญกค็ือการวิเคราะหโ์ดยการส ารวจจากาสภาพการณ์ 2 ด้านคือ
สภาพการณภ์ายในและสภาพการณ์ภายนอก เพื่อให้รูจ้ักตนเองรู้จัก
สภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการกิจการสาธารณะ 
 

10 8.5 

2. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
สามปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆเพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่นการวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆก็คือผลผลตินั่นเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไวเ้ท่าไร 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการไดม้ีจ านวนเท่าไร สามารถอธิบายไดต้ามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าทีท่ี่ได้ก าหนด
ไว ้
 

10 7.5 

3. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
สามปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ 
มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กจิกรรม งานต่างๆที่ด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภณัฑ์ การด าเนินการต่างๆ มาภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถ
ใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการที่บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
 

10 6.5 

4.แนวทางการพัฒนา
และยุทธศาสตรก์าร
พัฒนา 

วิเคราะห์แนวทางพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสูก่ารจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis และหลักการบูรณาการ (integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
 

10 8 
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ประเด็นการพิจารณา 
 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนน 
ที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 60 49.5 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น และด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลตุามวสิัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรืองใด
เรืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
 

5 4 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน  (clear objective) โครงการต้องก าหนดวตัถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง  
 

5 4 

5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับ
ความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุด และสามารถปฏิบัตไิด้ (4) เป็นเหตเุป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้
 

5 3.5 

5.4 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน 
สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมายคืออะไร มผีลผลติอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายใหชั้ดเจนว่า
โครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้า 
หมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปวา่ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปา้หมายรอง 
 

5 4 

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้อง
ต่อเนื่องกับระยะเวลา
ปี (3 ปี) 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนืองสามปี เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ค่าใช้จ่าย (Cost) 
เวลา (Time) 

3 3 

5.6 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนา จะตอ้งค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท า
โครงการ ได้แก่ 1) ความประหยัด (Economy ) 2) ความมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล (Effectiveness) 4) ความยุติธรรม (Equity) 5) ความโปร่งใส 
(Transparency)  
 

4 3.5 

5.7 มีการประมาณ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกตอ้งตามหลัก
วิชาการทางช่าง  หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 
 
 
 
 

5 3.5 
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5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง
ตามความเป็นจริง 

ต้องแสดงงบประมาณเพ่ือการพัฒนา 3 ปีย้อนหลัง ตามหลักความเป็นจริง กรณี
มี 2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนด
ระยะเวลาไว้ 3 ป ี
 

3 2 

5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลมุ
ระยะเวลา 4 ปี ทุก
โครงการ 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มรีะยะเวลาและครอบคลมุทั้ง 4 ปี ทุกโครงการ 5 3 

5.10 มีการก าหนด
ตัวชีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะไดร้ับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (KPI Performance Indicator : KPI) ที่สามารถ
วัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้  

5 4 

5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) 
วัดได้ถูกต้องตาม
หลัการจดัท าโครงการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนดที่เกิดจากวตัถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะไดร้บั
ก าหนดการวัดอันเป็นเครืองมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ อาจ
เป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น  
 

4 3 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ที่เกิดจากวัตถุประสงค์ที่ตอบว่าผลการด าเนินการไดต้าม
โครงการ ผลเกดิขึ้นตามช่ือของโครงการที่ตั้งไว ้

5 4.5 

5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่จะเกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์  
 

5 4.5 

5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับแบบ 
ยท.03 และ ยท.04 

หน่วยงานรับผดิชอบหลักใน แบบ ยท. 03 และ ยท. 04  และ แบบ ผ.01 
จะต้องถูกต้องตรงกันทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 3 

รวมคะแนน 100 80 
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 ผลการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สาบ  ฉบับนี้ สามารถสรุปข้อมูลที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2559  
 2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  สรุปผลการ
ด าเนินงานภายในเดือนตุลาคม  2561 ระยะ 6 เดือน (เดือนเมษายน  2561 – เดือนกันยายน  2561) มีดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร ์

รายละเอียดโครงการ รายละเอียดงบประมาณ 
จ านวน
โครงการ
ตามแผนฯ 

จ านวน
โครงการตาม
เทศบัญญตั ิ

จ านวน
โครงการทีไ่ด้

ปฏิบัต ิ

งบประมาณตาม
แผนฯ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญตั ิ

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

1. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

38 24 24 7,681,700 3,273,800 3,067,573.63 

2. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

9 6 5 494,000 100,000 97,826 

3. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศน์อย่างยั่งยืน 

10 5 4 918,500 236,500 204,484 

4. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
และสบืสาน
ศิลปวัฒนธรรม 

10 6 6 242,000 180,000 180,000 

5. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

17 17 17 7,151,600 7,399,200 6,959,900 

6. การจดัระเบียบ
ชุมชนสังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

8 6 4 344,000 121,200 91,366 

7. การบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

11 8 5 1,260,100 210,100 192,740 

รวม 103 72 65 
 
18,091,900 

 
11,520,800 10,793,890 
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3. จากผลการการด าเนินการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 องค์การบริหารส่วนต าบล  แม่สาบได้ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน  2561 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
จ านวนโครงการทั้งหมด 65 โครงการ  
มีรายละเอียดดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 38 โครงการ จ านวนโครงการตามข้อบัญญัติ  
24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.16 ด าเนินการไปแล้ว 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 9 โครงการ จ านวนโครงการตามข้อบัญญัติ  
6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 ด าเนินการไปแล้ว 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.34 
 3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างย่ังยืน 
 จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 10 โครงการ จ านวนโครงการตามข้อบัญญัติ  
5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50  ด าเนินการไปแล้ว 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80    
 4) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 10 โครงการ จ านวนโครงการตามข้อบัญญัติ  
6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60 ด าเนินการไปแล้ว 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100    
 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 17 โครงการ จ านวนโครงการตามข้อบัญญัติ  
17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ด าเนินการไปแล้ว 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100    
 6) ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 8 โครงการ จ านวนโครงการตามข้อบัญญัติ  
6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75 ด าเนินการไปแล้ว 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67   
 7) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 11 โครงการ จ านวนโครงการตามข้อบัญญัติ 
8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.23 ด าเนินการไปแล้ว 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.50 
  
 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ 
      - โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561) จ านวน 103 โครงการ 
         - โครงการตามข้อบัญญัติประจ าปี 2561 จ านวน 72 โครงการ 
      - โครงการที่ได้ด าเนนิการแล้ว จ านวน 65  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.11 
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 4. ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน     
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน มีเพียงข้อร้องทุกข์
ที่ต้องการให้ด าเนินการแก้ไข เมื่อได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว ประชาชนก็เกิดความพอใจ หากปัญหาที่เกิดข้ึนยังไม่
สามารถแก้ไขให้ได้ประชาชนในพื้นที่ก็จะเกิดความวิตกกังวล และเกิดความไม่พอใจในที่สุด 
 5. ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนต าบล 
      5.1 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของ อบต. มีดังนี้ 
      ปัญหา 
      1) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
      2) ชุมชนในเขต อบต. มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
      3) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก 
      อุปสรรค 
      1) อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ 
       
      5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้ 
         ปัญหา 
      1)  อบต.ไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรม และครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
      2)  อบต.ไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย 
     อุปสรรค 
      1) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด 
      2) งบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบาง
รายการมากเกินไป ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 6. ข้อเสนอแนะ 
      เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ มีระดับความส าเร็จที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
      6.1 การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
      1) อบต.ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
      4) อบต.ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายากรใหม่ 
      6.2 การบริการประชาชน 
      1) ควรมีเจ้าหน้าที่ไว้คอยให้ค าแนะน าในการมารับบริการของประชาชน 
      2) ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านในช่องทางต่างๆให้หลากหลายกว่านี้ 
 จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบสามารถด าเนินการ จะส่งผลให้
ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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