
 



คํานํา 

แผนพัฒนาท	องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับน้ีองค�การบริหารส#วนตําบลทุ#งหัวช	างได	จัดทําข้ึน 
เพ่ือใช	เป3นแนวทางในการพัฒนาโดยได	กําหนดแผนงาน /โครงการ ในระยะ 5 ป8  เพ่ือให	สอดคล	องกับแนวทางการ 
พัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 - 2564) ตามนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวง ทบวง กรมต#างๆ จังหวัด และอําเภอ และสอดคล	องกับแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร�
การพัฒนาอําเภอ และแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาองค�การบริหารส#วนตําบลทุ#งหัวช	าง รวมถึงวิธีการแก	ไข ปAญหาและ
ตอบสนองความต	องการของประชาชนที่อยู#ในเขตตําบล  

แผนพัฒนาท	องถ่ิน(พ.ศ. 2561 – 2565)  ฉบับน้ีเป3นแผนแม#บทที่ใช	เป3นเครื่องมือในการบริหารและ
พัฒนาตําบล ซึ่งจะก#อให	เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บรรลุจุดมุ#งหมายของการพัฒนา ก#อให	เกิดผลในการ
ตอบสนอง ความต	องการของประชาชน ช#วยลดความขัดแย	งและขจัดความซับซ	อนในการทํางาน ตลอดจนเป3นการใช	
ทรัพยากร ในการพัฒนาที่มีอยู#อย#างจํากัดให	ได	ผลอย#างคุ	มค#าทําให	ตําบล มีเปEาหมายและทิศทางในการพัฒนาอย#าง
ชัดเจน สามารถมองเห็นเป3นรูปธรรม ทั้งทางด	านโครงสร	างพ้ืนฐาน ด	านเศรษฐกิจ ด	านสังคม ด	านการเมืองการบริหาร 
และ ด	านทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป3นการประสานความร#วมมือในการพัฒนาของทุกฝHายไม#ว#าจะเป3นตําบล ส#วนราชการ
ต#างๆ ภาคเอกชน ประชาชนและองค�กรอื่นๆ ทําให	เกิดการพัฒนาแบบมีส#วนร#วมโดยยึดถือผลประโยชน�ของ ประชาชน
เป3นที่ต้ัง  มีการบูรณาการ แผนงาน /โครงการ เพ่ือนําไปสู#จุดมุ#งหมายของการพัฒนาและนอกจากน้ี แผนพัฒนาฉบับน้ี  
ยังใช	เป3นเครื่องมือควบคุมการใช	จ#ายงบประมาณ การติดตาม ตรวจสอบและการควบคุมการดําเนินงานให	 ตรงตาม
วัตถุประสงค�ของการ พัฒนาที่ต้ังไว	  

ในการจัดทําแผนพัฒนาครั้งน้ีองค�การบริหารส#วนตําบลทุ#งหัวช	าง  ได	รับความอนุเคราะห�และความ
ร#วมมือด	วยดีจากส#วนราชการต#างๆ ภาคเอกชน ประชาชนและองค�กรต#างๆ ในการจัดหาข	อมูลและสํารวจความ 
ต	องการด	านต#างๆ หวังเป3นอย#างย่ิงว#าแผนพัฒนาฉบับน้ีคงจะเป3นประโยชน�ต#อการพัฒนาและการปฏิบัติงาน ก#อให	เกิด
การร#วมมือและสร	างความเข	าใจอันดีในการพัฒนาร#วมกัน ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในเขตตําบล 
เป3นแนวทางในการสร	างสรรค�สังคมให	น#าอยู# และพัฒนาตําบลทุ#งหัวช	างให	เจริญก	าวหน	าดังที่ต้ังเปEาหมายไว	ต#อไป  
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ส�วนท่ี  1 
สภาพทั่วไปและข�อมูลพ้ืนฐานขององค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช�าง 

ส�วนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐาน 

1. ด�านกายภาพ 
1.1.1 ท่ีต้ัง 

องค�การบรหิารส�วนตําบลทุ�งหัวช�างต้ังอยู�ในเขตอําเภอทุ�งหัวช�าง  จังหวัดลําพูน  ต้ังอยู�ทางด�าน
ทิศตะวันออกเฉียงใต�ของอําเภอทุ�งหัวช�าง มีอาณาเขตติดต�อดังน้ี.- 

� ระยะทางห�างจากที่ทําการอําเภอทุ�งหัวช�าง    3    กิโลเมตร 
� ระยะทางห�างจากจังหวัดลําพูน      95 กิโลเมตร 

อาณาเขต 
� ทิศเหนือ ติดต�อกับเขต เทศบาลตําบลทุ�งหัวช�าง และ ตําบลตะเคียนปม  

อ.ทุ�งหัวช�าง จ.ลําพูน 
� ทิศใต�  ติดต�อกับเขต ตําบลบ�านปวง  อ.ทุ�งหัวช�าง  จ.ลําพูน 
� ทิศตะวันออก ติดต�อกับเขต ตําบลเสริมซ�าย  อําเภอเสริมงาม  จ.ลําปาง 
� ทิศตะวันตก ติดต�อกับเขต เทศบาลตําบลทุ�งหัวช�าง และ ตําบลแม�ตืน   

อ.ลี้  จ.ลําพูน 
1.1.2 เน้ือท่ี 

พ้ืนที่ในเขตบริหารงานขององค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช�าง  มีพื้นที่ทั้งหมด 53,906.25  ไร�  
หรือ  ประมาณ  86.25 ตารางกิโลเมตร(ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล�ม 128 ตอนพิเศษ 134 ลงวันที่  
10 พฤศจิกายน  2554) 

1.2   ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศขององค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช�างส�วนใหญ�เป@นภูเขา และพ้ืนที่ราบ

บางส�วน  มีแหล�งนํ้าธรรมชาติที่สําคัญคือ อ�างเกบ็นํ้าแม�ปCนเดง  ลําห�วยแม�นาวะ  ลําห�วยแม�แสม และ
แม�นํ้าลี้ ได�ไหลผ�านหมู�บ�านในตําบลทุ�งหัวช�างได�แก� หมู�ที ่ 4,5,7,11  เป@นแม�นํ้าที่ชาวบ�านส�วนใหญ�ใช�ทําการ
เกษตรกรรม 

1.3    สภาพภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของตําบลทุ�งหัวช�ามีอากาศเย็นกบัมีหมอกในตอนเช�า  

สามารถวิเคราะห�สภาพอุณหภูมอิากาศออกเป@น  3  ฤดู คือ 
� ฤดูร�อน เริ่มต้ังแต�เดือนเมษายน -  เดือนมิถุนายน      
� ฤดูฝน  เริ่มต้ังแต�เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม      
� ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต�เดือนพฤศจกิายน -  เดือนมีนาคม   

 

1.4    ลักษณะของดิน/ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 
-ลักษณะของดิน 

 พ้ืนที่ส�วนใหญ�เป@นพ้ืนทีร่าบเชิงเขา  เหมาะแก�การทําการเกษตรในช�วงฤดูฝน 
-ดินเป@นดินร�วนเหมาะแก�การทําการเกษตร 
-ปIาไม�ตามธรรมชาติส�วนมากเป@นไม�ไผ�  ซึ่งราษฎรส�วนมากนิยมนําหน�อไม�มาประกอบอาหาร 
และนํามาจกัรสานอุปกรณ�เครื่องใช�ในครัวเรือน เช�น กระติบใส�ข�าว เครื่องมือจบัปลา ฯลฯ 
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  -ทรพัยากรธรรมชาติ 
  - นํ้า 
  - ลําห�วย 
  - ห�วยแคง ห�วยสายยาว ห�วยแม�อุย  ห�วยแม�นาวะ ห�วยส�าน  ห�วยปIาปLอ ห�วยแม�ปCนเดง 
  -นํ้าแม�ลี ้
   - ปIาไม�และภูเขา 
  -ปIาอนุรกัษ�ชุมชน 
  -ดอยกวางคํา ดอยตุงซาววา 

 
1.5   ลักษณะของแหล�งนํ้า 

   อาศัยนํ้าจากลําห�วยและประปาผิวดินในการใช�อุปโภคและบริโภค 
 1.6    ลักษณะของไม�และป7าไม� 
  สภาพปIาไม�และไม�ที่ข้ึนปกคลุมในเขตพ้ืนที่ตําบลทุ�งหัวช�าง  เป@นลักษณะของปIาเต็งรังและ 
ปIาโปร�ง 
 
 2.ด�านการเมืองการปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง 
  หมู�บ�านและประชากร 

องค�การบรหิารส�วนตําบลทุ�งหัวช�าง  มีหมู�บ�านรวมทั้งสิ้น  8  หมู�บ�านดังน้ี 
หมู�ที่  4   บ�านหัวขัว 
หมู�ที่  5   บ�านโปIงแดง 
หมู�ที่  6   บ�านแม�ปCนเดง 
หมู�ที  7   บ�านสัญชัย 
หมู�ที่  9   บ�านดง 
หมู�ที่ 10  บ�านหนองผํา 
หมู�ที่ 11  บ�านสันดอนมูล 
หมู�ที่ 12  บ�านดอยวงค� 

 
หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินท่ีมีเขตติดต�อ/ตําบลท่ีมีการติดต�อ 
  - เทศบาลตําบล  จํานวน  1  แห�ง (เทศบาลตําบลทุ�งหัวช�าง) 

   - องค�การบริหารส�วนตําบล จํานวน 2 แห�ง ดังน้ี 
   1. องค�การบรหิารส�วนตําบลตะเคียนปม 
   2. องค�การบรหิารส�วนตําบลบ�านปวง 
 
  2.2 การเลือกต้ัง 
  - มีหน�วยเลือกต้ัง  10 หน�วย 
  หมู�ที่ 4   -  ศาลากลางบ�านหัวขัว 
    -  ศาลาอเนกประสงค�บ�านหัวขัว(ศูนย�พัฒนาเด็กเลก็บ�านหวัขัว) 
  หมู�ที่ 5   -  ศาลากลางบ�านโปIงแดง 
    -  ศาลาอเนกประสงค�บ�านโปIงแดง(ข�างศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านโปIงแดง) 
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  หมู�ที่ 6   - ศาลาอเนกประสงค�บ�านแม�ปCนเดง 
  หมู�ที่ 7   -  ศาลากลางบ�านสัญชัย 
  หมู�ที่ 9   -  โรงเรียนบ�านดง 
  หมู�ที่ 10 -  ศาลาอเนกประสงค�บ�านหนองผํา(ข�างศูนย�พฒันาเด็กเล็กบ�านหนองผํา) 
  หมู�ที่ 11 -  ศาลาอเนกประสงค�บ�านสันดอนมลู 
  หมู�ที่ 12 -  ศาลากลางบ�านดอยวงค� 

- มีสมาชิกสภาท�องถ่ิน จํานวน  16  คน 
 

 
3. ประชากร 

3.1 ข�อมูลเก่ียวกับประชากร 

หมู�ท่ี 
ชื่อ 

หมู�บ�าน 
ชื่อ-สกุล 

กํานัน/ผู�ใหญ� 
จํานวน 

ครัวเรือน 
จํานวนราษฎร 

ชาย หญิง รวม 
4. บ�านหัวขัว นายเฮือน  ต๋ันตานะ  512 740 693 1,433 
5. บ�านโปIงแดง นายศรีมา  หัวยาว  548 738 717 1,455 
6. บ�านแม�ปCนเดง นายศรีวัย  ปCญญาแดง 371 408 450 858 
7. บ�านสัญชัย นายสิทธิชัย  จันทร�ถา 186 242 257 499 
9. บ�านดง นายสุบิน  หัวอ�อน  263 393 380 773 

10. บ�านหนองผํา นายนิพนธ�  ต๊ิบแก�ว 183 264 255 519 
11. บ�านสันดอนมูล นายสมพันธ�   เด�นทรงคุณ 152 244 250 494 
12. บ�านดอยวงค� นายวีระ ต๊ิบแก�ว 128 197 178 375 

รวมท้ังสิ้น 2,343 3,226 3,180 6,406 
 
ความหนาแน�นของประชากร/พ้ืนท่ี   :    เฉลี่ย   70   คน/ตารางกิโลเมตร   
� ข�อมูลประชากร  ณ  เดือน  เมษายน  2561 (จากสํานักทะเบียนอําเภอทุ�งหัวช�าง) 

       

3.2 ช�วงอายุและจํานวนประชากร 
(ตามเอกสารแนบท�าย) 

 
 4.สภาพทางสังคม 
  4.1 การศึกษา 

�  โรงเรียนประถมศึกษา     จํานวน         4       แห�ง 
1. โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย(โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) ต้ังอยู�หมู�ที่ 10  
2. โรงเรียนบ�านแม�ปCนเดง   ต้ังอยู�หมู�ที่ 6 
3. โรงเรียนบ�านโปIงแดง     ต้ังอยู�หมู�ที่ 5  
4. โรงเรียนบ�านดง     ต้ังอยู�หมู�ที่ 9 
�  โรงเรียนมัธยมศึกษา    จํานวน         -       แห�ง 

  �  ที่อ�านหนังสือพิมพ�ประจําหมู�บ�าน  จํานวน        2       แห�ง   
   �  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก         จํานวน        7        แห�ง 
   �  ศูนย�การศึกษานอกโรงเรียน   จํานวน        3        แห�ง 
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- ศรช.บ�านสญัชัย  ต้ังอยู�หมู�ที่ 7 
- ศรช.บ�านหนองผํา  ต้ังอยู�หมู�ที่ 10   
- ศรช.บ�านดอยวงค�  ต้ังอยู�หมู�ที่ 12 
สถาบันและองค�กรทางศาสนา 
�  วัด       จํานวน         3        แห�ง 

   �  อาราม     จํานวน         4         แห�ง 
 

  4.2 สาธารณสุข 
�  สถานีอนามัยประจําตําบล   จํานวน         1          แห�ง 

  �   สถานพยาบาลเอกชน   จํานวน          -         แห�ง 
  �   ร�านขายยาแผนปCจจบุัน/แผนโบราณ  จํานวน          -          แห�ง 
  �   อาสาสมัครสาธารณสุขหมู�บ�าน(อสม.)  จํานวน          8          กลุ�ม   
   �  อัตราการมีและใช�ส�วมราดนํ้า     95  %   

4.3 ด�านอาชญากรรม(ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สนิ) 
�   ตู�ยามตํารวจ สภอ.ทุ�งหัวช�าง     จํานวน       -          แห�ง 

  �   ศูนย�ตํารวจหมู�บ�าน    จํานวน        -         แห�ง 
  �   ศูนย�อาสาสมัครปSองกันภัยฝIายพลเรือน จํานวน        1        แห�ง 
 

5. การบริการพ้ืนฐาน 
5.1การคมนาคม  ถนนในตําบลทุ�งหัวช�างประกอบไปด�วย 

     ถนน คสล.  จํานวน  ๘๘ สาย  ระยะทาง ๒๐,๑๑๒   เมตร   
      ถนนคสม. จํานวน  17 สาย  ระยะทาง 3,050    เมตร 
     ถนนลาดยาง จํานวน  3 สาย  ระยะทาง 3,996    เมตร 
     ถนนลูกรัง จํานวน  260 สาย  ระยะทาง 91,668   เมตร 
     สะพาน คสล.จํานวน  6 แห�ง   
     สะพานไม� จํานวน  - แห�ง 
 
การคมนาคมขนส�ง ตําบลทุ�งหัวช�างมีเส�นทางติดต�อกับอําเภอต�าง ๆ ดังน้ี 
ถนนสําคัญในเขตรบัผิดชอบขององค�การบรหิารส�วนตําบลทุ�งหัวช�าง ได�แก�  ถนนสายแม�อาว – 

ทุ�งหัวช�าง  ถนนที่สามารถติดต�อได�ดังน้ี  การเดินทางออกจากจังหวัดลําพูน เดินทางได�โดยใช�เส�นทางหลวง
ของแผ�นดินหมาเลข 106  ระยะทางประมาณ 95  กิโลเมตร โดยผ�านอําเภอปIาซาง โดยอาจใช�เส�นทางเข�า 
3 ทาง ดังน้ี 

-สายบ�านแม�ปSอก – ไม�ตะเคียน  โดยเริ่มจาก บ�านแม�ปSอก ตําบลศรีวิชัย  อําเภอลี้  เข�าสู�องค�การ
บรหิารส�วนตําบลทุ�งหัวช�าง  ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร 

-สายบ�านแม�เทย – ทุ�งหัวช�าง โดยเริ่มจาก บ�านแม�เทย  ตําบลแม�ตืน  อําเภอลี้  เข�าสู�องค�การ
บรหิารส�วนตําบลทุ�งหัวช�าง  ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร 

-สายลี้ – บ�านดอนมูล ตําบลบ�านปวง  อําเภอทุ�งหัวช�าง จังหวัดลําพูน โดยเริ่มจากบ�านใหม� 
ศรีวิไล  ตําบลลี้  ถึงองค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช�าง  ระยะทางประมาณ  34  กิโลเมตร 
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การโทรคมนาคม 
� โทรศัพท�สาธารณะ  จํานวน  4    เครื่อง 
� เสียงตามสาย  จํานวน   9  จุด 
� โทรศัพท�ของ อบต.  จํานวน  1 แห�ง 

 
 

5.2 การไฟฟIา 
การไฟฟSาในตําบลทุ�งหัวช�าง มีไฟฟSาใช�ครบทกุหมู�บ�าน  ครัวเรือนที่มีไฟฟSาใช�  

จํานวน  1,994  ครัวเรือน  ครัวเรือนที่ไม�มีไฟฟSาใช� จํานวน  65  ครัวเรือน (ไฟฟSาเข�าไปไม�ถึงจํานวน  
16  ครัวเรือน / ไฟฟSาเข�าถึงแต�ไม�ใช�จํานวน  49  ครัวเรือน) 

 
5.3ประปา(แหล�งนํ้าธรรมชาติ/แหล�งนํ้าท่ีสร�างขึ้น) 
� ลํานํ้า,  ลําห�วย  จํานวน   19        สาย  
� ฝายนํ้าล�น   จํานวน   24     แห�ง 
� บ�อนํ้าต้ืน   จํานวน   4      แห�ง 
� ประปาระบบผิวดิน  จํานวน   4     แห�ง 
� บ�อบาดาล   จํานวน   1๙     แห�ง 
� อ�างเกบ็นํ้า   จํานวน   4    แห�ง 
� คลองส�งนํ้าชลประทาน จํานวน    2    แห�ง  
� ประปาภูเขา   จํานวน  7    หมู�บ�าน  
� ระบบประปาหมู�บ�าน  จํานวน  ๗    แห�ง 
� สระนํ้า   จํานวน  34    แห�ง 
ข�อมูลอ่ืน ๆ  

มวลชนจัดต้ัง 
� ชมรมปC\นจักรยาน   จํานวน    -   ชมรม 
� ลูกเสือชาวบ�าน   จํานวน   -   รุ�น 
� ไทยอาสาปSองกันชาติ   จํานวน   -   รุ�น 
� อาสาสมัครปSองกันภัยฝIายพลเรอืน จํานวน   1   รุ�น 
� ชมรมตํารวจบ�าน   จํานวน   -   ชมรม 

6.สภาพทางเศรษฐกิจ 
อาชีพ(การเกษตร/ปศุสัตว�/การบริการ/อุตสาหกรรม/แรงงาน) 
ประชากรส�วนใหญ�ประกอบอาชีพด�านการเกษตรคิดเป@นร�อยละ 90 ของพ้ืนที่ทัง้ตําบล พืชที่ปลูก  

เช�น ปลูกข�าว ,ข�าวโพด ,มันฝรัง่ ,ถ่ัวแระ ซึ่งเป@นสินค�าที่สําคัญของตําบลทุ�งหัวช�าง  ราคาของผลผลิตส�วนใหญ�
ข้ึนอยู�กับพ�อค�าคนกลาง   ดังน้ันราคาของสินค�าเกษตรกรรมจึงเป@นไปตามกลไกของตลาด 

นอกจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล�ว ยังมกีารประกอบอาชีพต�าง ๆ เช�น ค�าขาย   
รับราชการ  การทอผ�า  และมีแรงงานอยู�ในภาคนิคมอุตสาหกรรมลําพูนอีกด�วย 
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       7.เศรษฐกิจพอเพียงท�องถ่ิน(ด�านการเกษตรและแหล�งนํ้า) 
มีพื้นที่ทําการเกษตรประมาณ   21,779  ไร�  แยกเป@น 
- ที่นา    2,584 ไร� 
- ที่ปลกูพืชไร�    12,980 ไร� 
- ที่ปลกูไม�ผล/ไม�ยืนต�น   4,667 ไร� 
- ที่ปลกูพืชผัก    90 ไร� 
- ที่ปลกูไม�ดอก/ไม�ประดับ  210 ไร� 
- ที่ทําการเกษตรอื่น ๆ   1,248 ไร�  
หน�วยธุรกิจในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช�าง 
� ปC^มนํ้ามันหัวจ�าย   จํานวน    5  แห�ง 
� โรงสีข�าว    จํานวน    23  แห�ง 
� ตลาดสด    จํานวน     4   แห�ง 
� ร�านรับซ�อมยานยนต�   จํานวน    6  แห�ง 
� ร�านค�าทั่วไป    จํานวน    52  แห�ง 
� โรงงานผลิตนํ้าด่ืม   จํานวน    1  แห�ง 
� ร�านเสริมสวย   จํานวน    1   แห�ง 
� ปC_มหลอด    จํานวน               11       แห�ง 
� ตู�จ�ายนํ้ามัน(หยอดเหรียญ)  จํานวน   1  แห�ง 
� ร�านอาหาร                         จํานวน                 5  แห�ง 
� ฟาร�มเลี้ยงสัตว�   จํานวน   1  แห�ง 
 

8.ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม 
   8.1 การนับถือศาสนา 
ประชากรส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธและมีความเช่ือเรื่องผบีรรพบรุุษ โดยมีการประกอบ

พิธีกรรมตามความเช่ือของบรรพบุรุษ โดยการเลี้ยงผบี�าน เลีย้งผีเหมอืง/ฝาย หรือเลี้ยงผเีตาไฟ การนับถือผเีจ�าที่
การส�งเคราะห�บ�าน พิธีรดนํ้าดําหัวผู�สูงอายุ 

   8.2 ประเพณี 
ในพ้ืนที่องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช�างมงีานประเพณีทีป่ฏิบัติกันสบืมาต้ังแต�บรรพบุรุษ 

ได�แก�  
-ประเพณีสรงนํ้าพระธาตุฯ 
-ประเพณีกินแขก(แต�งงาน) 
-ประเพณีเลี้ยงผบี�าน(เข�ากรรมบ�าน) 
 

   8.3 ภูมิปCญญาท�องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
ในพ้ืนที่องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช�าง มีผู�มีความรู�ด�านการจกัสาน  การทอผ�า(กี่เอว)  

การขับซอ  การฟSอนเจิง  การฟSอนดาบ การทอผ�า(กี่กระตุก) 
มีภาษาถ่ินหรือภาษาพูดคือภาษากะเหรี่ยง (โปร�และสกอร�)และภาษาพ้ืนเมือง 
 

   8.4 สินค�าพ้ืนเมือง 
สินค�าที่เป@นที่นิยมคือ ผ�าทอกะเหรี่ยง (เสือ้ ชุดกะเหรี่ยง หรอืถุงย�าม) ผ�าไหม 

  



๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

๒.๒  ข�อมูลเก่ียวกับศักยภาพของท�องถ่ิน 
� ศักยภาพขององค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช�าง 
 

สรุปปMญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสร�างส�วนราชการและกรอบอตัรากําลัง 
 

 องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช�าง กําหนดโครงสร�างการแบ�งส�วนราชการออกเป@น 5 ส�วนได�แก�              
สํานักงานปลัด กองคลัง กองช�าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกองสวัสดิการสังคม กําหนดกรอบ
อัตรากําลังจํานวนทั้งสิ้น  48  อัตรา แต�เน่ืองจากองค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช�างมีภารกิจและปริมาณงานที่
เพ่ิมข้ึนจากเดิม และมีความต�องการใช�บุคลากรที่มีความชํานาญหรือเช่ียวชาญเฉพาะด�านในการปฏิบัติภารกิจ 
ดังน้ันจึงต�องมีความจําเป@นต�องขอกําหนดตําแหน�งข้ึนใหม�เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึน และแก�ไขปCญหา
การบริหารงานภายในส�วนราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช�างต�อไป 
 
 

โครงสร�างการกําหนดส�วนราชการ 
 

 จากสภาพปCญหาขององค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช�าง มีภารกิจ อํานาจหน�าที่ที่จะต�องดําเนินการแก�ไข
ปCญหาดังกล�าวภายใต�อํานาจหน�าที่ที่กาํหนดไว�ใน พ.ร.บ.สภาตําบลและองค�การบรหิารส�วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และ
ที่แก�ไขเพ่ิมเติม และตามพระราชบัญญติักําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีการกําหนดโครงสร�างส�วนราชการ ดังน้ี 
 

๑.  สํานักปลัด  มีหน�าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค�การบริหารส�วนตําบล  และ
ราชการที่มิได�กําหนดหน�าที่ของส�วนราชการใดในองค�การบริหารส�วนตําบลโดยเฉพาะ  รวมทั้งกํากับและเร�งรัดการ
ปฏิบัติราชการของส�วนราชการในองค�การบริหารส�วนตําบลให�เป@นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติ
ราชการขององค�การบริหารส�วนตําบล  งานด�านธุรการ  งานสารบรรณ  การจัดทําแผนพัฒนาตําบล  การจัดร�าง
ข�อบัญญัติตําบล  การจัดทําทะเบียนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล  การบริหารงานบุคคลขององค�การ
บริหารส�วนตําบล  ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต�าง ๆ และปฏิบัติงานที่ไม�อยู�ในความรับผิดชอบของส�วน
ราชการที่เรียกช่ืออื่น  รวมทั้งการกํากับและเร�งรัดการปฏิบัติราชการในองค�การบริหารส�วนตําบล  ให�เป@นไปตาม
นโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส�วนตําบล 

 

 ๒.  กองคลัง  มีหน�าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีและทะเบียนรับ – จ�ายเงินทุกประเภท  
งานเกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ�ายเงนิ  การเก็บรักษาเงิน  การนําส�งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงินองค�การบรหิาร
ส�วนตําบล รวบรวมสถิติเงินได�ประเภทต�าง ๆ การเบิกตัดปd  การขยายเวลาเบิกจ�ายงบประมาณ  การหักภาษีและ
นําส�ง  รายงานเงินคงเหลือประจํา  การรับและจ�ายขาดเงินสะสมขององค�การบริหารส�วนตําบล การยืมเงินทดรอง
ราชการ  การจัดหาผลประโยชน�จากสิ่งก�อสร�างและทรัพย�สิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและสํานักงานตรวจเงิน
แผ�นดิน  การเร�งรัดใบสําคัญและเงินยืมค�างชําระ  การจัดเก็บภาษี  การประเมินภาษี  การเร�งรัดจัดเก็บรายได�  
การพัฒนารายได�  การออกใบอนุญาตและค�าธรรมเนียมต�าง ๆ และปฏิบัติหน�าที่อื่นที่เกี่ยวข�อง  พัสดุขององค�การ
บริหารส�วนตําบลและงานอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข�องและได�รับมอบหมาย 
  

๓.  กองช�าง  มีหน�าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ  ออกแบบ  การจัดทําข�อมูลทางด�านวิศวกรรม  
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการก�อสร�าง  งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนปฏิบัติ  งานการก�อสร�างและซ�อมบํารุง  การควบคุมการก�อสร�างและซ�อม
บํารุง  งานแผนงานด�านวิศวกรรมเครื่องจักรกลการรวบรวมประวัติ  ติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  
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การควบคุม  การบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจ�าย
วัสดุ  อุปกรณ�  อะไหล�  นํ้ามันเช้ือเพลิง  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�องและได�รับมอบหมาย 
 

๔.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน�าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทาง
การศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห�  วิจัยและพัฒนาหลักสูตร  การแนะแนว  การวัดผล  ประเมินผล  การพัฒนาตํารา
เรียน  การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา  การจัดบริการส�งเสริมการศึกษา  การจัดการและส�งเสริม
ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท�องถ่ิน  การจัดการและส�งเสริมการกีฬาและนันทนาการและปฏิบัติหน�าที่อื่นที่
เกี่ยวข�องและที่ได�รับมอบหมาย 
 

 ๕.  กองสวัสดิการสังคม  มีหน�าที่ความรับผิดชอบด�านสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  ได�แก�  งานฝgกอบรม
พัฒนาการ  งานส�งเสริมสุขภาพ  งานข�อมูล  ด�านสังคมสงเคราะห�  ได�แก�  งานสงเคราะห�เด็ก  สตรี  คนชรา  
ผู�ด�อยโอกาส  และผู�พิการ  ด�านส�งเสริมอาชีพ  ได�แก�  งานฝgกอบรมอาชีพ  งานพัฒนาศักยภาพกลุ�มอาชีพ  งาน
สนับสนุนทุนดําเนินการกลุ�มอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

โครงสร�าง 

โครงสร�างตามแผนอัตรากําลังเดิม             โครงสร�างตามแผนอัตรากําลังใหม� 
              ๑.  สํานักปลัด 

 

๑.  สํานักปลัด 

หัวหน�าสํานักปลัด  (นักบริหารงานท่ัวไป 7) 
๑.๑  งานบริหารทั่วไป 
       -  งานสารบรรณ 
       -  งานบริหารงานบุคคล 
       -  งานเลือกต้ัง 
       -  งานกิจการสภาองค�การบรหิารส�วนตําบล 
       -  งานตรวจสอบภายใน 
       -  งานอํานวยการและข�อมลูข�าวสาร 
       -  งานจัดทําฎีกาและการพัสดุสํานักงานปลัด 
๑.๒  งานนโยบายและแผน 
       -  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
       -  งานวิชาการ 
       -  งานข�อมูลและการประชาสมัพันธ� 
       -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร� 
       -  งบประมาณ 
๑.๓  งานกฎหมายและคดี 
      -  งานกฎหมายและนิติกรรม 
      -  งานการดําเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
      -  งานร�องเรียนและร�องทุกข�และอุทธรณ� 
      -  งานทะเบียนการคลงั 
      -  งานข�อบัญญัติ อบต. 
๑.๔  งานส�งเสริมการเกษตร 
      -  งานส�งเสรมิและเผยแพร� 
      -  งานศึกษาวิเคราะห�ผลกระทบสิง่แวดล�อม 
      -  งานติดตามตรวจสอบ 
๑.๕  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
      -  งานอนามัยและสิ่งแวดล�อม 
      -  งานส�งเสรมิสุขภาพและสาธารณสุข 
      -  งานรักษาความสะอาด 
      -  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อม 
      -  งานบริการสาธารณสุข 
๑.๖  งานปSองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     -  งานอํานวยการ 
     -  งานปSองกัน 
     -  งานช�วยเหลือฟi_นฟู 
     -  งานกู�ภัย 

หัวหน�าสํานักปลัด  (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ต�น) 
๑.๑  งานบริหารทั่วไป 
       -  งานสารบรรณ 
       -  งานบริหารงานบุคคล 
       -  งานเลือกต้ัง 
       -  งานกิจการสภาองค�การบรหิารส�วนตําบล 
       -  งานตรวจสอบภายใน 
       -  งานอํานวยการและข�อมลูข�าวสาร 
       -  งานจัดทําฎีกาและการพัสดุสํานักงานปลัด 
๑.๒  งานนโยบายและแผน 
       -  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
       -  งานวิชาการ 
       -  งานข�อมูลและการประชาสมัพันธ� 
       -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร� 
       -  งบประมาณ 
๑.๓  งานกฎหมายและคดี 
      -  งานกฎหมายและนิติกรรม 
      -  งานการดําเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
      -  งานร�องเรียนและร�องทุกข�และอุทธรณ� 
      -  งานทะเบียนการคลงั 
      -  งานข�อบัญญัติ อบต. 
๑.๔  งานส�งเสริมการเกษตร 
      -  งานส�งเสรมิและเผยแพร� 
      -  งานศึกษาวิเคราะห�ผลกระทบสิง่แวดล�อม 
      -  งานติดตามตรวจสอบ 
๑.๕  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
      -  งานอนามัยและสิ่งแวดล�อม 
      -  งานส�งเสรมิสุขภาพและสาธารณสุข 
      -  งานรักษาความสะอาด 
      -  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อม 
      -  งานบริการสาธารณสุข 
๑.๖  งานปSองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     -  งานอํานวยการ 
     -  งานปSองกัน 
     -  งานช�วยเหลือฟi_นฟู 
     -  งานกู�ภัย 

 
 



๑๑ 

 

 
 
 

โครงสร�างตามแผนอัตรากําลังเดิม 

 

            โครงสร�างตามแผนอัตรากําลังใหม�   

๒.  กองคลัง 
 

๒.  กองคลัง 

ผู�อํานวยการกองคลงั  (นักบริหารงานการคลงั  7) 
๑.๑  งานการเงิน 
       -  งานรับ – จ�ายเงิน 
       -  งานจัดทําฎีกาเบิกจ�ายเงิน 
       -  งานเก็บรักษาเงิน 
๑.๒  งานบัญชี 
       -  งานการบัญชี 
       -  งานทะเบียนคุมการเบิกจ�าย 
       -  งานการเงินและงบทดลอง 
       -  งานงบแสดงฐานะการเงิน 
๑.๓  งานพัฒนาและจัดเกบ็รายได� 
       -  งานภาษีอากร  ค�าธรรมเนียมและค�าเช�า 
       -  งานพัฒนารายได� 
       -  งานควบคุมกิจการค�าและค�าปรบั 
       -  งานทะเบียนควบคุมและเร�งรัดรายได� 
๑.๔  งานทะเบียนทรัพย�สินและแผนที่ภาษี 
       -  งานทะเบียนทรัพย�สินและแผนที่ภาษี 
       -  งานพัสดุ 
       -  งานทะเบียนเบิกจ�ายวัสดุครุภัณฑ�และ 
          ยานพาหนะ 
 

ผู�อํานวยการกองคลงั (นักบรหิารงานการคลัง ระดับ ต�น) 
๑.๑  งานการเงิน 
       -  งานรับ – จ�ายเงิน 
       -  งานจัดทําฎีกาเบิกจ�ายเงิน 
       -  งานเก็บรักษาเงิน 
๑.๒  งานบัญชี 
       -  งานการบัญชี 
       -  งานทะเบียนคุมการเบิกจ�าย 
       -  งานการเงินและงบทดลอง 
       -  งานงบแสดงฐานะการเงิน 
๑.๓  งานพัฒนาและจัดเกบ็รายได� 
       -  งานภาษีอากร  ค�าธรรมเนียมและค�าเช�า 
       -  งานพัฒนารายได� 
       -  งานควบคุมกิจการค�าและค�าปรบั 
       -  งานทะเบียนควบคุมและเร�งรัดรายได� 
๑.๔  งานทะเบียนทรัพย�สินและแผนที่ภาษี 
       -  งานทะเบียนทรัพย�สินและแผนที่ภาษี 
       -  งานพัสดุ 
       -  งานทะเบียนเบิกจ�ายวัสดุครุภัณฑ�และ 
          ยานพาหนะ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

 
 
 

        โครงสร�างตามแผนอัตรากําลังเดิม                             โครงสร�างตามแผนอัตรากําลังใหม� 
 

๓.  กองช�าง 
 

๓.  กองช�าง 

ผู�อํานวยการกองช�าง  (นักบริหารงานช�าง  7) 
๑.๑  งานก�อสร�าง 
       -  งานก�อสร�างและบรูณะถนน 
       -  งานก�อสร�างและบรูณะสะพานและ 
          โครงการพิเศษ 
       -  งานระบบและแผนที่เส�นทางคมนาคม 
       -  งานบํารุงรกัษาเครื่องจกัรและยาพาหนะ 
๑.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
       -  งานสถาปCตยกรรมและมัณฑศิลปk 
       -  งานวิศวกรรม 
       -  งานประเมินราคา 
       -  งานควบคุมการก�อสร�างอาคาร 
       -  งานบริการข�อมลูและหลักเกณฑ� 
       -  งานออกแบบ 
๑.๓  งานสาธารณูปโภค 
       -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
       -  งานขนส�งและวิศวกรรมจราจร 
       -  งานระบายนํ้า 
       -  งานจัดตกแต�งสถานที ่
๑.๔  งานผังเมือง 
      -  งานสํารวจและแผนที ่
      -  งานวางแผนพัฒนาเมือง 
      -  งานควบคุมทางผงัเมอืง 
      -  งานจัดรูปที่ดินและฟi_นฟูเมอืง 

ผู�อํานวยการกองช�าง  (นักบริหารงานช�าง ระดับ ต�น) 
๑.๑  งานก�อสร�าง 
       -  งานก�อสร�างและบรูณะถนน 
       -  งานก�อสร�างและบรูณะสะพานและ 
          โครงการพิเศษ 
       -  งานระบบและแผนที่เส�นทางคมนาคม 
       -  งานบํารุงรกัษาเครื่องจกัรและยาพาหนะ 
๑.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
       -  งานสถาปCตยกรรมและมัณฑศิลปk 
       -  งานวิศวกรรม 
       -  งานประเมินราคา 
       -  งานควบคุมการก�อสร�างอาคาร 
       -  งานบริการข�อมลูและหลักเกณฑ� 
       -  งานออกแบบ 
๑.๓  งานสาธารณูปโภค 
       -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
       -  งานขนส�งและวิศวกรรมจราจร 
       -  งานระบายนํ้า 
       -  งานจัดตกแต�งสถานที ่
๑.๔  งานผังเมือง 
      -  งานสํารวจและแผนที ่
      -  งานวางแผนพัฒนาเมือง 
      -  งานควบคุมทางผงัเมอืง 
      -  งานจัดรูปที่ดินและฟi_นฟูเมอืง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 
        โครงสร�างตามแผนอัตรากําลังเดิม 
 

         โครงสร�างตามแผนอัตรากําลังใหม� 
 

๔.  ส�วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

๔.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

หัวหน�าส�วนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา  ๖) 
๑.๑  งานบริหารงานการศึกษา 
       -  งานบริหารวิชาการ 
       -  งานนิเทศการศึกษา 
       -  งานลูกเสอืและยุวกาชาด 
       -  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
       -  งานสารบรรณ 
       -  งานจัดทําฎีกาและการพัสดุส�วนการศึกษา   
           ศาสนา  และวัฒนธรรม 
๑.๒  งานส�งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
       -  งานห�องสมุด  พิพิธภัณฑ�และเครือข�ายทาง 
          การศึกษา 
       -  งานส�งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม 
       -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
       -  งานกีฬาและนันทนาการ 
๑.๓  งานกิจการโรงเรียน 
      -  งานจัดการศึกษา 
      -  งานพลศึกษา 
      -  งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผล 
          โรงเรียน 
     -   งานบริการและบํารงุรักษาสถานศึกษา 
     -   งานศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
๑.๔  งานข�อมูลและประชาสัมพันธ�การท�องเที่ยว 
     -  งานข�อมูลแหล�งท�องเที่ยว 
     -  งานประชาสัมพันธ� 
     -  งานผลิตสื่อการประชาสมัพันธ� 
 

ผู�อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ต�น) 
๑.๑  งานบริหารงานการศึกษา 
       -  งานบริหารวิชาการ 
       -  งานนิเทศการศึกษา 
       -  งานลูกเสอืและยุวกาชาด 
       -  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
       -  งานสารบรรณ 
       -  งานจัดทําฎีกาและการพัสดุส�วนการศึกษา   
           ศาสนา  และวัฒนธรรม 
๑.๒  งานส�งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
       -  งานห�องสมุด  พิพิธภัณฑ�และเครือข�ายทาง 
          การศึกษา 
       -  งานส�งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม 
       -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
       -  งานกีฬาและนันทนาการ 
๑.๓  งานกิจการโรงเรียน 
      -  งานจัดการศึกษา 
      -  งานพลศึกษา 
      -  งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผล 
          โรงเรียน 
     -   งานบริการและบํารงุรักษาสถานศึกษา 
     -   งานศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
๑.๔  งานข�อมูลและประชาสัมพันธ�การท�องเที่ยว 
     -  งานข�อมูลแหล�งท�องเที่ยว 
     -  งานประชาสัมพันธ� 
     -  งานผลิตสื่อการประชาสมัพันธ� 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



๑๔ 

 

 
        โครงสร�างตามแผนอัตรากําลังเดิม 

 
          โครงสร�างตามแผนอัตรากําลังใหม� 

 
๕.  ส�วนสวัสดิการสังคม 
 

๕.  กองสวัสดิการสังคม 
 

หัวหน�าส�วนสวัสดิการสงัคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสงัคม  ๖) 
๑.๑  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
       -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
       -  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
       -  งานสารบรรณ 
       -  งานจัดทําฎีกาและการพัสดุส�วนสวัสดิการ 
          สังคม 
๑.๒  งานสังคมสงเคราะห� 
       -  งานสวัสดิการและสงัคมสงเคราะห� 
       -  งานสงเคราะห�เด็ก  สตรี  คนชรา   
          และคนพิการ   และผู�ด�อยโอกาส 
       -  งานปCญหาแรงงานในพ้ืนที ่
๑.๓  งานส�งเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี
      -  งานส�งเสรมิอาชีพชุมชน 
      -  งานพัฒนาสตร ี
      -  งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  
          และผู�ประสบปCญหาความยากจน 

ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสงัคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสงัคม ระดับ ต�น) 
๑.๑  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
       -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
       -  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
       -  งานสารบรรณ 
       -  งานจัดทําฎีกาและการพัสดุส�วนสวัสดิการ 
          สังคม 
๑.๒  งานสังคมสงเคราะห� 
       -  งานสวัสดิการและสงัคมสงเคราะห� 
       -  งานสงเคราะห�เด็ก  สตรี  คนชรา   
          และคนพิการ   และผู�ด�อยโอกาส 
       -  งานปCญหาแรงงานในพ้ืนที ่
๑.๓  งานส�งเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี
      -  งานส�งเสรมิอาชีพชุมชน 
      -  งานพัฒนาสตร ี
      -  งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  
          และผู�ประสบปCญหาความยากจน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



๑๕ 

 

1.2 จํานวนบุคลากรขององค�การบริหารส�วนตําบล รวมท้ังสิ้น  จํานวน  47  คน  แยกเปRน 
 � ตําแหน�ง ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช�าง นายสมสมัย  ปองนาน 

� ตําแหน�งในสํานักปลัด  จํานวน  18  คน            
1. นางสายชล วงค�เข่ือนแก�ว หัวหน�าสํานักปลัด 
2. นางพัฒนา กาญจนะ นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ 
3. นางอ�อยทิพย� ขัติยศ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
4. นางสุรีย�พรรณ วงค�แจ�ม  เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
5. น.ส.ปlยะดา เนตรสุวรรณ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
6. นางแสงชน ก�อนทอง นักจัดการงานทั่วไป 
7. นายวิชัย  ขัดสาน  นักการภารโรง 
8. นายสมพงษ� เหล็กต๋ัว  ผู�ช�วยนักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
9. นายคําสิงห� จุนุ  พนักงานขับรถ 
10.  นายเอกยุทธ อุ�นเรือน  จ�างเหมาบริการ(พนักงานขับรถ) 
11.  น.ส.บานเย็น คําแดง  คนงานทั่วไป 
12.  น.ส.กัญญา ธิสม  คนงานทั่วไป 
13.  น.ส.วิไล กองคํา  คนงานทั่วไป 
14.  นายอินทร อุ�นเรือน  คนงานทั่วไป 
15.  นายรณชิต แดงชัย  พนักงานขับรถ   
16. นายสุอิน ปCนไก�  จ�างเหมาบริการ (พนักงานขับรถ) 
17.  น.ส.จันแพ ดาวเงิน  จ�างเหมาบริการ (แม�บ�าน) 
18.  น.ส.สุภิญญา ยศเมา  จ�างเหมาบริการ  

 
� ตําแหน�งในกองคลังจํานวน  6  คน 

1. นายสมสมัย    ปองนาน ปลัดองค�การบรหิารส�วนตําบล 
     รักษาราชการแทนผู�อํานวยการกองคลงั 

2. นางศตกมล  ยานะวิน  นักวิชาการคลังชํานาญการ 
3. น.ส.ภัทรามาศส�  บุตรจมุปา นักวิชาการจัดเก็บรายได�ปฏิบัติการ 
4. นางวารุณี  นุ�นวาระ  เจ�าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
5. นางสนทนา  แดงชัย  เจ�าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
6. นายธีรนัย  ปCญญาแดง คนงานทั่วไป 

 

� ตําแหน�งในกองช�าง  จํานวน  6  คน  
1. นายสุรชัย  คําธิตา  ผู�อํานวยการกองช�าง 
2. นายภาณุมาศ  ยานะวิน  นายช�างโยธาชํานาญงาน 
3. นายกฤษณะศักด์ิ  พยุงศักดาภาส ผู�ช�วยช�างโยธา 
4. นายวิรัตน�  นุ�นวาระ  ผู�ช�วยนักผังเมือง  
5. นายสุอูน  อ�อนใจ  ผู�ช�วยช�างไฟฟSา 
6. นายวุฒิชัย  ปCนไก�  จ�างเหมาบริการ  

 
 

� ตําแหน�งในกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  จํานวน  15  คน  



๑๖ 

 

๑. นางพรหมภัสสร            ไตรยวงค� ผู�อํานวยการกองการศึกษาฯ   
๒. นางบัวจอน  นันทเสน ครูผู�ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๓. นางสาคร  บุตรจมุปา ครูผู�ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๔. นางสุทิน  ก�างยาง  ครูผู�ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๕. นางจันทร�ใจ  นะกาลัง  ผู�ช�วยครูผู�ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๖. นางเกษดา  ชันดู  ครูผู�ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๗. นางธิดา   คําต๋ัน  ผู�ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๘. น.ส.พรรษา  สุตnา  ผู�ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๙. น.ส.นาร ี             สุตnา  ผู�ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๑๐. นางนวลจันทร�  อุ�นเรือน  ครูผู�ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๑๑. นางจีรนันท�  คําอ�อน  ครูผู�ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๑๒. น.ส.วันเพ็ญ  คําอ�อน  พ่ีเลี้ยงเด็ก 
๑๓. น.ส.มณฑกานต�  เปd_ยแดง  พ่ีเลี้ยงเด็ก(จ�างเหมาบริการ) 
14. น.ส.เพ็ญศิร ิ  ปCนอ�าย  จ�างเหมาบริการ 
๑๔. 15. น.ส.เกษรา  ปCญญาแดง ผู�ช�วยผู�ดูแลเด็ก(จ�างเหมาบริการ) 
 

 
� ตําแหน�งในกองสวัสดิการสังคม  จํานวน  2  คน  

1.นายสันติ ทาวี  นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน  
ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสงัคม  

            2.น.ส.จีรพรรณ ใจแก�ว ผู�ช�วยเจ�าพนักงานพัฒนาชุมชน 
  
1.3  ระดับการศึกษาพนักงานส�วนตําบล,ลูกจ�างประจํา,พนักงานจ�าง,จ�างเหมาบริการ รวม  
๔8  คน 
� ตํ่ากว�า ป.4      จํานวน     1 คน 

      ระดับประถมศึกษาที่ 6    จํานวน      1 คน 
� ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น    จํานวน      3 คน   
� ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    จํานวน      6 คน 
� ปวช.      จํานวน      - คน 
� ปวส.      จํานวน      5 คน 
� ปริญญาตร ี      จํานวน     25 คน 
� ปริญญาโท      จํานวน      7 คน 

 

�  ข�อมูล  ณ  เดือน เมษายน  2562 
      
 
 
 
 

 



๑๗ 

 

         โครงสร�างการบริหารงานคณะผู�บริหารท�องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 จํานวนบุคลากรคณะผู�บรหิาร และสมาชิกองค�การบรหิารส�วนตําบลทุ�งหัวช�าง  มีดังน้ี 
คณะผู�บรหิารองค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช�าง จํานวน  4  คน  มีดังน้ี 
1. นายศักด์ิสิทธ์ิ  จันทร�ถา       นายกองค�การบรหิารส�วนตําบลทุ�งหัวช�าง 
2. นายบัณพุฒ  คําตา       รองนายกองค�การบรหิารส�วนตําบลทุ�งหัวช�าง 
3. นายสาคร  เงินอ�อน       รองนายกองค�การบรหิารส�วนตําบลทุ�งหัวช�าง 
4. นายนวลจันทร�  คําต๋ัน       เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช�าง 
 
 
 

นายศักดิ์สิทธ์ิ   จันทร�ถา 
นายกองค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช�าง 

นายบัณพุฒ  คําตา 
รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช�าง 

คนที่ 1 
 

งานรับผดิชอบ 
- งานด�านสํานักปลัด 
- งานด�านสวัสดิการสังคม 
- งานด�านศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

นายสาคร  เงินอ�อน 
รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช�าง 

คนที่ 2 
 

งานรับผดิชอบ 
- งานด�านโยธา 
- งานด�านการคลัง 

นายนวลจันทร�  คําตั๋น 
เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช�าง 

 
งานรับผดิชอบ 

- งานเลขานุการ งานบันทึกการประชุม การปฏิบัติงาน
ของคณะผู�บริหารท�องถิ่น 



๑๘ 

 

สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช�าง จํานวน  1๕  คน มีดังน้ี 
 
1. นายไชยเทพ   เสาร�เย็น ประธานสภาองค�การบรหิารส�วนตําบลทุ�งหัวช�าง 
2. นายเกี๋ยง   ปCนไก�  รองประธานสภาองค�การบรหิารส�วนตําบล 
3. นายสุขุม   อุ�นเรือน สมาชิกสภาองค�การบรหิารส�วนตําบล หมู�ที่ 4 
4. นายกnอง    ต๋ันตานะ สมาชิกสภาองค�การบรหิารส�วนตําบล หมู�ที่ 4 
5. นายนรินทร�   มังกา  สมาชิกสภาองค�การบรหิารส�วนตําบล หมู�ที่ 6 
๖. นายวิโรจน�   ปCนอ�าย สมาชิกสภาองค�การบรหิารส�วนตําบล หมู�ที่ 6 
๗. นายประสงค�   ปุoดบี้  สมาชิกสภาองค�การบรหิารส�วนตําบล หมู�ที่ 7 
๘. นายวิโรจน�   จันทร�คํา สมาชิกสภาองค�การบรหิารส�วนตําบล หมู�ที่ 7  
๙. นายกnองดี   คําสุข  สมาชิกสภาองค�การบรหิารส�วนตําบล หมู�ที่ 9 
1๐. นายเกรียงวงค�   สุตnา  สมาชิกสภาองค�การบรหิารส�วนตําบล หมู�ที่ 10 
1๑. นายสมเพชร   ถาเงิน  สมาชิกสภาองค�การบรหิารส�วนตําบล หมู�ที่ 10 
1๒.นายผัดลอื   อุ�นเรือน สมาชิกสภาองค�การบรหิารส�วนตําบล หมู�ที่ 11 
1๓. นายตอน   ก�อนจันทร� สมาชิกสภาองค�การบรหิารส�วนตําบล หมู�ที่ 11 
1๔. นายลิใจ   สุตnา  สมาชิกสภาองค�การบรหิารส�วนตําบล หมู�ที่ 12 
1๕. นายชัยณรงค�   คําฝC_น  สมาชิกสภาองค�การบรหิารส�วนตําบล หมู�ที่ 12 
1๖. นายสมสมัย     ปองนาน เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช�าง  
              (ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช�าง) 

 
 

� รายได�ขององค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช�าง 
ปSงบประมาณ  

พ.ศ. 
รายได�  

รวม อบต. 
จัดเก็บเอง 

ส�วนราชการต�างๆ
จัดเก็บให� 

เงินอุดหนุน 
จากรัฐบาล 

2551 243,568.54 8,071,456.68 13,918,920.47 22,233,945.69 
2552 157,759.29 7,451,198.97 11,667,185.42 19,276,143.68 
2553 168,125.89 11,042,753.05 13,044,356 24,255,234.94 
2554 126,422.80 10,631,851.71 12,858,033 23,616,307.51 
2555 198,780.95 11,581,283.84 9,364,356 21,144,420.79 
2556 214,346.02 14,791,751.90 9,348,552 24,354,649.92 
2557 322,534.51 13,233,722.73 10,489,950 24,046,207.24 
2558 321,254.32 14,770,162.65 10,561,142 25,652,558.97 
2559 250,509.72 15,496,787.95 9,257,076 25,004,737.67 
2560 238,982.17 16,509,138.48 19,447,150 36,195,270.65 

     
 
� ข�อมูล ณ เดือน  กันยายน  2560 
 

 



๑๙ 

 

 
�ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี 
 การรวมกลุ�มของประชาชน 

� กลุ�มอาชีพ     
1. กลุ�มอาชีพเลี้ยงวัว จํานวน  3 กลุ�ม (บ�านแม�ปCนเดง 1 กลุ�ม และ 

       บ�านหนองผํา  2  กลุ�ม) 
2. กลุ�มทอผ�าไหม จํานวน  1 กลุ�ม (บ�านแม�ปCนเดง) 
3. กลุ�มทําปุLยชีวภาพ จํานวน  1 กลุ�ม (บ�านแม�ปCนเดง) 
4. กลุ�มทอผ�ากะเหรี่ยง จํานวน  4 กลุ�ม (บ�านโปIงแดง,บ�านสัญชัย,                 

บ�านหนองผํา,บ�านดอยวงค�) 
 

� กองทุนสวัสดิการชุมชน(อบต.ทุ�งหัวช�าง) จํานวน   1 กลุ�ม   
� กองทุน กขคจ  จํานวน  6 กลุ�ม (บ�านหัวขัว,บ�านโปIงแดง, บ�านดง,   

         บ�านแม�ปCนเดง,บ�านสัญชัย,บ�านสันดอนมลู 
� กองทุนเงินล�าน  จํานวน  8 กลุ�ม(หมู�ที่ 4,5,6,7,9,10,11,12)   
� กองทุนแม�บ�าน  จํานวน  8 กลุ�ม(หมู�ที่ 4,5,6,7,9,10,11,12)     
 

จุดเด�นของพ้ืนท่ี ( ท่ีเอ้ือต�อการพัฒนาตําบล ) 
� ตําบลทุ�งหัวช�าง  มีพ้ืนที่อยู�ไม�ห�างจากตัวอําเภอทุ�งหัวช�างมากนัก  มีการคมนาคมที่สามารถใช�

สัญจร ไป – มาและขนผลผลิตทางการเกษตรได�อย�างสะดวก 
� ตําบลทุ�งหัวช�าง มีผลิตผลทางการเกษตรหลายชนิดเหมาะสําหรับที่จะได�รับการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ และภาคเอกชนในการจัดต้ังศูนย�เพ่ือแปรรปูอาหารจากผลิตผลทางการเกษตร เช�น ถ่ัวแระ มันฝรั่ง 
� ประชาชนในพ้ืนที่จํานวน 7 หมู�บ�านเป@นชนเผ�ากะเหรี่ยง ใช�ภาษาพูดประจําเผ�าคือภาษา

กะเหรี่ยง มีวัฒนธรรม ความเช่ือ วิถีชีวิตประจําเผ�าตนเอง ประชาชนส�วนใหญ�ทอผ�ากะเหรี่ยงใช�กันใน
ครัวเรือนและทําเพ่ือจําหน�ายเป@นบางส�วน มีวัฒนธรรมการแต�งกายเป@นเอกลักษณ�ของเผ�า ประชาชนมี
ความเช่ือในการนับถือผี ซึ่งแสดงออกในกิจกรรมการเลี้ยงผบี�าน เลี้ยงผีไร�ส�วน ประเพณีเข�ากรรมหมู�บ�าน 
และนับถือศาสนาพุทธด�วย มีประเพณีสรงนํ้าพระธาตุในพ้ืนที่ สถานที่สําคัญที่ประชาชนให�การเคารพ
สักการะและเป@นที่รู�จักของคนทั่วไปหลายแห�งเช�น พระธาตุดอยกวางคํา, วัดดอยพระบาทตีนนก, วัดม�วง
คํา, พระธาตุวัดหัวขัว,ดอยตุงซาววา,พระธาตุอารามบ�านหนองผํา,พระธาตุวัดแม�ปCนเดง, เป@นต�น 

� ประชาชนเผ�ากะเหรี่ยงมีวิถีชีวิตที่เรียบง�าย มีความสามัคคี ช�วยเหลือซึ่งกันและกันในการทํา
กิจกรรมต�าง ๆ ในการดําเนินชีวิตประจําวัน เช�น การสร�างบ�าน  การทําไร� ทํานา ส�วนใหญ�จะใช�แรง
ช�วยกันทําจนเสร็จคล�ายกับการลงแขกทํานา  

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

 
๒.๓  จุดยืนทางยุทธศาสตร� (Positioning) 
 จุดยืนทางยุทธศาสตร� ความมุ�งม่ันอันแน�วแน�ในการวางแผนพัฒนาท�องถิ่น เพื่อให�บรรลุ 
วิสัยทัศน�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น คือ “อบต.ทุ�งหัวช�าง     เป@นตําบลเกษตรกรรมก�าวหน�า  
พัฒนาการเรียนรู�สู�ความเป@นเลิศทางการศึกษา ” เนื่องจากเขตพื้นที่ขององค�การบริหารส�วนตําบล 
ทุ�งหัวช�างส�วนใหญ�ประชาชนประกอบอาชีพด�านการทําการเกษตรกรรม   ผลผลิตจากการทําการ 
เกษตรกรรมส�วนใหญ�จะเป@น ข�าว มันฝรั่ง ถั่วแระข�าวโพดลําไย จึงส�งเสริมด�านการพัฒนา 
การเกษตรกรรม และประชาชนส�วนใหญ�เป@นคนชนเผ�ากะเหรี่ยง พูดภาษากะเหรี่ยง ทอผ�ากะเหรี่ยง 
(แบบก่ีเอว) ไว�ใช�ในครัวเรือน จึงส�งเสริม สนับสนุนและพัฒนาด�านการศึกษาควบคู�กับการดําเนิน 
ชีวิตตามวิถีชุมชน เพื่อให�บรรลุตามวิสัยทัศน�ขององค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช�าง 

 



 -๗-

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ รวม

4 บา้นหวัขวั 4 10 23 18 25 18 50 48 16 17 36 37 365 319 93 76 117 151 729 694 1,423 526

5 บา้นโป่งแดง 4 7 18 17 32 25 45 50 26 21 29 25 365 383 115 84 108 109 742 721 1,463 563

6 บา้นแม่ปันเดง 2 6 8 3 13 17 24 30 10 18 9 17 191 194 67 84 79 83 403 452 855 375

7 บา้นสัญชยั 1 4 7 5 9 17 23 28 9 9 8 10 130 144 32 15 25 30 244 262 506 190

9 บา้นดง 3 7 9 10 20 19 31 31 13 15 13 17 212 201 45 41 39 37 385 378 763 264

10 บา้นหนองผาํ 2 4 7 8 16 14 22 17 8 9 13 19 153 139 21 25 28 24 270 259 529 194

11 บา้นสันดอนมูล 5 0 8 10 10 14 20 29 13 10 9 9 119 132 34 29 26 18 244 251 495 158

12 บา้นดอยวงค์ 3 3 6 7 13 10 20 16 4 8 8 2 115 106 26 19 13 16 208 187 395 134

24   41   86   78   138  134  235  249  99    107  125  136  1,650  1,618 433  373  435    468    3,225     3,204    6,429   2,404        

ขอ้มูล  ณ  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2562

รวมทั�งหมด

15 ปีเต็ม 18 ปีเต็ม 50 ปีเต็ม มากกว่า 60

ปีเต็ม  - 2 ปี  - 5 ปี  11 ปี  14 ปี

ตารางข้อมูลจํานวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน / กลุ่มอายุ / เพศ / จํานวนครัวเรือน

ตําบลทุ่งหัวช้าง  อาํเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวดัลาํพูน

ประจําปี  พ.ศ. 2562

หมู่ที5 ชื5อหมู่บ้าน

น้อยกว่า 1 1 ปีเต็ม 3 ปีเต็ม 6 ปีเต็ม 12 ปีเต็ม
รวมทั�งหมด

ครัวเรือน - 49 ปี  - 60 ปีเต็ม  ปีเต็มขึ�นไป - 17 ปี
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ส�วนที่ 2  
ยุทธศาสตร�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

 
1. ความสัมพันธ�ระหว�างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป) 
ยุทธศาสตร�ชาติ ยุทธศาสตร�ชาติเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน� “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” ที่ต!องการให!ประเทศมีขีด

ความสามารถในการแข+งขันคนไทยมีความสุข อยู+ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป/นธรรม
ประกอบด!วย ๕ ยุทธศาสตร�ได!แก+ (๑) ยุทธศาสตร�ด!านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร�ด!านการสร!างความสามารถ
ในการแข+งขัน (๓) ยุทธศาสตร�ด!านการสร!างความเสมอภาคและเท+าเทยีมกันทางสังคม (๔) ยุทธศาสตร�ด!านการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป/นมิตรกับสิ่งแวดล!อม และ (๕) ยุทธศาสตร�ด!านการปรับระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๑. ยุทธศาสตร�ด�านความม่ันคง ความมั่นคงเป/นเรื่องที่ส+งผลกระทบต+อการพัฒนาในทุกมิติ 
โดยเฉพาะการเจริญเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความเช่ือมั่นกับนานาชาติทั้งด!านการลงทุนและการ
ท+องเที่ยวและความสงบสุขของสังคมโดยรวม ดัง น้ันเ พ่ือให!บรรลุเปAาหมายในการสร!างเสถียรภาพ
ภายในประเทศ ลด/ปAองกันภัยคุกคาม จากภายนอกและสร!างความเช่ือในในอาเซียนและประชาคมโลกมีกรอบ
แนวทางที่ต!องให!ความสําคัญ ดังน้ี  

(๑) เสริมสร!างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป/นประมุขสร!างจิตสํานึกของคนในชาติให!มีความจงรักภักดี และธํารง
รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย�  

(๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอร�รัปช่ัน สร!างความเป/นธรรมลดความ
เหลื่อมล้ํากระจายอํานาจและสร!างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม  

(๓) ปAองกันและแก!ไขการก+อความไม+สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต!เน!นเสริมสร!าง
กระบวนการสันติสุขและแนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแย!งลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข!าใจ เข!าถึง พัฒนา”  

(๔) บริหารจัดการชายแดนโดยพัฒนาความร+วมมือเป/นหุ!นส+วนยุทธศาสตร�ความ
มั่นคงร+วมมือกับประเทศเพ่ือนบ!านพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนพ้ืนที่ศักยภาพตรวจคนเข!าเมืองเสริมสร!างความสัมพันธ�
ด!านวัฒนธรรมเร+งรัดจัดทําหลักเขตแดนแก!ไขปGญหาพ้ืนที่ทับซ!อนการลักลอบเข!าเมือง  

(๕) พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร+วมมือระหว+างประเทศทุกระดับเพ่ือปู
องกันและแก!ไขปGญหาภัยคุกคามข!ามชาติลดผลกระทบจากภัยก+อการร!ายและเสริมสร!างความมั่นคงทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร�  

(๖) พัฒนาเสริมสร!างศักยภาพกองทัพปรับโครงสร!างกําลังและยุทโธปกรณ�ที่
เหมาะสมพัฒนาระบบงานข+าวกรองให!มีประสิทธิภาพพร!อมสร!างความร+วมมือกับประเทศเพ่ือนบ!าน  

(๗) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล!อมและการปกปAองรักษา
ผลประโยชน�แห+งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร!างความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน  
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(๘) ปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวข!องจากแนวด่ิงสู+แนวระนาบมากข้ึน
กําหนด/ปรับแก!กฎหมายให!เอื้อต+อการดําเนินงานและให!ความสําคัญกับการติดตามประเมินผลเป/นระยะๆ
และต+อเน่ือง  

๒. ยุทธศาสตร�ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน(Growth & Competitiveness) 
เพ่ือให!ไทยหลุดพ!นจากประเทศรายได!ปานกลางจําเป/นต!องเพ่ิมอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ�มวล

รวมภายในประเทศ(GDP) อยู+ที่ร!อยละ ๕.๐- ๖.๐ ต+อปSในอีก ๑๕ ปSและรายได!ต+อหัวเพ่ิมข้ึนเป/น ๑๒,๔๐๐ 
ดอลลาร� สรอ.ต+อปSดังน้ัน ประเทศต!องมีแนวทางในการดําเนินงานที่สําคัญดังน้ี  

(๑) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจไทยยังคงมีความเสี่ยงที่ต!องเผชิญ อาทิ เศรษฐกิจโลกยังฟVWน
ตัวล+าช!าการเปลี่ยนแปลงทางการเงินในตลาดโลกและการเปลี่ยนแปลงของราคาพลังงาน เป/นต!น ดังน้ันจึง
ต!องสร!างความแข็งแกร+งของปGจจัยพ้ืนฐานและการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่เหมาะสม ดังน้ี  

(๑.๑) รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร!างความเช่ือมั่นโดยดําเนินนโยบายการคลังและ
การเงินให!มีความสอดคล!องกันรักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนและสร!างความ
เช่ือมั่นในต+างประเทศโดยการเผยแพร+ข!อมูลที่ถูกต!อง 

(๑.๒) ส+งเสริมการค!าและการลงทุน ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล!องกับยุทธศาสตร� 
ประเทศและยุทธศาสตร�จังหวัดที่สะท!อนความต!องการและศักยภาพของพ้ืนที่  

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ประเทศไทยมีฐานการผลิตที่หลากหลายที่ยังสามารถ
พัฒนาคุณภาพให!เป/นกําลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญได!แต+ยังต!องเผชิญกับปGญหาซึ่งต!องเร+งดําเนินการแก!ไข
ดังน้ี   

(๒.๑) เสริมสร!างฐานการผลิตภาคเกษตรให!เข!มแข็งและย่ังยืนโดยฟVWนฟูดูแลรักษาฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติควบคู+กับการใช!ประโยชน�อย+างสมดุลและให!เกษตรกรและชุมชนมีส+วนร+วมในการจัดการ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมให!มีความอุดมสมบูรณ�ทั้งดินและที่ดินแหล+งนํ้าและความหลากหลาย 
ทางชีวภาพแก!ไขปGญหาการขาดแคลนที่ดินทํากินและจัดทําพระราชบัญญัติคุ!มครองพ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ือให! 
เป/นฐานการผลิตการเกษตรที่มั่นคงในการประกอบอาชีพการเกษตรและความมั่นคงด!านอาหาร  

(๒.๒) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข+งขันของภาคเกษตรโดยอาศัยองค�ความรู!ทางวิชาการ
เกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมความแม+นยําของระบบจัดการการผลิตและการตลาดทําการเกษตร
เป/นแปลงใหญ+มากข้ึนและเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมใหม+ใช!เครื่องจักรกลการเกษตร
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต!นทุนการผลิตการเกษตรโดยวิจัยและพัฒนาพันธุ�พืชพันธุ�
สัตว� และเทคโนโลยีการผลิตให!ได!ผลผลิตสูงและสอดคล!องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกสร!าง
ระบบเตือนภัยการเกษตรพัฒนากระบวนการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยทั้งมาตรฐาน
ภายในประเทศและมาตรฐานอาเซียนและยอมรับในระดับสากลและเป/นมิตรกับสิ่งแวดล!อม  

(๒.๓) ส+งเสริมเกษตรกรรายย+อยให!ปรับไปสู+รูปแบบเกษตรย่ังยืนที่เป/นมิตรกับสิ่งแวดล!อม
และเกื้อกูลกับระบบนิเวศมากข้ึน เช+น เกษตรที่ปลอดภัย เกษตรทฤษฎีใหม+วนเกษตร เกษตร ผสมผสาน 
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เกษตรอินทรีย� และเกษตรธรรมชาติ เป/นต!น พัฒนาสหกรณ�การเกษตรให!เข!มแข็งเพ่ือเป/นกลไกการช+วยเหลือ
เกษตรกรสมาชิกและชุมชนในการเสริมสร!างความเข!มแข็งของภาคเกษตรกรรมและสร!างเกษตรกรรุ+นใหม+เข!า
สู+ภาค  เกษตร บริหารจัดการเชิงธุรกิจตลอดห+วงโซ+การผลิตให!เกษตรกรมีการเช่ือมโยงกับผู!ประกอบการมาก
ข้ึนมีการทํา การเกษตรแบบพันธสัญญาที่เป/นธรรมแทนการผลิตแบบอิสระที่มีความเสี่ยงด!านราคาสินค!า
เกษตร  

      (๒.๔) พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพพัฒนาอุตสาหกรรมส+งออกที่มีศักยภาพสูงโดยจะ
ผลักดันไทยเป/นฐานการผลิตและการส+งออกยานยนต�และช้ินส+วนพร!อมทั้งเน!นการสร!างมูลค+าเพ่ิมด!วยการ
ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ�เฉพาะพัฒนาเครือข+ายวิสาหกิจและบุคลากรและเทคโนโลยีการผลิต
ตลอดจนสร!างความเข!มแข็งให!กับผู!ประกอบการไทยนอกจากน้ีจะพัฒนาไทยให!เป/นฐานการผลิตการ พัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือผลิตสินค!าที่มีความละเอียดสูงและการส+งออกเครื่องใช!ไฟฟAาและอิเล็กทรอนิกส� ที่สําคัญพร!อม
ทั้งมีตราสินค!าเป/นของไทยและเป/นที่รู!จักในเอเชีย  

     (๒.๕) การสร!างรายได!จากการท+องเที่ยวโดยพัฒนากลุ+มเมืองท+องเที่ยวและผลักดันให!ไทย
เป/นศูนย�กลางท+องเที่ยวเชิงสุขภาพรวมทั้งขับเคลื่อนการท+องเที่ยวให!สามารถสร!างรายได!เพ่ิมข้ึน  อย+าง
ต+อเน่ืองโดยจะให!ความสําคัญกับการตลาดการดึงดูดนักท+องเที่ยวทั้งในและต+างประเทศพัฒนาระบบโลจสิติกส�
เพ่ือการท+องเที่ยวสร!างความเช่ือมั่นและความปลอดภัยและพัฒนาท+องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรมเช่ือมโยง
สินค!า OTOP กับการท+องเที่ยวและส+งเสริมการท+องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา 

     (๒.๖) ศูนย�กลางการให!บริการสุขภาพพัฒนาไทยเป/นศูนย�กลางการให!บริการสุขภาพของ
ภูมิภาคอาเซียนเพ่ือสร!างรายได!แล!วนําไปยกระดับคุณภาพบริการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําภายในประเทศโดย
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข+งขันด!านบริการด!านสุขภาพ (Health Services) โดยเฉพาะในโรงพยาบาล
เอกชนที่มีความพร!อมและส+งเสริมและพัฒนาสถานบริการสุขภาพ (Wellness Health) เช+น สปาและนวด
แผนไทย เป/นต!นในแหล+งท+องเที่ยวที่สําคัญรวมทั้งเพ่ิมศักยภาพในการผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ�สมุนไพร
ให!ได!มาตรฐานและส+งเสริมการตลาดในเชิงรุกตลอดจนพัฒนาให!ไทยเป/นศูนย�กลางการศึกษา วิชาการและ
งานวิจัยด!านการแพทย�ของภูมิภาค  

(๓) พัฒนาผู�ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนผลจากการวิเคราะห�ของท้ัง World Economic 
Forum (WEF) และ International Institute for Management Development (IMD) 
พบว+าศักยภาพของผู!ประกอบการไทยส+วนใหญ+เมื่อเทียบกับต+างประเทศยังไม+สูงจึงจําเป/นต!องเร+งพัฒนา
ศักยภาพของ ผู!ประกอบการทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กผู!ประกอบการสินค!าหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ�และวิสาหกิจ ชุมชนโดยมีแนวทางในการดําเนินการที่สําคัญดังน้ี  

(๓.๑) พัฒนาทักษะและองค�ความรู!ของผู!ประกอบการไทยในการสร!างสรรค�สินค!าและ
บริการรูปแบบใหม+ให!มีจดุเด+นและสามารถต+อยอดด!วยความคิดและนวัตกรรมรวมทั้งสร!างความได!เปรียบจาก
ความหลากหลายและเอกลักษณ�ของวัฒนธรรมและความเป/นไทยเพ่ือตอบสนองความต!องการของตลาดไลฟk
สไตล� และก!าวทันต+อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกตลอดจนส+งเสริมสถาบันการศึกษาในท!องถ่ินให!
เป/นแหล+งรวบรวมและศึกษาเกี่ยวกับภูมิปGญญาชาวบ!านในการพัฒนาผลิตภัณฑ�ที่มีความเป/นเอกลักษณ�และ
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พัฒนาผลิตภัณฑ�ให!มีความหลากหลายเพ่ือสนองตอบผู!บริโภคทุกระดับและรณรงค�ส+งเสริมประชาสัมพันธ�ให!
ผู!ประกอบการเห็นความสําคัญในการสร!างเครื่องหมายการค!าของตนเองและสร!างภาพลักษณ�สินค!าไทยให!
เป/นที่ยอมรับของคนทั่วโลก  
  (๓.๒) พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย+อยสู+สากล (SMEs) ให!มีการรวมกลุ+มคอลัสเตอร�
ที่เข!มแข็งเพ่ือเป/นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด!วยการพัฒนาปGจจัยแวดล!อมให!เอื้อต+อการดําเนินธุรกิจและ
เสริมสร!างขีดความสามารถในการแข+งขัน อาทิ พัฒนาและยกระดับผู!รับช+วงผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ�และ
ประยุกต�ใช!เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลค+าเป/นต!น รวมทั้งส+งเสริมให!เติบโตอย+างสมดุลตามศักยภาพของพ้ืนที่ด!วย
การกําหนดธุรกิจที่มีศักยภาพและเช่ือมเครือข+ายธุรกิจในแต+ละพ้ืนที่เพ่ิมมูลค+าสินค!าและบรกิารด!วยภูมิปGญญา
และเอกลักษณ�ของท!องถ่ินตลอดจนสนับสนุน SMEs ที่มีศักยภาพขยายการลงทุนไปในต+างประเทศ  
  (๓.๓) ยกระดับศักยภาพของสินค!าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ�(OTOP)ไทยให!ก!าวไกลสู+สากล
เป/นช+องทางในการสร!างงานสร!างรายได!ให!กับชุมชนโดยจะปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาจากการพัฒนานํา
ตลาด มาเป/นตลาดนําการพัฒนาโดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญคือหน่ึงการส+งเสริมOTOPตามกลุ+ม
(Segment) ได!แก+ กลุ+มดาวเด+นสู+สากลจะให!ความสําคัญกับพัฒนามาตรฐานสู+สากลและการสร!างแบรนด�กลุ+ม
เอกลักษณ� เน!นเสริมสร!างจุดเด+นและความต+างที่ตรงใจลูกค!าและสร!างแบรนด�และกลุ+มพัฒนาเข!าสู+ตลาด
แข+งขันเน!นการเพ่ิมผลผลิตยกระดับมาตรฐานและขยายตลาดกลุ+มสุดท!ายคือกลุ+มปรับตัวเข!าสู+ห+วงโซ+การผลิต
จะเน!นการพัฒนาผลิตภัณฑ�และทักษะตลอดจนขยายตลาดและค!นหาความเก+งสองการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ขับเคลื่อนโครงการ OTOP ด!วยการปรับโครงสร!างคณะกรรมการอํานวยการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ�
แห+งชาติให!สอดคล!องกับการส+งเสริมตามกลุ+มและทบทวนหลักเกณฑ�การประเมินระดับผลิตภัณฑ�และการคัด
สรรสุดยอดผลิตภัณฑ� OTOP รวมทั้งต้ังศูนย�กลางสนับสนุน OTOP 

(๓.๔) พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ�เพ่ือเสริมสร!างความเข!มแข็งของชุมชนและกลุ+ม
ประชาชน/เกษตรกรในชุมชนให!เป/นฐานรากสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งให!สามารถพ่ึงพา
ตนเองโดยในส+วนของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจะเน!นการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ�สร!างเครือข+ายตลาด
จัดต้ังกองทุนวิสาหกิจชุมชนส+งเสริมการเรียนรู!ในการประกอบวิสาหกิจชุมชนและเตรียมความพร!อมของ
เจ!าหน!าที่รัฐเพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนอย+างมีประสิทธิภาพสําหรับการพัฒนาสหกรณ�จะให!ความสําคัญกับ
เพ่ิมศักยภาพการเช่ือมโยงระบบการผลิตกับตลาดส+งเสริมให!องค�กรปกครองส+วนท!องถ่ินใช!ระบบสหกรณ�เป/น
กลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชุมชนรวมทั้งพัฒนาการเรียนรู!และทักษะการสหกรณ�สู+ วิถี ชี วิต
ประชาชนนอกระบบการศึกษา 
 (๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองโดย  
  (๔.๑) เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนพัฒนาเป/นฐานการผลิตใหม+กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจ
และความเจริญสู+ภูมิภาคสร!างความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดนเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ!านทั้งในด!านการผลิต
ร+วมและช+องทางการตลาดร+วมกัน  
  (๔.๒) พ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝGrงทะเลตะวันออก (ESB) พัฒนาเป/นฐานการผลิตที่ใช!
เทคโนโลยีสูงมีบริการทันสมัยใช!ทรัพยากรอย+างประหยัดเป/นมิตรต+อสิ่งแวดล!อมและชุมชน  
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  (๔.๓) พ้ืนที่เมืองศูนย�กลางความเจริญพัฒนาเป/นเมืองที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและน+าอยู+ใช! 
พลังงานและทรัพยากรอย+างประหยัดจัดการสิ่งแวดล!อมเมืองอย+างเหมาะสมรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มี
อนาคตมีระบบรางเช่ือมโยงเมอืงศูนย�กลางความเจรญิทั่วประเทศบริหารจดัการโดยองค�กรปกครองส+วนท!องถ่ิน
ที่มีขีดความสามารถสูง  
 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน โดย  

(๕.๑) ด!านการขนส+งให!ความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส+งสินค!าทางถนนสู+การ
ขนส+งที่ต!นทุนตํ่ารวมทั้งพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางและขนส+งไปสู+เมือง
ศูนย�กลางของภูมิภาคทั่วประเทศและเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ!านและพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางและ
อุตสาหกรรมซ+อมบํารุงอากาศยานและการผลิตช้ินส+วนอากาศยานเพ่ือสร!างฐานอุตสาหกรรมใหม+ของประเทศ 
  

(๕.๒) ด!านความมั่นคงทางพลังงานพัฒนาให!มีความมั่นคงในราคาที่เหมาะสมโดยกระจาย
ประเภทของเช้ือเพลิงส+งเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพรายพ้ืนที่อาศัยความก!าวหน!าทางเทคโนโลยีเพ่ือ
เสริมสร!างศักยภาพด!านพลังงานพ่ึงพาตนเองได!อย+างย่ังยืนและนําไปสู+การสร!างอุตสาหกรรมที่จะเป/น
ฐานเศรษฐกิจใหม+ของประเทศรวมทั้งเช่ือมโยงแหล+งพลังงานกับประเทศในอาเซียนเพ่ือให!ประเทศไทยเป/น
ศูนย�กลางซื้อขายพลังงานในภูมิภาค  
  (๕.๓) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเน!นการพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน ICT ที่เป/น 

อินเทอร�เน็ตความเร็วสูงให!ทนัสมยัและกระจายทั่วถึงพัฒนาบคุลากรให!มีความรู!ความสามารถ
และเช่ียวชาญระดับมาตรฐานสากลเพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และใช! ICT ในการสร!าง
นวัตกรรมการบริการภาครัฐแบบบูรณะการประยุกต� ICT เพ่ือสร!างความเข!มแข็งของภาคการผลิตการศึกษา
และพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส � 
  (๕.๔) การวิจัยและพัฒนามีเปAาหมายที่เพ่ิมสดัส+วนค+าใช!จ+ายวิจัยและพัฒนาไม+น!อยกว+าร!อยละ 
๓ โดยมีสัดส+วนรัฐต+อเอกชน ๒๐:๘๐ โดยบูรณะการงานวิจัยระหว+างหน+วยงานวิจัยหลักของประเทศและ
สนับสนุนวิจัยที่มุ+งเปAาตอบสนองความต!องการในการพัฒนาประเทศ อาทิ ข!าวมันสําปะหลัง ยางพารา โลจิ
สติกส�และโซ+อุปทาน อาหารแปรรูป และสุขภาพและชีวะเวชศาสตร� อากาศยาน และผลิตภัณฑ�ไบโอเบส
รวมทั้งงานวิจัยเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมนอกจากน้ีจะเพ่ิมจํานวนบุคคลากรด!านวิจัยและพัฒนาเป/น ๗๐ คนต+อ
ประชากร ๑๐,๐๐๐ คน เช+น พัฒนานักวิจัยและสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด!านวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพแก!ไขปGญหาการขาดแคลนบุคลากรด!านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีใน
ภาคการผลิตและบริการ เป/นต!น  
 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกโดย  
  (๖.๑) สร!างความเป/นหุ!นส+วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา 
ประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีและต+อยอดความร+วมมือกับประเทศยุทธศาสตร�/มีศักยภาพและ
ประเทศในอนุภูมิภาคเพ่ือส+งเสริมความมั่นคงในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและในระดับโลกและความเจริญก!าวหน!า
และลดความเหลื่อมล!าอย+างย่ังยืนร+วมกันในทุกมิติ  
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(๖.๒) ส+งเสริมให!ประเทศไทยเป/นฐานของการประกอบธุรกิจ การให!บริการทางการศึกษา 
การให!บริการด!านการเงิน การให!บริการด!านสุขภาพ การให!บริการด!านโลจิสติกส� และการลงทุน เพ่ือการวิจัย
และพัฒนา รวมทั้งเป/นฐานความร+วมมือในเอเชีย  
  (๖.๓) ส+งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการดําเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู!ประกอบการ
ไทยในต+างประเทศ  

(๖.๔) ส+งเสริมความร+วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร!างความมั่นคงด!านพลังงาน 
ด!านอาหาร ด!านสิ่งแวดล!อมและการบรหิารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบต+างๆรวมทั้งการปอูงกนัภัยในทุกรูปแบบ  

(๖.๕) ส+งเสริมบทบาทการเป/นผู!ประสานประโยชน�ในการเช่ือมโยงและถ+วงดุลระหว+างกลุ+ม
อํานาจต+างๆและแก!ไขปGญหาความแตกต+างทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคโดยการดํารงความสัมพันธ�ที่ดี
กับประเทศและองค�กรระหว+างประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอย+างต+อเน่ืองพร!อมทั้งส+งเสริมการขยายความ
ร+วมมือระหว+างอนุภูมิภาคและภูมิภาคกับประเทศนอกภูมิภาคบนหลักของการรักษาดุลยภาพของการ
ปฏิสัมพันธ�กับกลุ+มมหาอํานาจต+างๆ  

(๖.๖) เพ่ิมบทบาทและการมีส+วนร+วมของไทยในองค�การระหว+างประเทศในการผลักดันการ
พัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคอื่นๆ และให!ความช+วยเหลือทั้งในด!าน
การเงินและทางเทคนิคกับประเทศกําลังพัฒนาในการพัฒนาด!านความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการ
พัฒนาทุนมนุษย�  

(๖.๗) สนับสนุนการเปyดเสรีทางการค!า ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาคและพหุภาคีและส+งเสริม
การค!ากับกลุ+มประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน (Intra-Regional Trade) มากข้ึนเปyดโอกาสให!ทุกภาค
ส+วนที่เกี่ยวข!องได!เข!ามามีส+วนร+วมในการกําหนดท+าทีเจรจาการค!าระหว+างประเทศเร+งรัดการใช!ประโยชน�จาก
ข!อตกลงที่ผลบังคับใช!แล!วตลอดจนใช!โอกาสจากการเปyดเสรีการค!าและการลงทุนรวมทั้งวางแนวทางปAองกัน
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

(๖.๘) สร!างองค�ความรู!ด!านการต+างประเทศและให!ความรู!ความเข!าใจด!านการต+างประเทศ
และผลประโยชน�ที่มีต+อการพัฒนาประเทศต+อภาคส+วนต+างๆและสาธารณชนไทยรวมทั้งดําเนินการเชิงรุกใน
การสร!างความเข!าใจความเช่ือมั่นและภาพลกัษณ�ที่ดีและศักยภาพทางเศรษฐกจิและด!านอื่นๆของประเทศไทย 
 (๓.) ยุทธศาสตร�ด�านการสร�างโอกาสความเสมอภาคและเท�าเทียมกันทางสังคม (Inclusive 
Growth) เพ่ือพัฒนาศักยภาพคนให�สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
โดยมีเป[าหมายท่ีจะพัฒนาคนให�มีคุณภาพและมีความม่ันคงท้ังทางด�านเศรษฐกิจและสังคมมีโอกาสในการ
เข�าถึงทรัพยากรอย�างท่ัวถึงและเป̂นธรรมและมีการพัฒนาสภาพแวดล�อมให�เอ้ือต�อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ในสังคมสูงวัยโดยมีแนวทางในการดําเนินงานท่ีสําคัญดังน้ี  

(๑) การสร!างความอยู+ดีมีสุขของครอบครัวไทยให!เอื้อต+อการพัฒนาคนโดยเสริมสร!างศักยภาพและ
บทบาทหน!าที่ของสถาบันครอบครัวในการบ+มเพาะวางรากฐานจริยธรรมคุณธรรมของสมาชิกในครอบครัว การสร!าง
ความอบอุ+นและความมั่นคงให!ครอบครัวและการสร!างความสมดุลระหว+างการทํางานและชีวิตส+วนตัว    
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(๒) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช+วงวัยให!สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดยช+วงวัย
เด็กต้ังแต+แรกเกิดให!มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด!านวัยเรียนวัยรุ+นให!มีทักษะการเรียนรู!ทักษะชีวิตสามารถอยู+
ร+วมกับผู!อื่นภายใต!บริบทสังคมที่เป/นพหุวัฒนธรรมวัยแรงงานให!มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝSมือแรงงาน
เพ่ือสร!างผลิตภาพเพ่ิมให!กับประเทศวัยผู!สูงอายุให!มีการทํางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ�มี
รายได!ในการดํา รงชีวิตมีการสร!างเสริมและฟVWนฟูสุขภาพเพ่ือปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรังต+างๆที่จะก+อให!เกิดภาระแก+ปGจเจกบุคคลครอบครัวและระบบบริการสุขภาพ  

(๓) การสร!างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางด!านเศรษฐกิจและสังคมโดยสร!าง
ความมั่นคงทางด!านรายได!และการออมกระจายทรัพยากรให!ทั่วถึงและเป/นธรรมทั้งในด!านบริการสาธารณะ
ข้ันพ้ืนฐาน และฐานทรัพยากรต+างๆโดยเฉพาะในกลุ+มผู!มีรายได!น!อยและกลุ+มด!อยโอกาส เช+น การเข!าถึง
ปGจจัยการผลิต/ที่ดินทํากินของเกษตรกรรายย+อยการได!รับบริการด!านการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
ของเด็กยากจน และการสร!างหลักประกันทางรายได!ให!กับแรงงานนอกระบบที่มีรายได!น!อยเป/นต!น รวมทั้ง
การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จําเป/นและเหมาะสมตามกลุ+มเปAาหมาย (customized welfare) ที่
คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต+างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค+าใช!จ+ายร+วมกัน (cost 
sharing)  

(๔) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู!ให!มีคุณภาพเท+าเทียมและทั่วถึงโดยการ
ปฏิรูปโครงสร!างและระบบบริหารจัดการการศึกษาจัดโครงสร!างจัดการการศึกษาใหม+เพ่ือสร!างความ
รับผิดชอบต+อผลลัพธ�  (Accountability) ปฏิรูประบบการคลังด!านการศึกษาเพ่ือเ พ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู+ผู!เรียนส+งเสริมการมีส+วนร+วมจากภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู!สอนพัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ
ที่เน!นผลลัพธ�ที่ตัวผู!เรียนรวมทั้งให!มีการปฏิรูประบบการเรียนรู!โดยมุ+งจัดการเรียนรู!เพ่ือสร!างสมรรถนะ
กําลังคนทั้งระบบต้ังแต+ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู!ตลอดชีวิตการวิจัยและการใช!เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู! 

(๕) การพัฒนาระบบสุขภาพบูรณะการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ๓ กองทุนเพ่ือให!
เกิดความเป/นเอกภาพในการบริหารจัดการมีการใช!ทรัพยากรอย+างมีประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ําใน
ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐพัฒนาการบริหารจัดการระบบสุขภาพด!วยการมีและใช!ระบบข!อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด!านสาธารณสุขการส+งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะ
เครือข+ายที่มีการใช!ทรัพยากรร+วมกันการสนับสนุนความร+วมมือกันระหว+างภาครัฐและภาคเอกชนในการ
พัฒนาระบบบริการที่มีการลงทุนและใช!ทรัพยากรร+วมกันการส+งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทย�เพ่ือรองรับการเป/นสังคมผู!สูงอายุรวมทั้งการสร!างโอกาสในการเป/นศูนย�กลางสุขภาพนานาชาติทั้ง
ในด!านศูนย�กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย�กลางบริการเพ่ือส+งเสริมสุขภาพ (Wellness 
Hub) ศูนย�กลางยาและผลิตภัณฑ�เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย�กลางบริการวิชาการและงานวิจัย 
(Academic Hub) โดยนํา รายได!กลับมาใช!ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศตลอดจน
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ส+งเสริมการให!ความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือสร!างความ
เข!าใจและตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต+อสุขภาพของประชาชน  

(๖) การสร!างสภาพแวดล!อมและนวัตกรรมที่เอื้อต+อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัยโดย
เตรียมการด!านโครงสร!างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล!อมที่เอื้อต+อผู!สูงอายุและผู!ด!อยโอกาส อาทิ ระบบผังเมืองและที่
อยู+อาศัยการพัฒนาระบบคมนาคมขนส+งการจัดการพ้ืนที่สาธารณะที่มีความปลอดภัยและเข!าถึงได!ง+ายสําหรับ
ประชาชนทุกกลุ+มการให!บริการทางสังคมตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช!ชีวิตประจําวันสําหรับ
ผู!สูงอายุ  

(๗) การสร!างความเข!มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมโดยการฟVWนฟูบทบาท
สถาบันศาสนาในการส+งเสริมศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักคําสอนทางศาสนาการธํารงรักษาวัฒนธรรม
ที่ดีงามเพ่ือเป/นฐานรากที่เข!มแข็งในสังคมท+ามกล+ามวัฒนธรรมที่หลากหลายและการบริหารจัดการทุนทาง
วัฒนธรรมเพ่ือสร!างสร!างมูลค+าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  

(๔.) ยุทธศาสตร�ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป̂นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม 
(Green Growth) เพ่ือให�ไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย�างยั่งยืนและต้ังเป[าหมายท่ีจะลดการ
ปล�อยก̀าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas :GHG) ในภาคเศรษฐกิจและเพ่ิมพ้ืนท่ีปdาไม�ให�ได�ร�อยละ ๔๐ 
ของพ้ืนท่ีท้ังหมด (๑๒๘ ล�านไร�) โดยมีแนวทางในการดําเนินงานท่ีสําคัญดังน้ี  

(๑) พัฒนาและใช!พลังงานที่เป/นมิตรกับสิ่งแวดล!อมในทุกภาคเศรษฐกิจเพ่ือลดการปล+อย
ก�าซเรือนกระจกโดยส+งเสริมการผลิตพลังงานสะอาดนําเทคโนโลยีมาใช!ในการบริหารจัดการและการอนุรักษ�
พลังงาน ตลอดจนกําหนดกฎระเบียบและสร!างกลไกให!ทุกภาคส+วนใช!พลังงานอย+างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
สร!างความรู!ความเข!าใจให!กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัดพลงังานอย+างถูกต!องและต+อเน่ือง  

(๒) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป/นมิตรกับสิง่แวดล!อมโดยการพัฒนาเมอืง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจะให!ความสําคัญกับการจัดต้ังคณะกรรมการส+วนกลางและระดับพ้ืนที่เพ่ือดูแลและ
ประสานการพัฒนาสู+เมืองอุตสาหกรรมนิเวศบรรจุให!เป/นแผนพัฒนาของจังหวัดและพ้ืนที่สนับสนุนและ 
ผลักดันให!โรงงานปฏิบัติสู+อุตสาหกรรมสีเขียวและปรับกฎระเบยีบให!เอื้อต+อการพัฒนาสําหรับการพัฒนาเมอืง
ที่เป/นมิตรกับสิ่งแวดล!อมจะเน!นการเพ่ิมศักยภาพเมืองด!านสิ่งแวดล!อมและพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเช่ือมโยงโอกาส
จากอาเซียนซึ่งเมืองที่เป/นมิตรกับสิง่แวดล!อมมีหลายรูปแบบ เช+น เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ เมืองเกษตร สีเขียว 
เมืองคาร�บอนตํ่าเมืองย่ังยืนของอาเซียน เป/นต!น  

(๓) การรับมือและปรับตัวต+อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยอนุรักษ�และฟVWนฟูพื้นที่ป�าเพ่ือ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศและเป/นแหล+งดูดซับคาร�บอนและวางแผนบริการจัดการนํ้าแก!ปGญหาอุทกภัยและ
ภัยแล!งอย+างบูรณะการอีกทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต+อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด!วยการ
พัฒนาองค�ความรู!และเครื่องมือในการบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากรและองค�กรและวิจัยและพัฒนาเพ่ือรบัมอื
ปAองกัน เฝAาระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติตลอดจนสร!างความร+วมมือที่ดีในอาเซียนในการบริหาร
จัดการและใช!ประโยชน�ทรัพยากรร+วมกันแก!ไขปGญหามลพิษข!ามแดนและสนับสนุนการเติบโตที่ไม+ส+งผล
กระทบต+อสิ่งแวดล!อม  



- 29 - 
 

(๔) นโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล!อมเพ่ือส+งเสริมให!เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
การผลิตและการบริโภคที่ เป/นมิตรกับสิ่งแวดล!อมลดปGญหามลพิษลดการใช!ทรัพยากรและลดภาระ
งบประมาณภาครัฐเพ่ือแก!ไขปGญหาสิ่งแวดล!อมโดยจัดให!มีภาษีสิ่งแวดล!อม ได!แก+ ภาษีการปล+อยมลพิษและ
ภาษีเพ่ือการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติกําหนดค+าธรรมเนียมการจัดการมลพิษและภาษีผลิตภัณฑ�และ
ค+าธรรมเนียมผลิตภัณฑ�ที่ก+อให!เกิดผลกระทบสิ่งแวดล!อมตลอดจนพัฒนาระบบการวางเงินประกันความเสี่ยง
หรือความเสียหายต+อสิ่งแวดล!อมและส+งเสริมการจัดซื้อจัดจ!างที่เป/นมิตรกับสิ่งแวดล!อม  

๒.๕ ยุทธศาสตร�ด!านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือ
ตอบสนองความต!องการของประชาชนอย+างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความคุ!มค+า โปร+งใส และเกิด
ความเป/นธรรมในการให!บริการสาธารณะและเพ่ือให!สอดคล!องกับทศิทางและบรบิทการเปลีย่นแปลงของโลก
โดยมีแนวทางในการดําเนินงานที่สําคัญดังน้ี  

(๑) การเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐโดยการปรับโครงสร!างระบบราชการให!สามารถตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงและความต!องการของประชาชนได!อย+างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช+น พัฒนา e-
government และ e-service เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและให!บริการเป/นต!นและพัฒนาและ
บริหารกําลังคนภาครัฐเพ่ือปรับบทบาทให!สอดคล!องกับภารกิจที่มีอยู+และเตรียมความพร!อมสู+ประชาคม
อาเซียน เช+น พัฒนาหลักสูตรและดําเนินการฝ�กอบรมต+างๆจัดทําร+างยุทธศาสตร�บริหารกําลังคนภาครัฐ
วิเคราะห�อัตรากําลังคนภาครัฐตามยุทธศาสตร�ประเทศเป/นต!น รวมทั้งลดปGญหาคอร�รัปช่ันเพ่ือสร!างความ
โปร+งใสในการบริหารจัดการภาครัฐและสร!างความเช่ือมั่นศรัทธาในการบริหารงานของหน+วยงานภาครัฐ เช+น 
สร!างและใช!หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและลดข้ันตอนในการทํางานนําระบบ ICT มาใช!ในการ
ดําเนินงานตลอดจนปฏิรูปกฎหมายให!ทันสมัยเพ่ือเสริมสร!างขีดความสามารถในการแข+งขันของประเทศ  

(๒) การบูรณาการการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ให!สอดคล!องกับแนวทางการพัฒนาของ
ยุทธศาสตร�ประเทศโดยการสร!างความเช่ือมโยงระหว+างยุทธศาสตร�ประเทศ ยุทธศาสตร�กระทรวง 
ยุทธศาสตร�จังหวัดและกลุ+มจังหวัดและแผนพัฒนาอําเภอ ท!องถ่ิน ชุมชน และหมู+บ!าน ผ+านคณะกรรมการ 
คณะทํางาน ทุกระดับ  

(๓) การบริหารจัดการข!อมูลและการบูรณาการองค�ความรู!ในภาคราชการทั้งที่เป/นองค�
ความรู!ในประเทศและของต+างประเทศพัฒนาระบบการบริหารจัดการและบูรณาการข!อมูลและองค�ความรู!
ภาคราชการที่จําเป/นแก+บุคลากรในภาคราชการ นักลงทุน และประชาชนทั่วไปรวมทั้งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การให!บริการประชาชนด!วยระบบ e-Service โดยแบ+งเปAาหมายการดําเนินงานออกเป/น ๑๓ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ ๒ ระยะ ได!แก+ ระยะแรกเพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการข!อมูลและรวบรวมองค�ความรู!ภาคราชการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเป/น e-Government เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให!บริการแก+หน+วยงานราชการ นักลงทุน และประชาชนทั่วไป และในระยะต+อไป (๒๕๕๗-
๒๕๖๑) จะพัฒนารูปแบบการให!บรกิารประชาชนด!วยระบบ e-Service ผ+านทาง สื่อใหม+ (New media) เช+น 
Mobile Application e-book และ Social Network เป/นต!น 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 
  กรอบยุทธศาสตร�ชาติระยะ 20 ป) (พ.ศ. 2560 – 2579) 

 เพ่ือให!บรรลุวิสัยทัศน� “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เป/นประเทศพัฒนาแล!ว ด!วยการ
พัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสู+การพัฒนาให!คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต+อการ
บรรลุ ซึ่งผลประโยชน�แห+งชาติ 
  1. ความมั่นคง  
   2. การสร!างความสามารถในการแข+งขัน  
  3. การพัฒนาและเสริมสร!างศักยภาพคน 
  4. การสร!างโอกาสความเสมอภาคและเท+าเทียมกันทางสังคม 
  5. การสร!างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป/นมิตรต+อสิ่งแวดล!อม 
   6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร� อันดับความสามารถในการแข+งขันประเทศรายได!ระดับสูง 13,000 ดอลลาร� 
สรอ./ปS การขยายตัว GDP 5-6 เปอร�เซ็นต� 
  ยุทธศาสตร� 1 การพัฒนาและเสริมสร!างศักยภาพคนคนทุกช+วงวัย วัยสูงอายุ มีสุขภาวะที่ดี 
เรียนรู!ตลอดชีวิต คุณภาพการศึกษาการพัฒนาและเสริมสร!างศักยภาพคนเด็กมีความรู!สอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 มีความสุขมีรายได!พอเพียงในการดํารงชีวิต 
  ยุทธศาสตร� 2 การสร!างโอกาสความเสมอภาคและเท+าเทียมกันทางสังคม ลดความเหลื่อม
ล้ําทางสังคม 0.36 ค+าสัมประสิทธ์ิ ความไม+เสมอภาค (Gini Coefficient) ด!านรายได! 10% รวยสุด/พ้ืนที่
มากสุด 10% จนสุด/พ้ืนที่น!อยสุด 36.81% ของรายได!ทั้งหมด 1.06% ของรายได!ทั้งหมด 
  ยุทธศาสตร� 3  การสร!างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป/นมิตรต+อสิ่งแวดล!อมสัดส+วน40%
พ้ืนที่ป�าไม!การปล+อยก�าซเรือนกระจกลดลง 20-25% ของพ้ืนที่ประเทศลดลง 20-25% 
  ยุทธศาสตร� 4  ความมั่นคง การเมืองมีเสถียรภาพ ภัยคุกคามจากภายนอกลด/ปAองกัน 
ความมั่นคง มีเสถียรภาพ ประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเช่ือมั่น 
  ยุทธศาสตร� 5  การให!บริการประชาชน Digital Service เต็มรูปแบบ อันดับคอร�รัปชันใน
อาเซียน 2 กฎหมาย ระเบียบ และข!อบังคับชัดเจน ทันสมัย เป/นธรรม 

ยุทธศาสตร�ชาติสู�แผนฯ 12 ประเทศไทยป) 2564 
ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป) สู�ยุทธศาสตร�ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
10 ยุทธศาสตร�แผนฯ 12 

ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การเสริมสร!างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย� IQ ไม+ตํ่ากว+าเกณฑ�มาตรฐาน 
70% เด็ก 70% EQ ไม+ตํ่ากว+าเกณฑ�มาตรฐาน + 500 PISA การอ+านเพ่ิมเป/น 85% การคลอดในผู!หญิง
กลุ+มอายุ 15-19 ปSคดีอาญาลดลง ส+งเสริมให!เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่
เหมาะสม พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห�คิดสร!างสรรค�ทักษะการทํางานและการใช!ชีวิตที่พร!อมเข!าสู+ตลาดงาน
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ลดปGจจัยเสี่ยงด!านสุขภาพและให!ทุกภาคส+วนคํานึงถึงผลกระทบต+อสุขภาพผลักดันให!สถาบันทางสังคมมีส+วน
ร+วม พัฒนาประเทศอย+างเข!มแข็ง 

ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การสร!างความเป/นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคมแนวทางเปAาหมายเพ่ิม
โอกาสให!กับกลุ+มประชากรร!อยละ 40 ที่มีรายได!ตํ่าสุดให!เข!าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ  

- การเข!าถึงการศึกษา 
- ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี 
- จัดบริการด!านสุขภาพ  
- เพ่ิมเบี้ยคนพิการและเบี้ยผู!สูงอายุ  
- มีที่ดินทํากินของตนเอง 40% กระจายการให!บริการภาครัฐทั้งด!านการศึกษาสาธารณสุข

และสวัสดิการที่มีคุณภาพให!ครอบคลุมและทั่วถึงการเสริมสร!างชุมชนเข!มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- สร!างและพัฒนาผู!นําชุมชน  
- ชุมชนมีส+วนร+วมในการจัดสวัสดิการ 
- ส+งเสริมให!เกิดชุมชนแห+งการเรียนรู!บริการและจัดการทรัพยากรรายได!เฉลี่ยของประชากรที่

จนที่สุด 40% เพ่ิมข้ึนปSละ 15% + อัตราการเข!าเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเท+ากับร!อยละ 90 % เพ่ิม
ศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให!มีความเข!มแข็ง 

ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การสร!างความเข!มแข็งทางเศรษฐกิจและแข+งขันได!อย+างย่ังยืนเศรษฐกิจ
ขยายตัวอย+างมีเสถียรภาพและย่ังยืนการสร!างความเข!มแข็งให!เศรษฐกิจรายสาขาเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย 5% 
รายได!ต+อหัวเป/นในปS 2564 8,200USD ผลิตภาพการผลิตของปGจจัยการผลิตโดยรวมต+อปS 2.5% ต+อปS 
กรอบอัตราเงินเฟAอ2.5 ± 1.5 ภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการขยายตัวเฉลี่ยไม+ตํ่ากว+า 3%/4.5%/6% 
เกษตรกรมีรายได!เงินสดสุทธิ 59,460 bath ต+อครัวเรือนพ้ืนที่ที่ได!รับการพัฒนาสู+เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
จํานวน 15 พ้ืนที่ไม+ตํ่ากว+า 3 ล!านล!านบาทรายได!จากการท+องเที่ยวยกระดับการผลิตสินค!าเกษตรและอาหาร
เข!าสู+ระบบมาตรฐานต+อยอดความเข!มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปGจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู+อุตสาหกรรม
ที่ใช!เทคโนโลยีข้ันสูงวางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมเสริมสร!างขีดความสามารถการแข+งขันในเชิง
ธุรกิจของภาคบริการปรับปรุงแก!ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส+งเสริมการค!าที่เป/นธรรมและอํานวยความ
สะดวกการค!าการลงทุนเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให!
สามา รถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดต!นทุนในการให!บริการ 

ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การเติบโตทีเ่ป/นมิตรกับสิ่งแวดล!อมเพ่ือการพัฒนาอย+างย่ังยืนพัฒนา
หลักเกณฑ�การปรับปรงุแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบรูณาการ(One Map) เพ่ิมพ้ืนที่ป�าเศรษฐกจิเพ่ือให!
บรรลเุปAาหมาย ร!อยละ 15 ของพ้ืนทีป่ระเทศโดยส+งเสริมการปลูกไม!มีค+าทางเศรษฐกิจระยะยาวเร+งรัดให!มกีาร
ประกาศใช!ร+างพระราชบญัญัติทรัพยากรนํ้าพ.ศ. .... และแผนบรหิารจัดการทรัพยากรนํ้า ผลักดันกฎหมายและ
กลไกเพ่ือการคัดแยกขยะสนับสนุนการแปรรปูเป/นพลงังานปรับปรงุกฎหมายและพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐานเมือง
เพ่ือรองรับการเติบโตทีเ่ป/นมิตรกบัสิง่แวดล!อมพัฒนามาตรการและกลไกเพ่ือสนับสนุนการลดก�าซเรือนกระจก
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ในทุกภาคส+วน 40% 350,000 75% + 7% + พ้ืนที่ป�าไม! 40% ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานปS
ละ 350,000 ไร+ ขยะมูลฝอยชุมชนได!รบัการจัดการอย+างถูกต!อง 75% + การปล+อยก�าซเรือนกระจกในภาค  
พลังงานและคมนาคมขนส+งลดลง 

ยุทธศาสตร�ท่ี 5 การเสริมสร!างความมั่นคงแห+งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู+ความมั่งค่ังและ
ย่ังยืน ปกปAองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย�สังคมมีความสมานฉันท�ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต!มี
ความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินประเทศไทยมคีวามพร!อมต+อการรบัมือภัยคุกคามทางทหารประเทศไทยมี
ความสัมพันธ�และความร+วมมือด!านความมั่นคงในกลุ+มประเทศนานาประเทศเสริมสร!างความปรองดองของคน
ในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาคการเมืองปAองกันและแก!ไขปGญหาความไม+สงบในจังหวัด
ชาย แดนภาคใต!โดยกระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธีและกระบวนการมีส+วนร+วมของประชาชนในพ้ืนที่บน
พ้ืน ฐานความแตกต+างทางอัตตะลักษณะและชาติพันธุ�พัฒนาเสริมสร!างศักยภาพการปAองกันประเทศส+งเสริม
ความ ร+วมมือกับต+างประเทศด!านความมั่นคงอันดับความเสี่ยงจากการก+อการร!ายตํ่ากว+าอันดับที่ 20 ของโลก
อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด!านไซเบอร�ในตํ่ากว+าอันดับที่ 10 ของโลกแนวทางสร!างจิตสํานึกของคนใน
ชาติให!มีความหวงแหนและธํารงรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย� 

ยุทธศาสตร�ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐการปAองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรร
มาภิบาลในสังคมไทย IMD 2 nd of ASEAN CPI 50 + อปท. ได!รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีปรับปรุง
โครงสร!าง หน+วยงานบทบาทภารกิจคุณภาพบุคลากรภาครัฐปรับปรุงกระบวนการงบประมาณสร!างกลไกใน
การติดตาม ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐปAองกันและปราบปรามปฏิรูปกฎหมายการทุจรติและประพฤติมิ
ชอบและกระบวนการยุติธรรม 

ยุทธศาสตร�ท่ี 7 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส�ลดความเข!มการใช!
พลังงานอยู+ที่ 12.83 ลดต!นทุนโลจิสติกส�เป/น 12 % ของ GDP ปริมาณสินค!าเข!า-ออก ณ ด+านชานแดนไม+
น!อยกว+า 5% ขยายโครงข+ายอินเทอร�เน็ตให!ได! 85% ของหมู+บ!านทั่วประเทศขยายกําลังการผลิตนําประปา
กระจายโครงข+ายนําประปาเขตนครหลวง100% แนวทางการพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐานคมนาคมขนส+งพัฒนา
ขนส+งทางราง ขนส+งสาธารณะโครงข+ายถนนขนส+งทางอากาศขนส+งทางนํ้าการพัฒนาระบบโลจิสติกส�พัฒนา
มาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส�การอํานวยความสะดวกทางการค!าการพัฒนาด!านพลังงานเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช!พลังงานการใช!พลังงานทดแทนส+งเสริมไทยเป/นศูนย�กลางพลังงานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัลส+งเสริมการใช!เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจสร!างความมั่นคง ปลอดภัยทางไซเบอร� 

ยุทธศาสตร�ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร�เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมแนวทางส+งเสรมิการ
ลงทุนR &D ผลักดันในเชิงพาณิชย�และเชิงสังคมลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ+มเทคโนโลยีที่ไทยมีศักยภาพพัฒนา
ตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยเสริมสร!างระบบการบรหิารจัดการทรัพย�สินทางปGญญาเพ่ิมอันดับ
ความสามารถการแข+งขันโครงสร!างพ้ืนฐาน วทน. ให!อยู+ในลาํดับไม+เกิน 30   

- พัฒนาให!เป/นผู!ประกอบการทางเทคโนโลยี ส+งเสริมการสร!างสรรค�นวัตกรรมด!านการ
ออกแบบและ การจัดการธุรกิจเพ่ิมสัดส+วนค+าใช!จ+ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสู+ร!อยละ1.5ของ GDP 
สัดส+วนการลงทุน R&D เอกชนต+อรัฐเป/น 70:30  
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- พัฒนาสภาวะแวดล!อมของ วทน.ทัง้ด!านบุคลากรโครงสร!างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร�และ 
เทคโนโลยี และการบริหารจัดการยุทธศาสตร�ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
บุคลากรด!าน R &D =25 คน:10,000 คน 

ยุทธศาสตร�ท่ี 9 การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจภาคเหนือ: เป/นฐานเศรษฐกิจมูลค+า
สูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: หลุดพ!นจากความยากจนสู+เปAาหมายการพ่ึงตนเองภาคกลางเป/นศูนย�อุตสาหกรรม
สีเขียวชันนําศูนย�กลางการผลิตอาหารและสินค!าเกษตรปลอดภัยได!มาตรฐานโลกและศูนย�รวมการท+องเที่ยว
ของเอเชีย ภาคใต!เป/นฐานเศรษฐกิจสีเขียวได!มาตรฐานสากลและแหล+งท+องเที่ยวระดับโลกพัฒนา
สภาพแวดล!อมเมืองศูนย�กลางของจังหวัดให!เป/นเมืองน+าอยู+เอื้อต+อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมพัฒนา
ฟVWนฟูพื้นที่บริเวณชายฝGrงทะเลตะวันออกเป/นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย+างมีสมดุล
พัฒนาพ้ืน ที่เศรษฐกิจใหม+บริเวณชายแดนเป/นประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ!านลดช+องว+างรายได!
และมีการกระจายรายได!ที่เป/นธรรมเพ่ิมจํานวนเมืองศูนย�กลางของจังหวัดเป/นเมืองน+าอยู+พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจ
หลักมี ประสิทธิภาพสูงและเป/นมิตรต+อสิ่งแวดล!อมเพ่ิมมูลค+าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม+ชายแดนร!อยละ 
20 เปAาหมาย 

ยุทธศาสตร�ท่ี 10 ความร+วมมือระหว+างประเทศเพ่ือการพัฒนาการพัฒนาความเช่ือมโยงใน
ด!านต+างๆ GMS ACMECS IMT-GT BIMSTEC JDS และอาเซียนส+งเสริมให!ไทยเป/นฐานของการประกอบธุรกิจ
การบริการ และการลงทุนการส+งเสริมการลงทุนไทยในต+างประเทศการสร!างความเป/นหุ!นส+วนการพัฒนากับ
ประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศการเช่ือมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจประเทศไทยเป/น
หุ!นส+วนการพัฒนาที่สําคัญทุกระดับระบบห+วงโซ+มูลค+าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนประเทศไทยเป/น
ฐานเศรษฐกิจการค!า และการลงทุนที่สําคัญ 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ�มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  ประเด็นยุทธศาสตร�(Strategies) 
  แผนพัฒนาจังหวัดลําพูน(พ.ศ. 2561 - 2565) 

การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดลําพูน 5 ปS  รอบใหม+ (พ.ศ.2561-2565) ได! ดําเ นินการ ตาม
กระบวนการข้ันตอนที่กําหนด รวมทั้งการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว+าด!วยการบริหารงานจังหวัด และ
กลุ+มจังหวัด พ.ศ.2551  

แผนพัฒนาจังหวัดลําพูน (พ.ศ. 2561-2565) มีการทบทวนเพ่ือให!สอดคล!องกับนโยบาย ของรัฐบาล 
กรอบยุทธศาสตร�ชาติ 20ปS แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ ฉบับที่12 แผนพัฒนาภาค รวมทั้ง
สภาวการณ�ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให!สามารถกําหนดทิศทางการพัฒนา ในระยะ 5 ปS ให!มีความชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพและสามารถขับเคลื่อนให!บรรลุยุทธศาสตร�ที่กําหนดไว! จึงกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนา ตาม
องค�ประกอบต+างๆ ดังน้ี  
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แผนพัฒนาจังหวัดลําพูน  
1. วิสัยทัศน� : เมืองแห�งความสุข บนความพอเพียง 

1.1 นิยามวิสัยทัศน�  
“เมืองแห+งความสุข บนความพอเพียง” หมายถึง “ประชาชนในจังหวัดลําพูนมี

ความสุขจากคุณภาพชีวิตและอยู+ในสภาวะแวดล!อมที่ดี”  

1.2 ตัวชี้วัดวิสัยทัศน�  
ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน�แบ+งออกเป/น 2 ส+วน ดังน้ี  
(1) ตัวช้ีวัดความสุข  
(2) ตัวช้ีวัดความพอเพียง  

โดยการวัดความสุขของประชาชนในจังหวัดจากคุณภาพชีวิต อ!างอิงตัวช้ีวัดที่
ปรับปรงุจากดัชนี คุณภาพชีวิต ของคณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พชช. 
(2558) ซึ่งสามารถใช!ข!อมูลความจําเป/นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข!อมูลพ้ืนฐาน และได!นําเอาแนวคิดคุณภาพชีวิต 
(quality of life) ของ OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development) 
มาปรบัปรุงให!สอดคล!องกับบรบิทเฉพาะของจังหวัดลาพูน โดยแบ+งออกเป/น 5 หมวด ดังน้ี  

1) ความจําเป/นข้ันพ้ืนฐาน  
2) การพัฒนาทุนมนุษย�  
3) การเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกจิ  
4) การอนุรักษ�ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล!อม  
5) คุณธรรมและความสามัคคีของคนในสงัคม  
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2. มีรายละเอียดตัวช้ีวัดภายในแต+ละหมวดแยกตามประเด็นความสุขและความพอเพียง 
ดังน้ี  

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน�ของแผนพัฒนาจังหวัดลําพูน พ.ศ. 2561 – 2564 ตัวช้ีวัด ความสุข ความพอเพียง 
หมวดที ่1 ความจําเป^นข้ันพ้ืนฐาน (Basic living needs)  
1.1 ร!อยละของสถานพยาบาลที่ได!รับการรับรองคุณภาพ HA  � � (มีภูมิคุ!มกัน)  
1.2 ร!อยละของครัวเรือนที่เข!าถึง นํ้าเพื่ออุปโภคบริโภค ไฟฟAา และ อินเตอร�เนต  � � (มีภูมิคุ!มกัน)  
1.3 ร!อยละของครัวเรือนที่มีความเป/นระเบียบเรียบร!อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และ ไม+ถูกรบกวนจาก
มลพิษ  

� � (มีภูมิคุ!มกัน)  

1.4 ร!อยละของครัวเรือนที่มีความอบอุ+น ภูมิคุ!มกัน และ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน  � �(มีภูมิคุ!มกัน)  
หมวดที ่2 การพัฒนาทุนมนุษย� (Human capital development)  
2.1 จํานวนปSการศึกษาเฉล่ียของประชากรอายุระหว+าง 15-59 ปS  � �(มีความรู!)  
2.2 ร!อยละเด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปS ที่ไม+ได! เรียนต+อและยังไม+มีงานทําได!รับการฝ�กอบรมด!านอาชีพ  � �(มีความรู!)  
2.3 สัดส+วนคนอายุ 15 -60 ปSเต็ม อ+าน เขียน ภาษาไทย และคิดเลขอย+างง+ายได!  � �(มีความรู!)  
2.4 ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน)  �  
หมวดที ่3 การเติบโตและความม่ันคงทางเศรษฐกิจ (Economic Growth and Stability)  
3.1 อัตรารายได!ของครัวเรือนต+อหัวเฉล่ีย (บาท/คน/ครัวเรือน)  �  
3.2 อัตราการออมของครัวเรือนต+อหัวเฉล่ีย (บาท/คน/ครัวเรือน)   � (พอประมาณ) 
3.3 อัตราส+วนหน้ีต+อรายได!ของครัวเรือนเฉล่ีย* (ร!อยละ)   � (พอประมาณ) 
3.4 อัตราการว+างงาน* (ร!อยละ)  �  
3.5 สัดส+วนของประชากรที่อยู+ใต!เส!นความยากจน (ร!อยละ)  �  
3.6 ค+าสัมประสิทธ์ิการกระจายรายได! (ค+าสัมประสิทธ์ิ จีน่ี)  �  
หมวดที ่4 การอนุรักษ�พลังงานและส่ิงแวดล�อม (Energy & Environmental Preservation)  
4.1 อัตราเปล่ียนแปลงพื้นที่ป�าในจังหวัด  �  
4.2 สัดส+วนปริมาณขยะในจังหวัดต+อประชากร  �  
4.3 สัดส+วนการใช!ไฟฟAา และ น!ามันเช้ือเพลิงของครัวเรือน   �(พอประมาณ) 
4.4 สัดส+วนการใช!ไฟฟAา และ น!ามันเช้ือเพลิงของอุตสาหกรรม   �(พอประมาณ) 
หมวดที ่5 คุณธรรมและความสามัคคีของคนในชุมชน (Community Moral and Solidarity)  
5.1 จํานวนหมู+บ!านศีล 5 ตัวอย+าง  � �(มีคุณธรรม)  
5.2 จํานวนคนในครัวเรือนมีส+วนร+วมทากิจกรรมสาธารณะประโยชน�  � �(มีคุณธรรม)  
5.3 สัดส+วนผู!สูงอายุ คนพิการ ได!รับการดูแลจากครอบครัว หรือ สังคม  � �(มีคุณธรรม)  

 
        หมายเหตุ: ตัวช้ีวัดที่มีการผกผันของข!อมูล 
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2. พันธกิจ (Missions)  
ยุทธศาสตร�ในการพัฒนาจังหวัดลําพูน ปS พ.ศ.2561 – 2564 มีพันธกิจ 6 ด!าน ดังน้ี  
(1) ส+งเสริม ยกระดับ และ พัฒนาหัตถกรรมในจงัหวัดลาพนู ด!วยนวัตกรรมอย+างสร!างสรรค�  
(2) สร!างมลูค+าเพิม่ ให!สินค!าเกษตรด!วยมาตรฐานความปลอดภัย อย+างปราดเปรื่อง  
(3) สร!างมลูค+าเพิม่และกระจายรายได!จากการท+องเที่ยวในจังหวัดลําพูน บนฐานวัฒนธรรม

อย+างย่ังยืน  
(4) ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดลําพูน อย+างเท+าเทียม  
(5) อนุรักษ�และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม อย+างสมดุล  
(6) พัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่มปีระสทิธิภาพ ยกระดับสรรถนะของบุคลากรให!มี

คุณภาพ  
บูรณาการการทํางานระหว+างหน+วยงาน ส+งเสริมการมสี+วนร+วมของประชาชน เพื่อยกระดับ  

ความสามารถในการแข+งขันของจงัหวัด  
3. ประเดน็ยุทธศาสตร� (Strategies) (เรียงตามลําดับความสําคัญ)  
(1) เมืองหัตถ นวัตกรรม สร!างสรรค� (Creative Craft Innopolis)  
(2) เมืองเกษตรสเีขียว (Green Agricultural City)  
(3) เมืองจุดหมายปลายทางแห+งการท+องเที่ยวเชิงประสบการณ�วัฒนธรรม (Cultural 

Experience destination) 
(4) เมืองแห+งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)  
(5) เมืองนิเวศน� (Eco - Town)  
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4. เป[าประสงค�รวม  
เป[าประสงค� 1 การเติบโตของรายได!ของครัวเรอืน (household income) และ

การจ!างงาน (employment) ที่เกิดจากการพัฒนาสินค!าหัตถกรรมด!วยความคิดสร!างสรรค� และนวัตกรรม  
เป[าประสงค� 2 การเติบโตของรายได!ของครัวเรือน (household income) และการจ!าง

งาน (employment) ที่เกิดจากการพัฒนาสินค!าเกษตรที่ได!รับการยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัยและ
เทคโนโลยี  

เป[าประสงค� 3 การเติบโตของรายได!ของครัวเรือน (household income) และการจ!าง
งาน (employment) ที่เกิดจากการพัฒนาการท+องเที่ยวเชิงประสบการณ�วัฒนธรรม  

เป[าประสงค� 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช+วงวัย (ปฐมวัย แรงงาน ผู!สงูอายุ 
และ ผู!ด!อยโอกาส)  

เป[าประสงค� 5 เพ่ืออนุรกัษ�ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล!อมเพ่ือเป/นฐานการพัฒนาอย+าง
ย่ังยืน  

5. จุดเน�นตําแหน�งทางยุทธศาสตร� (Strategic Positioning)  
เพ่ือให!การพัฒนาจงัหวัดลําพูนเป/นไปอย+างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล จึงได!มกีาร

กําหนด ตําแหน+งเชิงยุทธศาสตร�ในการพัฒนาให!จังหวัดลาพูนมีความได!เปรียบในการแข+งขัน ตามจุดเด+นของ
จังหวัด และสอดคล!องกบับริบทภายนอก ที่เป/นโอกาสในการพัฒนาจังหวัดลาพูน จึงมีการกําหนดจุดเน!น
ตําแหน+ง ทางยุทธศาสตร� (Strategic positioning) ใน 3 ด!าน ดังน้ี  

1. เมืองหัตถ นวัตกรรม สร!างสรรค� (Creative Craft Innopolis)  
2. เมืองเกษตรปลอดภัย (Safe Agriculture)  
3. เมืองจุดหมายปลายทางการท+องเที่ยวเชิงประสบการณ�วัฒนธรรม (Cultural 

Experience Destination)  
6. ตัวช้ีวัด ค�าเป[าหมายการพฒันา และกลยุทธ�  

 
6.1 ประเดน็ยุทธศาสตร�ที ่1 : เมืองหตัถ นวัตกรรม สร�างสรรค� (Creative Craft 
Innopolis) 
6.1.1 ที่มาและทิศทางในการพฒันา :  

จังหวัดลาพูนมีศักยภาพและความโดดเด+นทางด!านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปGญญา ที่สืบ
ทอดมายาวนานโดยปGจจุบันยังมีการถ+ายทอดภูมิปGญญา จนเป/นสินค!าหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ� โดยเฉพาะผ!า
ฝAายทอมือพ้ืนบ!านของกลุ+มชาติพันธุ�ต+างๆ อาทิ ผ!าฝAายยกดอก ผ!าฝAายลายโบราณ ผ!าทอกะเกรี่ยง ผ!าทอไทลือ้ 
และผ!าไหมยกดอกอันเป/นที่ยอมรับ และได!รับการจดทะเบียนสิ่งบ+งช้ีทางภูมิศาสตร� และมีการอนุรักษ� 
ถ+ายทอดสู+คนรุ+นถัดไปผ+านสถาบันผ!าทอมือหริภุญชัย และกลุ+มวัฒนธรรมพ้ืนบ!านในอําเภอต+างๆ นอกจากน้ียัง
มีฝSมือ ด!านงานไม!แกะสลัก และอีกมากมาย ภายใต!การผลักดันผ+านผลิตภัณฑ�ชุมชน OTOP ผลิตภัณฑ�เด+น 
สินค!าลําพูนแบรนด� สร!างรายได!ปSละไม+น!อยกว+า 1,000 ล!านบาท  

จากศักยภาพดังกล+าว จึงสนับสนุนส+งเสรมิการใช!ความคิดสร!างสรรค�เพ่ือสร!างมลูค+าเพ่ิมให!
สินค!า หัตถอุตสาหกรรม และนํานวัตกรรมมาใช!พัฒนาสินค!าหัตถอุตสาหกรรมให!มีความสามารถในการ
แข+งขัน และสร!างมลูค+าเพ่ิม โดยเฉพาะการเป/นศูนย�กลางของผ!าทอ และสินค!าหัตถนวัตกรรม สร!างสรรค�  
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6.1.2 ตัวช้ีวัดและค�าเป[าหมาย  
(1) จํานวนสถานศึกษาที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนด!านหัตถอุตสาหกรรมสร!างสรรค� 

เพ่ิมข้ึนไม+น!อยกว+าร!อยละ 25 (ค+าเปAาหมายร!อยละ 6.25 ต+อปS)  
(2) จํานวนผลิตภัณฑ�หัตถอุตสาหกรรมที่ได!รับการพัฒนาสู+ตลาดรูปแบบใหม+ เชิง

นวัตกรรมสร!างสรรค� 24 ผลิตภัณฑ� (ค+าเปAาหมาย 6 ผลิตภัณฑ�ต+อปS)  
(3) จํานวนผู!ผลิต/ผู!ประกอบการหัตถอุตสาหกรรมได!รับการพัฒนาศักยภาพด!าน

การตลาด นวัตกรรมสร!างสรรค�ที่มีคุณภาพ จํานวน 100 คน (ค+าเปAาหมาย 25 คนต+อปS)  
(4) ยอดจําหน+ายผลิตภัณฑ�หัตถอุตสาหกรรมสร!างสรรค� OTOP และผลิตภัณฑ�เด+น

ของจังหวัด เพ่ิมข้ึนไม+น!อยกว+าร!อยละ 20 (ค+าเปAาหมายร!อยละ 5 ต+อปS)  
6.1.3 กลยุทธ�  
1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข+งขันให!แก+บุคลากรและผู!ประกอบการ โดยการ

จัดการ องค�ความรู!และทักษะการบริหารจัดการ  
2. พัฒนากระบวนการผลิตด!วยนวัตกรรม  
3.สร!างมูลค+าเพ่ิมทางการตลาด โดยการบริการจัดการด!านการตลาดในเชิงรุก 

6.1.4 ห�วงโซ�คุณค�า (Value chain strategies)  
ห+วงโซ+คุณค+า (Value Chain) กิจกรรมต+างๆ ที่เกี่ยวข!องกับการนาผลผลิตหรือ

บริการ ต้ังแต+เริ่มต!นจนถึงผู!บริโภคและสิ้นสุดการใช!ประโยชน�ของสินค!าและบริการ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต�นทาง 

เพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข�งขัน 

1.พัฒนาทักษะความรู�และสมรรถนะของ
บุคลากร  
-เพิ่มหลักสูตรเสริมในสถานศึกษา  
-พัฒนาความรู�การบริหารจัดการแบบ
ธุรกิจ  
2.สร�างความเข�มแข็งให�ผู�ประกอบการ  
-การบริหารจัดการเชิงธุรกิจ  
3.เช่ือมโยงกลุ�มผู�ประกอบการ  
-รวมกลุ�มและเช่ือมโยงผู�ประกอบการ  
4.พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและโลจิสติกส6  

กลางทาง 

พัฒนากระบวนการผลิต
ด!วยนวัตกรรม 

1.พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ6ใหม�ด�วย
ความคิดสร�างสรรค6 และ  
พัฒนาป:จจัยการผลิตส่ิงสนับสนุน -
พัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร�างทักษะ
ความรู�และสมรรถนะของ ทุนมนุษย6  
-เสริมทักษะการจัดการนวัตกรรมและ
ความคิดสร�างสรรค6 สําหรับสินค�า
หัตถกรรม แก�ผู�ประกอบการ  
2.พัฒนากระบวนการผลิตด�วยนวัตกรรม  
-ส�งเสริมการใช�เทคโนโลยีเคลือบผ�านาโน  
-ส�งเสริมและพัฒนาบรรจุภัณฑ6  
เชิงสร�างสรรค6จากฐานวัฒนธรรมท�องถิ่น  
-สร�างมาตรฐานตามความต�องการ  
ของตลาด  
-ศึกษา วิเคราะห6ความต�องการของตลาด

ปลายทาง 

สร�างมูลค�าเพ่ิม 
ทางการตลาด 

-พัฒนาช�องทางกลุ�มตลาดคุณภาพที่นิยม
สินค�าท�องถิ่นสร�างสรรค6และมีกาลังซ้ือสูง  
1.พัฒนาแบรนด6สินค�าหัตถกรรมลาพูน
ให�เป=นสินค�าระดับพรีเมียม 
(Awareness)  
2.ส�งเสริมการตลาดเชิงรุกและสร�างสรรค6
โดยให�ลูกค�าสามารถการทดลอง
ออกแบบลาย และ สี ของผ�าทอลาพูน 
ทางออนไลน6 (evaluation and co-
creation) หรือ ในงานเทศกาลต�าง ๆ  
3.พัฒนาเว็ปไซต6กลางเพื่อเป=นศูนย6จัด
จําหน�ายสินค�าผ�าน e-commerce กลาง
ที่นิยมในตลาดต�าง ๆ เช�น Alibaba หรือ 
Amazon  
4.เช่ือมโยงผู�ประกอบการกับผู�
ให�บริการโลจิสติกส6 (3PLs) สู�ตลาด



- 39 - 
 

 

6.2 ประเดน็ยุทธศาสตร�ที ่2 : เมืองเกษตรสเีขียว (Green Agriculture) 
  6.2.1 ที่มาและทิศทางในการพฒันา :  

ศักยภาพในภาคการเกษตร ถือว+าจังหวัดลําพูนเป/นแหล+งผลิตสินค!าเกษตรที่สําคัญ ทั้งพืช
ไร+ พืชสวน (ลําไย มะม+วง ข!าว พืชผัก) สินค!าปศุสัตว� (สุกร โคนม) และโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป เอื้อต+อ
การเป/นฐานการผลิตสินค!าเกษตรสีเขียว ซึ่งกําลังเป/นที่ต!องการของกลุ+มผู!บริโภค แต+เกษตรกรยังขาด
พ้ืนฐานและการให!ความสําคัญในการผลิตสินค!าเกษตรปลอดภัยอย+างเป/นระบบ รวมทั้งการพัฒนาแหล+งนํ้า
และที่ดินและปGจจัยการผลิตอื่นๆ ตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรให!ก!าวไปสู+เกษตรกรปราดเปรื่อง 
(smart farmers) การรวมกลุ+มการผลติในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ+ ตลอดจนการสร!างทิศทางการเพาะปลกู
และพัฒนาคุณภาพลําไยลาพูนให!มีทิศทางทางการตลาดที่ชัดเจน ได!แก+ การผลิตลําไยคุณภาพผลโตเพ่ือการ
แปรรูป และการผลิตลําไยปลอดภัยและอินทรีย� เพ่ือพัฒนาสู+ลําไยพรีเมี่ยม สําหรับการจาหน+ายเพ่ือการ
บริโภคสด (โดยการอนุรักษ� ฟVWนฟูลําไยลําพูนที่เป/นที่รู!จัก คือ พันธุ�สีชมพู พันธุ�เบี้ยวเขียว และพันธุ�แห!ว) การ
สร!างกลไกการผลติและการตลาดแบบครบวงจร โดย smart farmers และการส+งเสรมิการใช!เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาสนับสนุนการผลติ ตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือสร!างความสามารถในการแข+งขันและมูลค+าเพ่ิม
ทางการตลาด  

6.2.2 ตัวช้ีวัดและค�าเป[าหมาย  
(1) จํานวนแปลงลําไยที่ได!รับการรวมกลุ+มการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ+เพ่ือการแปรรูป 

เพ่ิมข้ึนจํานวน 800 ไร+ (ค+าเปAาหมาย จํานวน 200 ไร+ต+อปS)  
(2) จํานวนการขยายพ้ืนที่เพาะปลกูลําไยพันธุ�พื้นเมือง (พันธุ�สีชมพู พันธุ�เบี้ยวเขียว  

และพันธุ�แห!ว) เพ่ือส+งเสริมและพัฒนาเป/นลําไยพรีเมี่ยมรองรับการตลาดเพ่ือการบริโภคสดเพ่ิมข้ึน 
จํานวน 200 ไร+ (ค+าเปAาหมาย จานวน 50 ไร+ต+อปS)  

(3) จํานวนพ้ืนทีเ่พาะปลูกข!าวพันธุ�ดีเพ่ิมข้ึน 1,000 ไร+ (ค+าเปAาหมาย 250 ไร+ต+อปS)  
(4) ความสําเร็จในการสร!างเครือข+ายผู!ผลิต/ผู!ประกอบการสนิค!าพืชผักเกษตรปลอดภัย /

สินค!าเกษตรอินทรีย� ผลิตภัณฑ�แปรรปูทางการเกษตรจังหวัดลาพูนเพ่ิมข้ึน 200 ราย (ค+าเปAาหมาย 50 ราย
ต+อปS)  

(5) รายได!จากการจําหน+ายสินค!าเกษตรปลอดภัย/สินค!าเกษตรอินทรีย�และผลิตภัณฑ�แปร
รูปจากผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดลําพูนเพ่ิมข้ึนปSละ 5,000,000 บาท  

(6) จํานวนเกษตรกรที่ผ+านการอบรมเกษตรสเีขียวเพ่ิมข้ึน 1,000 คน (ค+าเปAาหมาย 250 
คนต+อปS) 

6.2.3 กลยุทธ�  
1. พัฒนาปGจจัยการผลิตเพ่ือรองรับเกษตรสีเขียว  
2. พัฒนาระบบเกษตรสีเขียวด!วยนวัตกรรม  
3. สร!างมูลค+าเพ่ิมทางการตลาด โดยการบรหิารจัดการด!านการตลาดในเชิงรุก 
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6.2.4 ห�วงโซ�คุณค�า (Value chain strategies)  
ห+วงโซ+คุณค+า (Value Chain) กิจกรรมต+างๆ ที่เกี่ยวข!องกับการนําผลผลิตหรือ

บริการ  
ต้ังแต+เริ่มต!นจนถึงผู!บริโภคและสิ้นสุดการใช!ประโยชน�ของสนิค!าและบรกิาร) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต�นทาง 

พัฒนาป:จจัยการผลิต 
รองรับเกษตรสีเขียว 

1.พัฒนาแหล�งนํ้าให�เพียงพอและ
เหมาะสมต�อระบบเกษตรสีเขียว  
2.พัฒนาพันธุ6สินค�าเกษตรท�องถิ่น เช�น 
ลําไยพันธุ6ดี ข�าวพันธุ6ดี  
3.พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องต�นแบบ
ที่สามารถใช�เทคโนโลยี สีเขียวได�  
4.พัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อสนับสนุน
การวางแผนการผลิตสินค�าเกษตร
ปลอดภัย  
- ป:จจัยสู�การพัฒนา การขยายผล

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

ต�นแบบ (Smart farmers) 

กลางทาง 

พัฒนาระบบเกษตรสีเขียว
ด!วยนวัตกรรม 

1. สนับสนุนการใช�เทคโนโลยีใน
การวางแผน ควบคุมและเพิ่มผลิต
ภาพของเกษตรสีเขียว  
2.ส�งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ6
สินค�าเกษตรสีเขียวเชิงสร�างสรรค6
จากฐานวัฒนธรรมเกษตรท�องถิ่น 
3.สร�างมาตรฐานตามความ
ต�องการของตลาด  
-โครงการพัฒนาแปลงปราดเปรื่อง 

(Smart Farms) 

ปลายทาง 

สร�างมูลค�าเพ่ิม 
ทางการตลาด 

-พัฒนาช�องทางกลุ�มตลาดคุณภาพที่นิยม
สินค�าเกษตรปลอดภัยและมีกําลังซ้ือสูง  
1.พัฒนาแบรนด6สินค�าเกษตรสีเขียว
ลําพูนให�เป=นสินค�าระดับพรีเมียม 
(Awareness)  
2.ส�งเสริมการตลาดเชิงรุกและสร�างสรรค6
โดยให�ลูกค�าสามารถ สัมผัสสินค�าเกษตร
ปลอดภัยของลําพูน ทางออนไลน6 หรือ  
ในงานเทศกาลต�าง ๆ  
3.พัฒนาเวปไซต6กลางเพื่อเป=นศูนย6จัด
จําหน�ายสินค�า เกษตรปลอดภัยลําพูน 
และ การขายสินค�าใน e-commerce 
กลางที่นิยมในตลาดต�าง ๆ เช�น Green 
Net  
4.เช่ือมโยงเกษตรกรกับผู�ให�บริการ  
โลจิสติกส6 (3PLs) สู�ตลาดในประเทศ  
และ ตลาดต�างประเทศที่มีศักยภาพ  
5.พัฒนาระบบ Tracking และ Tracing 
สินค�าเพื่อสร�างมูลค�าเพิ่ม และ  
การตรวจสอบคุณภาพย�อนหลัง  
จนถึงต�นทาง ณ วัตถุดิบในการผลิต  
-โครงการ Lamphun Green Farmers' 

Market 
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6.3 ประเดน็ยุทธศาสตร�ที ่3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห�งการท�องเที่ยวเชิง
ประสบการณ� วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination)  

6.3.1 ที่มาและทิศทางในการพฒันา :  
จังหวัดลาพูนมีความโดดเด+นทางด!านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน  

และมีความโดดเด+นของการเป/นเมืองโบราณที่มีอายุ 1,300 กว+าปS ยังคงมีแหล+งโบราณสถานและ
ความเป/นมา ที่น+าศึกษา นับได!ว+าเป/นแหล+งเรียนรู!ต!นธารแห+งอารยะธรรมของล!านนา หรือบางท+านก็
เรียกว+า แสงแรกแห+งล!านนา มีศักยภาพในการท+องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเช่ือมโยงการท+องเที่ยว
เชิงธรรมชาติและการเกษตร เพ่ือเป/นการกําหนดทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจนและมีประสทิธิภาพ จึง
มุ+งเน!นพัฒนาการเป/นเมืองที่เป/นจุดหมายปลายทางของนักท+องเที่ยวเชิงประสบการณ�ด!านวัฒนธรรม
และการเป/นแหล+งเรียนรู! ศึกษาดูงานเชิงวัฒนธรรม และเพ่ือให!การขับเคลื่อนบรรลุตามยุทธศาสตร�
จึงมุ+งเน!นการพัฒนาบุคลากรให!มีความรู!ความสามารถ ในการวางแผนและจัดการการท+องเที่ยวเชิง
ประสบการณ�วัฒนธรรมล!านนา พัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคเพ่ือการท+องเที่ยวที่สะดวก
ปลอดภัย พัฒนาแผนการประชาสัมพันธ�กิจกรรมการท+องเที่ยว ตามปฏิทินงานที่สําคัญในรอบปS 
ส+งเสริมและพัฒนาชุมชนท+องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม รองรับการท+องเที่ยวแบบพํานักอาศัย
แบบระยะสั้นและระยะยาว ส+งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท+องเที่ยวเพ่ือสร!างประสบการณ� ที่
ประทับใจแก+นักท+องเที่ยวและผู!เย่ียมเยือน และเช่ือมโยงการตลาดเชิงรุกร+วมกับ ททท. และ
ภาคเอกชน เพ่ือสร!างความโดดเด+นและจูงใจในการพัฒนาสู+จุดหมายปลายทางแห+งการท+องเที่ยวเชิง
ประสบการณ�วัฒนธรรม  

6.3.2 ตัวช้ีวัดและค�าเป[าหมาย  
(1) จํานวนผู!ผ+านการอบรมหลักสูตรอบรมด!านการท+องเที่ยวเชิงประสบการณ�  

วัฒนธรรม จํานวน 360 คน (ค+าเปAาหมาย 90 คนต+อปS)  
(2) จํานวนโปรแกรมการท+องเที่ยวเชิงประสบการณ�วัฒนธรรมทีเ่ป/นเอกลักษณ�ของ ลําพูน 

12 เดือน 12 โปรแกรม  
(3) จํานวนชุมชนเพ่ือการท+องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรมได!รบัการพัฒนา 8 ชุมชน (ค+า

เปAาหมาย 2 ชุมชนต+อปS)  
(4) จํานวนนักท+องเที่ยวเพ่ิมข้ึนร!อยละ 5 (ค+าเปAาหมายร!อยละ 1.25 ต+อปS)  
(5) ค+าใช!จ+ายเฉลี่ยของนักท+องเที่ยวที่เข!ามาในพ้ืนทีจ่ังหวัดลาพูนเพ่ิมข้ึน ไม+น!อยกว+าร!อยละ 

5 (ค+าเปAาหมายร!อยละ 1.25 ต+อปS)  
(6) รายได!จากการท+องเที่ยวเพ่ิมข้ึนไม+น!อยกว+าร!อยละ 12 (เปAาหมายร!อยละ 3 ต+อปS)  
6.2.3 กลยุทธ�  
(1) สร!างโปรแกรมการท+องเที่ยวเชิงประสบการณ�วัฒนธรรม เช่ือมโยงกบัการท+องเที่ยว เชิง

ธรรมชาติและการเกษตร  
(2) พัฒนาบุคลากรการท+องเที่ยวเชิงประสบการณ�วัฒนธรรม และการจัดการความรู! เพ่ือ

การท+องเที่ยวอย+างเป/นระบบ  
(3) พัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐานและแหล+งท+องเที่ยวให!มีคุณภาพมาตรฐานรองรับนักท+องเที่ยว

ทุกกลุ+มวัย 
(4) พัฒนาช+องทางการตลาดและสร!างมูลค+าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
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   6.3.4 ห�วงโซ�คุณค�า (Value chain strategies)  
ห+วงโซ+คุณค+า (Value Chain) กิจกรรมต+างๆ ที่เกี่ยวข!องกับการนาผลผลิตหรือ

บริการ  
ต้ังแต+เริ่มต!น จนถึงผู!บรโิภคและสิ้นสุดการใช!ประโยชน�ของสนิค!าและบรกิาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต�นทาง 

สร!างโปรแกรม  
การท+องเที่ยวฯ 

1. สร�างกิจกรรมประสบการณ6ใน
แหล�งท�องเที่ยวเดิม  
2.พัฒนาแหล�งท�องเที่ยวใหม�  
3.เช่ือมโยงแหล�งท�องเที่ยว 
ร�านอาหาร ของที่ระลึกและชุมชน
ชาติพันธุ6ต�างๆ เป=นโปรแกรม
ท�องเที่ยว  
4.ยกระดับเทศกาลเชิงวัฒนธรรม

ให�มีความเป=นนานาชาติ 

กลางทาง 

พัฒนาบุคลากร 
และแหล�งท�องเที่ยว 

1.พัฒนาหลักสูตรความรู�ใน
สถานศึกษา  
2.พัฒนาหลักสูตรและบุคลากร  
การท�องเที่ยวเชิงประสบการณ6
วัฒนธรรม  
3.พัฒนาหลักสูตรการท�องเที่ยว 

เชิงประสบการณ6วัฒนธรรม 

สําหรับชุมชน 

ปลายทาง 

พัฒนาช�องทาง 
การตลาด 

-พัฒนาช�องทางและเจาะกลุ�มตลาดที่
นิยมการท�องเที่ยวเชิงประสบการณ6และ
มีกําลังซ้ือสูง  
1.พัฒนาแบรนด6การท�องเที่ยวให�เป=น 
จุดหมายปลายทางที่โดดเด�นด�าน
ประสบการณ6วัฒนธรรม (Awareness)  
2.พัฒนาเวปไซต6กลางเพื่อเป=นช�อง
ทางการสืบค�นข�อมูลการท�องเที่ยวอย�าง
ครบวงจร และใน e-tourism ที่นิยม 
เช�น Air B&B, Agoda เป=นต�น  
3.เช่ือมโยงชุมชนท�องเที่ยวสู�ตลาดใน
ประเทศและต�างประเทศ  
4.พัฒนาระบบข�อมูลสนับสนุนการ

วางแผนและจัดการท�องเที่ยววัฒนธรรม

เชิงรุก 
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6.4 ประเดน็ยุทธศาสตร�ที ่4 : การพัฒนาสู�เมืองแห�งคณุภาพชีวิต  
(Quality of Life)  

6.4.1 ที่มาและทิศทางในการพฒันา :  
ถึงแม!ว+าลาพูนจะเป/นจังหวัดเล็กๆ แต+สภาพความหลากหลายทางสังคมและการเป/นจุด

เช่ือมต+อของจังหวัดใกล!เคียง และมีโครงข+ายการคมนาคมที่เช่ือมโยงทุกด!านของพ้ืนที่ ประกอบกับประชากร
แรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมจานวน 900 กว+าโรงงาน กลุ+มแรงงานชาวต+างชาติภาคการเกษตร ตาม
ฤดูกาลผลิต จังหวัดลําพูนจึงมีประชากรแฝงเพ่ิมข้ึนจํานวนเกือบ 100,000 คน และช+วงอายุของประชาชน
ชาวจังหวัดลําพูนที่เข!าสู+วัยผู!สูงอายุเป/นจํานวนมาก การพัฒนาคนในทุกช+วงวัย และการสร!าง ความมั่นคง
ปลอดภัยให!แก+ประชาชนที่อยู+อาศัยในพ้ืนที่ทุกกลุ+มจึงมีความสําคัญอย+างย่ิง เพ่ือที่จะเป/นพ้ืนฐานในการพัฒนา
สังคมอย+างย่ังยืน  

6.4.2 ตัวช้ีวัดและค�าเป[าหมาย  
(1) จํานวนชุมขนที่มรีะบบการดูแลผู!สูงอายุและพิการโดยชุมชนแบบบรูณาการเพ่ิมข้ึนไม+

น!อยกว+า 36 แห+ง (ค+าเปAาหมาย จํานวน 9 แห+งต+อปS)  
(2) จํานวนนักเรียนเยาวชนที่ด!อยโอกาส ผู!สูงอายุ ผู!พิการ และผู!ด!อยโอกาสทางสังคม ได!รับ

การส+งเสรมิการเรียนรู!ทกัษะและส+งเสริมพัฒนาอาชีพเพ่ิมข้ึนร!อยละ 4 (ค+าเปAาหมาย ร!อยละ 1 ต+อปS)  
(3) จํานวนชุมชนต!นแบบในการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมข้ึนร!อยละ 

10 จากจํานวนตําบลทั้งสิ้น 51 ตําบล (ค+าเปAาหมาย ร!อยละ 2.5 ต+อปS)  
(4) จํานวนเครอืข+ายสหวิชาชีพและภาคประชาชนต+อต!านการค!ามนุษย�เพ่ิมข้ึน 8 เครือข+าย 

(ค+าเปAาหมาย 2 เครือข+ายต+อปS)  
(5) สัดส+วนของปGญหาสังคมด!านคดียาเสพติดลดลงร!อยละ 2.5 (ค+าเปAาหมาย ร!อยละ 

0.625 ต+อปS)  
(6) จํานวนหมู+บ!าน/ชุมชนได!รับการพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึนร!อยละ 20 (ค+า

เปAาหมาย ร!อยละ 5 ต+อปS)  
6.4.3 กลยุทธ�  
(1) ปลกูจิตสานักรักบ!านและชุมชน เพ่ืออนุรักษ�วิถีชีวิตท!องถ่ินที่ดีงาม  
(2) สร!างโอกาสและพัฒนาพัฒนาภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ+มวัย  
(3) พัฒนาสังคมน+าอยู+ สู+ความย่ังยืน 
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  6.4.4 ห�วงโซ�คุณค�า (Value chain strategies) 

ห+วงโซ+คุณค+า (Value Chain) กิจกรรมต+างๆ ที่เกี่ยวข!องกับการนําผลผลิตหรือบรกิาร 
ต้ังแต+เริ่มต!นจนสิ้นสุดกระบวนการ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต�นทาง 

ปลูกจิตสํานึกรัก 
บ!านและชุมชน 

1.บริหารจัดการชุมชน 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.ปลูกจิตสานึกในคุณธรรม 
จริยธรรม สร�างความปรองดอง 
สมานฉันท6 
3.สร�างความตระหนักและ 
อนุรักษ6วิถีชีวิตท�องถิ่นที่ดีงาม 

กลางทาง 

สร!างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ในทุกกลุ+มวัย 

1.สร�างโอกาสการเรียนรู� การ
ส�งเสริม 
และพัฒนาอาชีพให�แก�คนทุกกลุ�ม
ทุกวัย โดยเฉพาะกลุ�มผู�ด�อยโอกาส 
ผู�สูงอายุและผู�พิการ 
2.เสริมสร�างความม่ันคง ปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย6สินของประชาชน 
3.ปรับปรุงและพัฒนา
สาธารณูปโภค 
ขั้นพื้นฐานในหมู�บ�านและชุมชน 

ปลายทาง 

พัฒนาสงัคมน+าอยู+ 
สู+ความย่ังยืน 

1.สร�างความเช่ือม่ันให�แก�สังคม 
และประชาชน ผู�ที่อยู�อาศัยใน
จังหวัด 
2.ส�งเสริมการจัดกิจกรรมที่เป=น 
เครื่องยึดเหน่ียวจิตใจของ
ประชาชน 
2.ส�งเสริมเอกลักษณ6วิถีชุมชน 
เพื่อความอบอุ�นและยั่งยืน 
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6.5 ประเดน็ยุทธศาสตร�ที ่5 : การพัฒนาสู�เมืองนิเวศน� (Eco-town) 
6.4.1 ที่มาและทิศทางในการพฒันา : 
จังหวัดลําพูนถือว+ามีความหลากหลายและสมบรูณ�ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม 

แต+ในห!วงที่ผ+านมาจํานวนพ้ืนทีป่�าไม!ยังอยู+ในค+าเฉลี่ยในระดับเกณฑ�กลางของค+ามาตรฐานที่กําหนดประกอบ
กับการบรหิารจัดการทรัพยากรนํ้ายังไม+เป/นระบบเท+าที่ควร อีกทั้งยังเป/นที่ต้ังของโรงงานอุตสาหกรรมทัง้ใน
เขตและนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจํานวน 900 กว+าโรงงาน จึงจําเป/นจะต!องมีการกําหนด
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด!านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมเพ่ือเป/นพ้ืนฐานการพัฒนาของจังหวัดอย+าง
ย่ังยืนต+อไป 

6.4.2 ตัวช้ีวัดและค�าเป[าหมาย 
(1) จํานวนพ้ืนทีป่�าไม!ที่ได!รบัการอนุรักษ�และฟVWนฟูเพ่ิมข้ึน 400 ไร+ (ค+าเปAาหมาย 100 ไร+ต+อปS) 
(2) มีการฟVWนฟูและพัฒนาแหล+งนํ้า (แม+นํ้า ลําคลอง ห!วย ฝาย ระบบส+งน!า)เพ่ิมข้ึน 80 แห+ง (ค+า

เปAาหมาย 20 แห+งต+อปS) 
(3) ผลการดาเนินการปAองกันและแก!ไขปGญหาหมอกควันและไฟป�าเป/นไปตามเกณฑ�มาตรฐานที่

กําหนด (ค+า PM10, จุด Hotspot, จานวนวันที่อากาศโปร+งใส) 
(4) จํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่เข!าสู+ระบบอุตสาหกรรมสเีขียวเพ่ิมข้ึน 320 ราย  

(ค+าเปAาหมาย 80 รายต+อปS) 
(5) จํานวนเครอืข+ายด!านทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการปAองกนัและแก!ไขปGญหาภัยธรรมชาติเพ่ิมข้ึน 

16 เครือข+าย (ค+าเปAาหมาย จํานวน 4 เครือข+ายต+อปS) 
6.4.3 กลยุทธ� 
(1) อนุรักษ�ฟVWนฟูและใช!ประโยชน�จากทรัพยากรธรรมชาติอย+างมีคุณค+า 
(2) เพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพชุมชนให!เข!มแข็งในการดูแลรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล!อม 
(3) การใช!นวัตกรรมเพ่ือการบริหารจัดการและเป/นฐานการพัฒนาอย+างย่ังยืน 
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6.4.4 ห�วงโซ�คุณค�า (Value chain strategies) 
ห+วงโซ+คุณค+า (Value Chain) กิจกรรมต+างๆ ที่เกี่ยวข!องกับการนาผลผลิตหรือบรกิาร 

ต้ังแต+เริ่มต!นจนสิ้นสุดกระบวนการ 
  
  
 
 
 

 
1.4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด 

     กรอบยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส+วนท!องถ่ินในเขตจังหวัดลําพูน 
วิสัยทัศน�องค�การบริหารส+วนจงัหวัดลําพูน 

   “ลําพูน : นครแห+งทุนทางวัฒนธรรม” 
  ( Lumpoon : The City of Community Cultural Capital, LCC) 

พันธกิจขององค�กรปกครองส+วนท!องถ่ินในเขตจังหวัดลําพูน 

  พันธกิจด!านการเตรียมเมอืง 
  พันธกิจที่ ๑  ด!านการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทนุทาง

วัฒนธรรมชุมชน : การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานวัฒนธรรมชุมชน ความ
เช่ือ ศรัทธาและความรู!พัฒนาระบบริหารจดการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให!มีคุณภาพมีประสิทธิภาพให!เป/น
สังคมแห+งดุลยภาพ สุข สงบ เข!มแข็ง เช่ือมโยงฐานความรู!วัฒนธรรมและภูมิปGญญาท!องถ่ินกับการพัฒนาใน
ทุกมิติของสังคม 

 
 

ต�นทาง 

อนุรักษ�ฟVWนฟูและใช!ประโยชน�จาก
ทรัพยากรอย+างมีคุณค+า 

-พัฒนาบุคลากร 

1.ปลูกจิตสานึกและส�งเสริมการ 
สร�างเครือข�ายอนุรักษ6และ 
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล�อม 
2.สร�างกระบวนการมีส�วนร�วม 
ระหว�างหมู�บ�าน/ชุมชน องค6กรปกครอง 
ส�วนท�องถิ่น ภาครัฐและเอกชน 

กลางทาง 

เพ่ิมขีดความสามารถ 
และศักยภาพชุมชนฯ 

-สร�างความพร�อม 

1.การแลกเปล่ียนเรียนรู�ร�วมกันใน 
ด�านทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล�อม 
และพลังงานทางเลือก 
2.พัฒนาศักยภาพหมู�บ�าน/ชุมชน 
ภาครัฐและภาคเอกชนในการ 
ปiองกันและแก�ไขป:ญหาภัยธรรมชาติ 

ปลายทาง 

การใช!นวัตกรรมเพ่ือ 
การบริหารจัดการ 

-พัฒนาองค�กรเพ่ือความย่ังยืน 

ในการบริหารจัดการ 

1.พัฒนาฐานข�อมูลทรัพยากร 
และส่ิงแวดล�อมอย�างเป=นระบบ 
2.สนับสนุนการบริหารจัดการ 
โดยใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
3.ส�งเสริมการจัดทําผังการใช�พื้นที่
เพื่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน 
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 พันธกิจด!านการแต+งเมอืง 

 พันธกิจที่ ๒  ด!านการพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรม และอารยสถาปGตย� : การพัฒนาภูมินิเวศ
วัฒนธรรมชุมชนบนฐานอารยธรรม “หริภุญชัย” (ความเช่ือและความศรัทธาใสพระพุทธศาสนา) การ
พัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐานบนที่ทุกคนสามารถใช!ประโยชน�ร+วมกัน โดยต!องรักษารากและคุณค+า
วัฒนธรรมไว! อนุรักษ� ฟVWนฟูและสร!างความมั่นคงสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม
ด!วยกระบวนการมีส+วนร+วมโดยใช!ความรู!ภูมิปGญญาท!องถ่ินและแนวทางการจัดการแบบชุมชนเป/น
ฐาน เป/นเครื่องมือในการพัฒนาเพ่ือให!เกิดประสิทธิภาพ โปร+งใสและเป/นธรรม 
 พันธกิจด!านการเปyดเมือง 
 พันธกิจที่ ๓  ด!านการพัฒนาเมืองวัฒนธรรมสู+เศรษฐกจิชุมชนสร!างสรรค� : การพัฒนาให!เป/น

ศูนย�กลางและผู!นําเรื่องการจัดการทุนวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือความย่ังยืนส+งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจสู+เศรษฐกิจสี
เขียวและเศรษฐกิจสร!างสรรค�ทั้งในภาคเกษตรอุตสาหกรรมท+องเที่ยว หัตถอุตสาหกรรมโดยใช!ทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชนเป/นฐานในการสร!างมูลค+าเพ่ิมให!กับสินค!าและบริการเน!นฐานการผลิตที่เป/นมิตรกับ
สิ่งแวดล!อมไม+ส+งผลกระทบทางลบต+อวิถีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน 

 เปAาประสงค�  
       สร!างคุณค+าให!ชุมชนเห็นประโยชน�ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเพ่ิมมูลค+านําทุนทางวัฒนธรรม

ชุมชนไปใช!สร!างความมั่งค่ังและแล+งปGนผลประโยชน�แก+คนในชุมชนและการจัดการตนเองแล!วส+งต+อจากรุ+นสู+
รุ+น 

 
๓.  ประเด็นยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาขององค�กรปกครองส+วนท!องถ่ินในเขตจงัหวัดลําพูน 
ยุทธศาสตร�ที่ ๑  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน  
มีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 
 ๑.๑  พัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท./ชุมชน และประชาชนในท!องถ่ินในการจัดการตนเอง 
 ๑.๒  พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการแข+งขันของประชาชน 
 ๑.๓  เสรมิพลงัและสร!างโอกาสความเท+าเทียมในสงัคม 
 ๑.๔  ท!องถ่ินธรรมาภิบาลการบริหารจัดการและการมีส+วนร+วม 
 

ยุทธศาสตร�ที่ ๒   ด!านการพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรม และอารยสถาปGตย�  มีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 
 ๒.๑  พัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐานทีส่อดคล!องกบัภูมิสถาปGตย� 

๒.๒  พัฒนาภูมิทัศน� อาคาร สถานที่ บนพ้ืนฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม 
๒.๓  พัฒนาให!เป/นเมอืงสีเขียวและเป/นมิตรต+อสิ่งแวดล!อม 
๒.๔  พัฒนาผังเมืองบนพ้ืนฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร�ที่ ๓  ด!านการพัฒนาเมืองวัฒนธรรมสู+เศรษฐกิจชุมชนสร!างสรรค�มีแนวทางการพัฒนา 
ดังน้ี 
 ๓.๑  สร!างคุณค+าภูมิปGญญาท!องถ่ินทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลค+าทางเศรษฐกิจ
ชุมชน 
 ๓.๒  สร!างแบรนด�วัฒนธรรมทําการตลาดสร!างภาพลกัษณ�สู+สากล 
  ๓.๓  ส+งเสรมิการพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐานทางการค!าและระบบฐานข!อมลู 
  ๓.๔  ศูนย�กลางทางการท+องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม 
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๑.๕  การพัฒนาตามแผนพัฒนาอําเภอทุ�งหัวช�าง 

 วิสัยทัศน�อําเภอทุ�งหัวช�าง 
ทุ+งหัวช!างเป/น “เมืองน+าอยู+  คุณภาพชีวิตที่ดี  เศรษฐกิจสังคมก!าวหน!า  ประชาสุขสันต�” 
Vision for Thung Hua Chang District “the desirable city;  hight standard of living, 
progressive socio-economy and happy all.” 

พันธกิจ 
๑. ด!านสังคม ศึกษา และวัฒนธรรม พัฒนาอําเภอทุ+งหัวช!างให!เป/นสังคมสงบสุข สมานฉันท�  

เอื้ออาทร สามัคคี มีวิถีชีวิตประชาธิปไตยมีการศึกษาที่มีคุณภาพเช่ือมโยงฐานความรู! วัฒนธรรมและ
ภูมิปGญญาท!องถ่ินกับการพัฒนา  

๒. ด!านเศรษฐกิจส+งเสริมการเกษตรก!าวไกลและปลอดภัยเป/นแหล+งอาหารสู+อาเซียน ใช!ฐาน
วัฒนธรรมในการสร!างมูลค+าเพ่ิมให!กับสินค!าและผลิตภัณฑ�ชุมชนสู+ผู!บริโภคอย+างย่ังยืน 

๓. ด!านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม  อนุรักษ� ฟVWนฟู และสร!างความมั่นคง โดย
กระบวนการการมีส+วนร+วมภาคประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม
อย+างย่ังยืน 

๔. ด!านบริหารจัดการพัฒนาระบบบริหารจัดการสมรรถนะบุคลากรของอําเภอให!มี
ประสิทธิภาพส+งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการในระดับหมู+บ!านของประชาชน 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาอําเภอ 
                  เพ่ือให!การพัฒนาอําเภอเป/นไปตามทิศทางวิสัยทัศน�ภายใต!สภาพแวดล!อมศักยภาพ  
โอกาสและข!อจํากัดจึงกําหนดเปAาหมายยุทธศาสตร�ในการพัฒนา ดังน้ี 
 ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ ๑. การส+งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู+เมืองเกษตรปลอดภัยและ
เศรษฐกิจชุมชน 

  เปAาประสงค� เชิงยุทธศาสตร�เ พ่ิมศักยภาพและมูลค+าของผลผลิตของสินค!า
เกษตรกรรมปลอดภัยและผลิตภัณฑ�เศรษฐกิจชุมชน 
  ตัวช้ีวัด ร!อยละที่ เ พ่ิมข้ึนของมูลค+าการผลิตสินค+าเกษตรกรรมปลอดภัยและ
ผลิตภัณฑ�เศรษฐกิจชุมชน 

กลยุทธ�  
๑. พัฒนาประสทิธิภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินค!าเกษตรปลอดภัย 

 ๒. พัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการผลิตสินค+าเกษตรปลอดภัย 
 ๓. เสรมิสร!างความเข!มแข็งและขีดความสามารถของเศรษฐกิจชุมชน 
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 ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ ๒. การพัฒนาสงัคม คุณภาพชีวิต และความสงบสุข 
  เปAาประสงค�เชิงยุทธศาสตร�พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี (Quality of life) ของประชาชน
ทุกกลุ+มเปAาหมาย 
  ตัวช้ีวัด  ร!อยละความพึงพอใจต+อคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  กลยุทธ� ๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร!างความเข!มแข็งให!กับสังคม 
   ๒. พัฒนาการบรหิารจัดการชุมชนโดยการมสี+วนร+วมภาคประชาชน 
   ๓. เสรมิสร!างความมั่นคงปลอดภัยสงบสุข 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ ๓.  การบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม และ
การบริหารจัดการนํ้าอย+างเป/นระบบและย่ังยืน 
  เปA าประสงค� เ ชิ ง ยุทธศาสตร�  อ นุ รั กษ�  ฟVW น ฟูและการ ใช! ป ระ โยชน� จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล!อม และบริหารจัดการนํ้า แบบมีส+วนร+วม เป/นระบบ เพ่ือการใช!
ประโยชน�อย+างย่ังยืน 
  ตัวช้ีวัด  ๑. จํานวนเครือข+ายอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อมทีเ่พ่ิมข้ึน 
   ๒. จํานวนแหล+งนํ้าเพ่ือชุมชนทีเ่พ่ิมข้ึน 
   ๓. จํานวนเครือข+ายในการเตือนภัยนํ้าท+วมและดินถล+ม 

กลยุทธ�   
๑. กลยุทธ�อนุรักษ� ฟVWนฟู และการใช!ประโยชน�จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล!อม 

 ๒. เพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพชุมชนในการดูแลรกัษาสิ่งแวดล!อม 
 ๓. ส+งเสรมิการบริหารจัดการนํ้าแบบบรูณาการ เพ่ือลดปGญหานํ้าท+วม และภัยแล!งซ้ําซาก 
 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ ๔. การพัฒนาการบรหิารงานอําเภอบรูณาการและพัฒนางานบริการ  
เปAาประสงค�เชิงยุทธศาสตร�  
๑. การบริหารงานหน+วยงานของรัฐมีประสิทธิภาพ 

 ๒. ประชาชนมีความพึงพอใจการให!บริการ 
  ตัวช้ีวัด  ร!อยละความพึงพอใจของประชาชน 

กลยุทธ�  
๑. ปรับปรงุภูมิทัศน� สิง่อํานวยความสะดวกของหน+วยงานรฐัให!ได!มาตรฐานสากล 

 ๒. ปรับปรงุการบริการแบบเบ็ดเสร็จ 
 ๓. ปรับปรงุระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ�ผลงาน 
 
 

           ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ ๕.  การบริหารจัดการ ส+งเสริม สนับสนุน การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
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อย+างเป/นระบบและย่ังยืน 
  เปAาประสงค�เชิงยุทธศาสตร�  เสริมสร!างองค�ความรู!ด!านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมอย+างเป/นระบบ 
  ตัวช้ีวัด  ระดับความสําเร็จการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  กลยุทธ�   

๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษา และเสรมิสร!างความเข!มแข็งให!กับศาสนาวัฒนธรรม 
 ๒. เครือข+ายภาคประชาชนด!านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมที่เพ่ิมข้ึน 
   

2. ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 

   ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช�าง 

  2.1 วิสัยทัศน�การพัฒนา 
“สังคมน�าอยู�   เกษตรก�าวหน�า  

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  วัฒนธรรมงามเด�น” 
2.2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช�าง แบ�งยุทธศาสตร�การพัฒนา

ออกเป̂น   7  ด�าน  ดังน้ี 
ยุทธศาสตร�ที่ 1  การพัฒนาสังคม และความมั่นคง 
ยุทธศาสตร�ที่ 2  การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ยุทธศาสตร�ที่ 3  การส+งเสรมิและพัฒนาเศรษฐกจิ การเกษตร 
ยุทธศาสตร�ที่ 4  การพัฒนาด!านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิGญญาท!องถ่ินและการท+องเที่ยว 
ยุทธศาสตร�ที่ 5  การอนุรักษ� ฟVWนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม 
ยุทธศาสตร�ที่ 6  การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา และการกีฬา 
ยุทธศาสตร�ที่ 7  การพัฒนาด!านการบรหิารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2.3 เป[าประสงค�และตัวชี้วัด 

 ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
เป[าประสงค� ตัวชี้วัดเป[าประสงค� 

1.ชุมชนเข!มแข็ง มีการจัดการตนเองได! -ร!อยละประชาชนมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและ
ทรัพย�สิน 
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ยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ี 2    การพัฒนาระบบโครงสร�างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
เป[าประสงค� ตัวชี้วัดเป[าประสงค� 

1.การคมนาคมสะดวก ปลอดภัย - จํานวนถนนที่ได!รับการพัฒนา 
 

2. การสาธารณูปโภค สาธารณูปการสะดวก  
ได!มาตรฐาน 

- จํานวนโครงการด!านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการที่ได!รบัการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ี 3  การส�งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร  
เป[าประสงค� ตัวชี้วัดเป[าประสงค� 

เศรษฐกจิชุมชนดีข้ึน - ร!อยละของประชาชนมีรายได!เพ่ิมข้ึน 
 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ี 4   การพัฒนาด�านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิป}ญญาท�องถ่ิน และการ     
 ท�องเท่ียว 

เป[าประสงค� ตัวชี้วัดเป[าประสงค� 
1.ประชาชนเข!าใจเข!าถึง อนุรักษ� สบืสาน
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และภูมิปGญญา
ท!องถ่ินรุ+นสู+รุ+น 

- ประชาชนในชุมชนจัดกิจกรรมส+งเสริม 
อนุรักษ� สบืสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปGญญา
ท!องถ่ินเป/นประจําทุกปS 
- การแต+งกาย กิจกรรมที่บ+งบอกถึงเอกลกัษณ�
ของชนเผ+ากะเหรี่ยง 

2. การท+องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสบืทอดอย+าง
ย่ังยืน 

- มีแหล+งท+องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน
เพ่ิมข้ึน 

 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ี 5   การอนุรักษ� ฟ��นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

เป[าประสงค� ตัวชี้วัดเป[าประสงค� 
1. ทรัพยากรธรรมชาติคงอยู+กบัชุมชน

อย+างย่ังยืน 
-ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ�คงอยู+กับ
ชุมชนอย+างย่ังยืน 

2. สิ่งแวดล!อมสะอาด สวยงาม -สิ่งแวดล!อมงามเด+น 
 

 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ี 6  การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาและการกีฬา 

เป[าประสงค� ตัวชี้วัดเป[าประสงค� 

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีถ!วนหน!า - จํานวนที่เพ่ิมข้ึนของครอบครัวทีอ่บอุ+น มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

 
2. การศึกษา การกีฬาเป/นเลิศ - ระบบการศึกษาและการกีฬาได!รบัการพัฒนา

และมีคุณภาพที่เพ่ิมข้ึน 
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ยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ี 7  การพัฒนาด�านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป[าประสงค� ตัวชี้วัดเป[าประสงค� 

1. ประชาชนก!าวทันโลก IT - เทคโนโลยีการสื่อสารทันสมัยประชาชน
สามารถเข!าถึงโลก IT อย+างกว!างขวาง 

2. การบริหารจัดการเป/นไปตามหลกัการ
บรหิารจัดการบ!านเมอืงที่ดี 

 

- อบต. ผ+านเกณฑ�การประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการและนิเทศองค�กรปกครองส+วน
ท!องถ่ินอย+างต+อเน่ือง 
- อบต. โปร+งใส ตรวจสอบได! 

 
กลยุทธ�การพัฒนาในแต�ละยุทธศาสตร�ประกอบด�วย 

           ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาสังคมและความมั่นคง เสริมสร!างความเข!มแข็ง

ความมั่นคง ปลอดภัยให!กับสังคมเพ่ือให!เกิดสังคมคุณภาพ 
กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนาที่ 2 สร!างความเข!มแข็งของชุมชนในการปAองกันและแก!ไข

ปGญหายาเสพติดและอาชญากรรม 
  กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส+งเสริมกระบวนการมีส+วนร+วมของประชาชนตามวิถี
ประชาธิปไตย  

ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การพัฒนาระบบโครงสร�างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด!านการคมนาคมและขนส+ง 
กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและจัดหาแหล+งนํ้า     

ยุทธศาสตร�ท่ี 3  การส�งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร 
กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส+งเสรมิและพัฒนาการเกษตร ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง 
         กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส+งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจชุมชน ของดี
ในชุมชน 
ยุทธศาสตร�ท่ี 4  การพัฒนาด�านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิป}ญญาท�องถ่ิน และการท�องเท่ียว 

กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส+งเสรมิ สนับสนุน อนุรกัษ�ฟVWนฟู สืบสาน เผยแพร+ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปGญญาท!องถ่ิน 

กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนาที่ 2  ส+งเสริมการท+องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร�ท่ี 5 การอนุรักษ� ฟ��นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนาที่ 1 อนุรักษ� ฟVWนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล!อม  
กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนาที่ 2 การสร!างองค�ความรู! ปลกูจิตสํานึกในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม   
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ยุทธศาสตร�ท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาและการกีฬา 

กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนาที ่1 ส+งเสริม พัฒนา ระบบบริการสาธารณสุขและพัฒนา 
คุณภาพชีวิต   

กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนาที ่2 ส+งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท!องถ่ิน 
กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนาที ่3 ส+งเสรมิและพัฒนาการศึกษาในท!องถ่ินรองรบัการเข!าสู+

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

ยุทธศาสตร�ท่ี 7 การพัฒนาด�านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนาที่ 1ส+งเสรมิ และพัฒนาระบบบริหารงานองค�กรการมสี+วนร+วม
ทุกภาคส+วน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามหลักการบรหิารจัดการบ!านเมืองที่ดี 
          กลยุทธ�/แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส+งเสรมิและพัฒนาระบบฐานข!อมลูเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือเกิดความเช่ือมั่นศรทัธาจากประชาชน  

2.3 เป[าประสงค� 
 1. ชุมชนเข!มแข็ง มีการจัดการตนเองได! 
 2. การคมนาคมสะดวก ปลอดภัย การสาธารณูปโภค สาธารณูปการสะดวก ได!มาตรฐาน 
 3. เศรษฐกจิชุมชนดีข้ึน  

4. ประชาชนเข!าใจเข!าถึงการอนุรักษ� สบืสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และภูมิปGญญา 
    ท!องถ่ินรุ+นสู+รุ+น 

 5. การท+องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีการสบืทอดอย+างย่ังยืน 
 6. สิง่แวดล!อมสะอาด สวยงามทรัพยากรธรรมชาติคงอยู+กับชุมชนอย+างย่ังยืน 
 7. การศึกษา การกีฬาเป/นเลิศ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีถ!วนหน!า 
 8. การบรหิารจัดการเป/นไปตามหลกัการบรหิารจัดการบ!านเมืองที่ดี 
 9. ประชาชนก!าวทันโลก IT 
 
 
๒.4  จุดยืนทางยุทธศาสตร� (Positioning) 
       จุดยืนทางยุทธศาสตร� ความมุ+งม่ันอันแน+วแน+ในการวางแผนพัฒนาท!องถิ่น เพื่อให!บรรลุ

วิสัยทัศน�ขององค�กรปกครองส+วนท!องถิ่น คือ “อบต.ทุ+งหัวช!าง เป/นตําบลเกษตรกรรมก!าวหน!า 
พัฒนาการเรียนรู!สู+ความเป/นเลิศทางการศึกษา ”  เนื่องจากเขตพื้นที่ขององค�การบริหารส+วนตําบล 
ทุ+งหัวช!างส+วนใหญ+ประชาชนประกอบอาชีพด!านการทําการเกษตรกรรม ผลผลิตจากการทําการ
เกษตรกรรมส+วนใหญ+จะเป/น ข!าว  มันฝรั่ง ถั่วแระ ข!าวโพด ลําไย จึงส+งเสริมด!านการพัฒนาการ
เกษตรกรรม และประชาชนส+วนใหญ+เป/นคนชนเผ+ากะเหรี่ยง พูดภาษากะเหรี่ยง จึงส+งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาด!านการศึกษาควบคู+กับการดําเนินชีวิตตามวิถีชุมชน เพื่อให!บรรลุตามวิสัยทัศน�ขององค�การ
บริหารส+วนตําบลทุ+งหัวช!าง 
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นโยบายการบริหารของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช�าง  มีดังน้ี 
 ๑.นโยบายเร�งด�วน 
              ๑.๑ เปyดโอกาสให!ประชาชนผู!นําชุมชนเข!าถึงและมีส+วนร+วมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือใช!เป/น
ข!อมูลในการพัฒนาตําบลทุ+งหัวช!างให!มีความเจรญิก!าวหน!า ต+อไปในอนาคต 
              ๑.๒ จัดสํารวจถนนทกุเส!นทางที่มีอยู+เพ่ือดําเนินการซ+อมแซมส+วนที่เสียหายให!คงสภาพพร!อมใช!
งาน 
              ๑.๓ ดําเนินการติดต้ังไฟฟAาส+องสว+าง ตามเส!นทางหลกัทุกหมู+บ!านตามความจําเป/นและเหมาะสม
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน 
              ๑.๔ ปรับปรุงการให!บรกิารเกี่ยวกับการอนุมัติการออกใบอนุญาตของผู!มาติดต+อราชการประเภท
ต+างๆ ให!มีความสะดวก รวดเร็ว ลดข้ันตอนการดําเนินงานเพ่ือให!ผู!รับบรกิารมีความพึงพอใจและเป/นการสร!าง
แรงจงูใจให!ผู!ประกอบธุรกิจการลงทุนมีความเช่ือถือและเข!ามาลงทุนในพ้ืนที่ได!อย+างมั่นใจ 

  ๒. นโยบายด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
              ๒.๑ ดําเนินการก+อสร!างและปรบัปรุงถนนสายหลักและถนนสายรองให!เป/นถนนที่ได!มาตรฐาน
ประชาชนสามารถใช!ประโยชน�ได!ตลอดปSรวมถึงถนนไปสู+ที่ทาํกิน เพ่ือขนส+งสินค!าทางการเกษตรให!รวดเร็ว
และปลอดภัย 
              ๒.๒ ดําเนินการก+อสร!าง พัฒนา ปรบัปรุง ซ+อมแซมระบบนํ้าประปาบํารุงรักษาแหล+งนํ้าเพ่ือ
การเกษตร การอปุโภคบรโิภค 
              ๒.๓ขยายการบรกิารไฟฟAาสาธารณะ เพ่ืออํานวยความสะดวกให!แก+ประชาชนรวมถึงพัฒนาระบบ
จําหน+ายไฟฟAาให!เพียงพอต+อความต!องการของประชาชน 
          ๓. นโยบายด�านเศรษฐกิจ 
              ๓.๑ สนับสนุน ส+งเสรมิการเกษตรแบบผสมผสานเกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย�รวมทั้ง
ส+งเสริมกระบวนการเรียนรู!แก+เกษตรกร 
              ๓.๒ ส+งเสริมอาชีพและพัฒนาฝSมือแรงงาน และเพ่ิมรายได!ให!กับประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกจิ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ!าอยู+หัว 
              ๓.๓ ส+งเสริมให!ประชาชนได!นําภูมิปGญญาท!องถ่ินมาใช!ให!เกิดประโยชน�เพ่ือเพ่ิมรายได!ให!แก+ท!องถ่ิน 
              ๓.๔ ส+งเสริมให!มีการร+วมกลุ+ม/จัดต้ังกลุ+มอาชีพต+าง ๆ แต+ละกลุ+มในเขตตําบลร+วมกับหน+วยงานที่
เกี่ยวข!อง เพ่ือศึกษาถึงปGญหาและแนวทางแก!ไขตลอดจนกําหนดยุทธศาสตร�ในการดําเนินการอย+างเป/นระบบ
และสามารถสร!างเครือข+ายร+วมกับตําบลอื่นได!ต+อไป 

  ๔. นโยบายด�านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมสาธารณสุขและกีฬา 
              ๔.๑ พัฒนาและปรับปรงุศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบลให!มสีภาพแวดล!อมที่ดี มีคุณภาพเพ่ือ
เตรียมความพร!อมของเด็ก ก+อนเข!าสู+ระบบโรงเรียน 
              ๔.๒ สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ� สื่อการเรียนการสอนเพ่ือการศึกษาให!แก+ประชาชนในเขตพ้ืนที ่
              ๔.๓ จัดให!มีสวัสดิการสําหรับผู!สงูอายุ ผู!พกิาร ผู!ป�วยเอดส�ให!ทั่วถึงทกุหมู+บ!าน 
              ๔.๔ จัดให!มีการอนุรักษ�ส+งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมในรูปแบบต+าง ๆ เช+น 
งานประเพณีวันสงกรานต�วันลอยกระทง งานประเพณีสําคัญประจําหมู+บ!านวันสําคัญทางศาสนา 
              ๔.๕ สนับสนุนต้ังข!าวประจําหมู+บ!าน 
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              ๔.๔ เฝAาระวัง ติดตาม สถานการณ�โรคระบาดและโรคติดต+อที่อาจเกิดข้ึนในเขตตําบลทุ+งหัวช!าง 
              ๔.๕ ส+งเสริมให!เด็ก เยาวชน ประชาชนด!านดนตรี และกีฬา ออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
              ๔.๖ สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการปAองกันยาเสพติดโดยจัดให!มีสนามกีฬาและจัดการแข+งขัน
กีฬาระดับหมู+บ!านและระดับตําบลเพ่ือเยาวชนและประชาชนห+างไกลจากยาเสพติด 
              ๔.๗ สนับสนุนกจิกรรมกลุ+มเด็กและเยาวชน สตรีแม+บ!าน อสม. อปพร.ภายในตําบลทุ+งหัวช!าง 
              ๔.๘ ส+งเสริมและสนับสนุนการรักษาพยาบาล รบั-ส+ง ผู!ป�วยหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 ๕.นโยบายด�านสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
              ๕.๑ รณรงค�ให!ประชาชนเห็นคุณค+า หวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนสร!างจิตสํานึกต+อ
ส+วนรวมในการรักษาสิ่งแวดล!อมโดยเฉพาะทรพัยากรแหล+งนํ้าป�าไม! ธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม 
              ๕.๒ สนับสนุนการปรับปรงุภูมิทัศน�และทรพัยากรธรรมชาติให!คงสภาพที่สวยงาม 
              ๕.๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล!อมโดยส+งเสริมให!มีการปลกูป�าชุมชน 
          6.นโยบายด�านการเมืองการบริหาร 
              ๖.๑ จัดบรรยากาศที่ว+าการองค�การบรหิารส+วนตําบลให!เป/นบรรยากาศแห+งการต!อนรบัประชาชน
ด!วยการย้ิมแย!ม แจ+มใส เต็มใจบริการโดยยึดหลกั "การบรกิาร คือ งานของเรา เข!าถึง  เข!าใจ  พัฒนา" 
              ๖.๒ เพ่ิมทักษะความสามารถของพนักงานและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให!มี
ประสิทธิภาพในการบรกิารประชาชนให!รวดเร็ว เสมอภาค และเป/นธรรม 
              ๖.๓ ปรับปรุง และพัฒนารายได!ในด!านการจัดเก็บภาษีและค+าธรรมเนียมใบอนุญาตให!ทั่วถึงและ
เป/นธรรม 
              ๖.๔ เน!นการบริหารราชการโดยเปyดโอกาสให!ประชาชนเข!ามามีส+วนร+วมในการบรหิารจัดการมาก
ข้ึน โดยการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นรวมถึงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
              ๖.๕ เน!นการบริหารราชการโดยยึดหลักการบรหิารจัดการบ!านเมอืงที่ดี (ธรรมาภิบาล)
ประกอบด!วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลกัความโปร+งใส หลกัการมีส+วนร+วมสํานึกรับผิดชอบหลกัความ
คุ!มค+า 
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 2.5 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร�ในภาพรวม 

ลําดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ  
อปท. ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ  
อบต. 

1 ย.4  การพัฒนาสู+เมอืงแห+ง
คุณภาพชีวิต (Quality of Life) 

ย.1 การพัฒนาและเพ่ิมขีด
ความสามารถประชาชนบน
รากฐานทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชน   

ย.1 การพัฒนาสังคม และความ
มั่นคง 

2 ย.4  การพัฒนาสู+เมอืงแห+ง
คุณภาพชีวิต (Quality of Life) 

ย.2 ด!านการพัฒนาภูมินิเวศ
วัฒนธรรม และอารยสถาปGตย�   

ย.2 การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

3 ย.2  เมืองเกษตรสีเขียว (Green 
Agriculture) 

ย.2 ด!านการพัฒนาภูมินิเวศ
วัฒนธรรม และอารยสถาปGตย�   

ย.3 การส+งเสรมิและพัฒนา
เศรษฐกจิ การเกษตร 

4 ย.3  เมืองจุดหมายปลายทาง
แห+งการท+องเที่ยวเชิง
ประสบการณ�วัฒนธรรม 
(cultural Experience 
Destination) 

ย.3 ด!านการพัฒนาเมือง
วัฒนธรรม สู+เศรษฐกิจชุมชน
สร!างสรรค�    

ย.4 การพัฒนาด!านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปGญญาท!องถ่ิน 
และการท+องเที่ยว 
 

5 ย.5  การพัฒนาสู+เมอืงนิเวศน� 
(Eco-town) 

ย.2 ด!านการพัฒนาภูมินิเวศ
วัฒนธรรม และอารยสถาปGตย�   

ย.5 การอนุรกัษ� ฟVWนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล!อม 

6 ย.4  การพัฒนาสู+เมอืงแห+ง
คุณภาพชีวิต (Quality of Life) 

ย.1 การพัฒนาและเพ่ิมขีด
ความสามารถประชาชนบน
รากฐานทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชน   

ย.6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การศึกษา และการกีฬา 

7 ย.1 เมืองหัตถนวัตกรรม
สร!างสรรค� 
(Creative Craft Innopolis) 
 
 

ย.1 การพัฒนาและเพ่ิมขีด
ความสามารถประชาชนบน
รากฐานทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชน   

ย.7 การพัฒนาด!านการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3. การวิเคราะห�เพ่ือพัฒนาท�องถ่ิน 
3.1 การวิเคราะห�กรอบการจัดทํายุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   

    ผลการวิเคราะห�ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในป}จจุบันและโอกาสการพัฒนาใน 
อนาคตของท�องถ่ินด�วยเทคนิค  SWOT  Analysis 
 

ป}จจัยภายใน 
จุดแข็ง  (Strength) จุดอ�อน  (Weakness) 

ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน  ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
1.  การคมนาคมเช่ือมโยงระหว+างตําบล  อําเภอ  

และจังหวัดได!สะดวก 
 
 

1.  ถนนบางสายในพ้ืนที่ เป/นหลุมเป/นบ+อทําให!การ
คมนาคมไม+สะดวกในช+วงฤดูฝน 

2. แสงสว+างไม+เพียงพอ  โดยเฉพาะทางแยกและทางโค!ง  
3. บางครัวเรือนยังไม+มีไฟฟAาใช! 

ด�านการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ด�านการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
1. มีการประชาสัมพันธ�ข!อมูลข+าวสารของรัฐอย+าง

ทั่วถึง 
2. มีวัฒนธรรม  ประเพณีและวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ� 

1. คุณภาพชีวิตของผู!สูงอายุ/ผู!ยากไร!ยังไม+ได!รับการ
ส+งเสริมดูแลเท+าที่ควร 
2.  โบราณสถานโบราณวัตถุไม+ได!รับการปรับปรุงภูมิ
ทัศน�ให!สวยงาม 
3. งบประมาณไม+เพียงพอในการจัดงานประเพณีของแต+
ละหมู+บ!าน 
 

ด�านเศรษฐกิจ/การเกษตรและการท�องเท่ียว   ด�านเศรษฐกิจ/ การเกษตรและการท�องเท่ียว   
1. มีภูมิทัศน�ตามธรรมชาติที่สวยงาม 
2. เป/นแหล+งทําการเกษตร 
3. มีภูมิปGญญาท!องถ่ินที่หลากหลาย เช+น การทอ

ผ!ากะเหรี่ยง,การจักสาน 

1.  ขาดการพัฒนาและประชาสัมพันธ�แหล+งท+องเที่ยว
ภายในตําบล 
2.  ไม+มีเงินทุนในการประกอบอาชีพด!านการเกษตร 
3.  ไม+มีการจัดต้ังกลุ+มอาชีพให!ถูกต!อง 

  
 

ด�านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสขุ ด�านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 
1. มีโรงพยาบาลตําบลที่ทันสมัย 
2. มี อสม. ครบทุกหมู+บ!าน 

1.ประชาชนโดยเฉพาะกลุ+มวัยรุ+นขาดความรู! เกี่ยวกับ
ยาเสพติด,โรคเอดส�,โรคไข!เลือดออก 

2.คุณภาพชีวิตของผู!สูงอายุ/ผู!ยากไร!ยังไม+ได!รับการ
ส+งเสริมดูแลเท+าที่ควร 
3.ขาดนํ้าด่ืมที่สะอาด  ทําให!ประชาชนส+วนใหญ+ต!องซื้อ
นํ้าด่ืม 
4.ขาดเครื่องมือในการวัดความดันและตรวจนํ้าตาล
ประจําหมู+บ!าน 
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ป}จจัยภายใน 
จุดแข็ง  (Strength) จุดอ�อน  (Weakness) 

ด�านการเมือง  การบริหาร ด�านการเมือง  การบริหาร 
1.  มีอิสระในการบริหารจัดการ 
2.  มีงบประมาณในการพัฒนาเป/นของตนเองและ 
ตรวจสอบได! 
3.  เจ!าหน!าที่ปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบ
ที่ทางราชการกําหนด 

1. งบประมาณการพัฒนามีจํานวนจํากัด 
2. ผู!นําชุมชนขาดความรู!เรื่องอํานาจหน!าที่ของตนในการ

ปฏิบัติงาน 
3. ประชาชนขาดความรู!ในด!านการเมืองการปกครอง 
 

ด�านการศึกษา  และการกีฬา ด�านการศึกษา  และการกีฬา 
1. มี สถาน ศึกษาระ ดับประถม ศึกษาและมี

การ ศึกษานอกระบบและการ ศึกษาตาม
อัธยาศัย 

2. เด็กและเยาวชนให!ความสนใจด!านกีฬา 

1. เยาวชนขาดคุณธรรมและจริยธรรม 
2. เด็กในวัยเรียนไม+ได!รับการศึกษาที่สูงข้ึน 
3. สื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษาไม+เพียงพอ 
4. สนามกีฬาประจําหมู+บ!านและอุปกรณ�กีฬามีไม+

เพียงพอ 
 

ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
1. มีป�าไม!ในพ้ืนที่จํานวนมาก  
2. มีแหล+งนํ้าตามธรรมชาติจํานวนมาก 
 
 

1. แหล+งนํ้าในพ้ืนที่ไม+ได!รับการบํารุงรักษาเท+าที่ควร 
2. นํ้าสําหรับอุปโภคบริโภคไม+สะอาด 
3. ขาดการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยอย+างเป/นระบบ 
4. บางพ้ืนที่มีนํ้าอุปโภคบริโภคไม+เพียงพอ 
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ป}จจัยภายนอก 
โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค  (Threat) 

ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน  ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
1.  การเส!นทางคมนาคมเช่ือมโยงระหว+างตําบล  

อําเภอ  และจังหวัดใกล!เคียงได!สะดวก 
 
 

1. งบประมาณไม+เพียงพอ 
2. กระบวนการทํางานร+วมกับหน+วยงานที่เกี่ยวข!องยังไม+
ชัดเจน 
3. ข!อจํากัดทางกฎหมาย 

ด�านการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ด�านการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
2. มีการประชาสัมพันธ�ข!อมูลข+าวสารของรัฐ

อย+างทั่วถึง 
2. มีโบราณสถานที่เป/นเอกลักษณ�ในชุมชน เช+น 
พระธาตุดอยกวางคํา 

1. ในพ้ืนที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีภาษาพูดเป/นของ
ตนเอง(ภาษากะเหรี่ยง) ยากต+อการสื่อสาร 
2. งบประมาณไม+เพียงพอในการจัดงานประเพณีของแต+
ละหมู+บ!าน 

ด�านเศรษฐกิจ/การเกษตรและการท�องเท่ียว   ด�านเศรษฐกิจ/ การเกษตรและการท�องเท่ียว   
4. มีภูมิทัศน�ตามธรรมชาติที่สวยงาม 
5. เป/นแหล+งทําการเกษตร 
6. มีภูมิปGญญาท!องถ่ินที่หลากหลาย เช+น การทอ

ผ!ากะเหรี่ยง,การจักสาน 

1.  ขาดการพัฒนาและประชาสัมพันธ�แหล+งท+องเที่ยว
ภายในตําบล 
2.  ไม+มีเงินทุนในการประกอบอาชีพด!านการเกษตร 
3.  ไม+มีการจัดต้ังกลุ+มอาชีพให!ถูกต!อง 

ด�านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข ด�านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 
3. มีโรงพยาบาลตําบลที่ทันสมัย 
4. มี อสม. ครบทุกหมู+บ!าน 

1.ประชาชนโดยเฉพาะกลุ+มวัยรุ+นขาดความรู! เกี่ยวกับยา
เสพติด,โรคเอดส�,โรคไข!เลือดออก 
2.คุณภาพชีวิตของผู!สูงอายุ/ผู!ยากไร!ยังไม+ได!รับการ
ส+งเสริมดูแลเท+าที่ควร 
3.นํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคไม+สะอาด  ทําให!ประชาชน
ส+วนใหญ+ต!องซื้อนํ้าด่ืม 
4.ขาดเครื่องมือในการวัดความดันและตรวจนํ้าตาล
ประจําหมู+บ!าน 
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ป}จจัยภายนอก 
โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค  (Threat) 

ด�านการเมือง  การบริหาร ด�านการเมือง  การบริหาร 
1.  มีอิสระในการบริหารจัดการ 
2.  มีงบประมาณในการพัฒนาเป/นของตนเองและ 
ตรวจสอบได! 
3.  เจ!าหน!าที่ปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบ
ที่ทางราชการกําหนด 
 

4. งบประมาณการพัฒนามีจํานวนจํากัด 
5. ผู!นําชุมชนขาดความรู!เรื่องอํานาจหน!าที่ของตนในการ

ปฏิบัติงาน 
6. บุคลากรในองค�กรมีจํานวนน!อยไม+ได!สัดส+วนกับ

ปริมาณงานที่มีจํานวนมากข้ึน 
7. อุปกรณ�เครื่องใช!สํานักงานทันสมัยและพอเพียงพอต+อ

การใช!งาน 
8.  

ด�านการศึกษา  และการกีฬา ด�านการศึกษา  และการกีฬา 
3. มี สถาน ศึกษาระ ดับประถม ศึกษาแล ะมี

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
4. มีวัฒนธรรม  ประเพณีและวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ� 

5. ประชาชนส+วนใหญ+มีฐานะยากจน 
 
6. โบราณสถานและโบราณวัตถุไม+ได!บูรณะให!สวยงาม

แข็งแรงเท+าที่ควร 
ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
3. มีที่ดินทําการเกษตรจํานวนมาก  
 

5. ขาดการบํารุงรักษาหน!าดินที่ถูกวิธี 
6. ขาดการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยอย+างเป/นระบบ 
 

ป}จจัยภายนอก 
โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค  (Threat) 

ด�านการเมือง  การบริหาร ด�านการเมือง  การบริหาร              
1. นโยบายของรัฐบาลในการแก!ไขปGญหาความยากจน

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2. นโยบายการพัฒนาด!านการลงทุน  การค!าและ

การตลาดและการเช่ือมโยงการท+องเที่ยว 
3. นโยบายการปรามปราบยาเสพติดและผู!มีอิทธิพล

อย+างจริงจัง 
4. นโยบายของรัฐบาลเอื้อต+อการพัฒนา  OTOP   
5. นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) การวิจัย และนวัตกรรม 
6. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม 
7. นโยบายการบริหารกิจการบ!านเมืองที่ดี 
8.   พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย

อํานาจให!แก+องค�กรปกครองส+วนท!องถ่ิน พ.ศ. 
2542  ทําให!ท!องถ่ินมีบทบาทในการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 

1. เ ด็กและเยาวชนลืม วัฒนธรรมไทย  ชอบ
เลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตก  ทําให!เกิดปGญหา
วัยรุ+นในด!านต+าง ๆ 

2. ผลกระทบจากความขัดแย! งทางการเมือง
ระดับประเทศ 

3. กฎระเบียบบางประการไม+เอื้อต+อการประกอบ
อาชีพท!องถ่ินบางประเภท   

4. ภัยจากการใช!สารเคมี  มีแนวโน!มรุนแรงและ
แพร+ขยายมากข้ึน 

5. ต+างประเทศใช!นโยบายกีดกันทางการค!าสําหรับ
สินค!าเกษตร  และนโยบายการค!าเสรีมีผลต+อ
สินค!าเกษตรทั้งการบริโภคและการส+งออก 
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ผลการวิเคราะห�ศักยภาพ  (SWOT ANALYSIS) 
จากการศึกษาข!อมูลสภาพทั่วไปขององค�การบริหารส+วนตําบลทุ+งหัวช!างในภาพรวมแล!ว ได!นํามากําหนด
ประเด็นต+างๆ  เพ่ือวิเคราะห�ศักยภาพการพัฒนาขององค�การบริหารส+วนตําบลทุ+งหัวช!าง โดยอาศัยเทคนิค 
SWOT ANALYSIS  ซึ่งเป/นการวิเคราะห�จุดแข็ง (Strength) ,จุดอ+อน (Weakess)   ปGจจัยภายในหรือสภาวะ
แวดล!อมในเขตพ้ืนที่บริหารงาน  และการวิเคราะห�ถึงโอกาส (Opportuniity  และภาวะคุกคามหรือข!อจํากัด 
(Threat)  ซึ่งเป/นปGจจัยภายนอกหรือสภาวะแวดล!อมภายนอก (Externat Facters)   รายละเอียดเป/นไปตาม
ตารางการวิเคราะห�   

3.2 การประเมินสถานการณ�สภาพแวดล�อมภายนอกท่ีเก่ียวข�อง 
ผลการวิเคราะห�ป}ญหาและความต�องการขององค�การบริหารส�วนตําบล 

ป}ญหา สภาพป}ญหา ความต�องการ 
1.  ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน   
1.1  ถนนหนทาง 
 
 
1.2  ไฟฟAา 
 
 
 
 

1.1 ถนนบางสายเป/นหลุมเป/นบ+อทํา
ให!การคมนาคมไม+สะดวกโดยเฉพาะใน
ฤดูฝน 
1.2 ในฤดูฝนมีนํ้าท+วมขังบริเวณพ้ืนที่
ถนนภายในหมู+บ!านชํารุดเสียหาย 
1.3  แสงสว+างไม+เพียงพอโดยเฉพาะ
ทางแยก ทําให!เกิดอุบัติเหตุได!ง+ายและ
บางครัวเรือนไฟฟAายังไปไม+ถึง 
 

1.1 ต! อ ง ก า ร ถ น น
คอนกรีต และปรับปรุงถนนให!
ใช!งานได!สะดวก 
1.2 ต!องการวางท+อระบายนํ้า
และรางระบายนํ้า คสล. 
1.3  ต!องการไฟฟAาตามถนน
สายที่เปลี่ยว  ทางแยก  ทาง
โค!งภายในตําบล และขยาย
เขตไฟฟAาเพ่ิม   
 

2.  ด�านแหล�งนํ้า   
2.1  ฝายนํ้าล!น 
 
 
 
2.2  บ+อบาดาล 
 
 
2.3  ประปาหมู+บ!าน 
 
 
2.4  อ+างเก็บนํ้า,เหมือง,ฝายต้ืนเขิน 

2.1 ไม+มีฝายนํ้าล!นกักเก็บนํ้าไว!ใช!ใน
การทําการเกษตร และฝายบางจุด
ชํารุดเสียหาย 
 
2.2บ+อบาดาลมีไม+เพียงพอต+อความ
ต!องการของประชาชนภายในตําบล 
 
2.3 ประชาชนบางหมู+บ!านหรือบาง
ครัวเรือนยังไม+มีนํ้าประปาใช! 
 
2.4 แหล+งนํ้าต้ืนเขิน   

2.1 ต!องการฝายนํ้าล!นเพ่ิมใน
หมู+บ!านและซ+อมแซมฝายนํ้า
ล!นเดิม  
 
2.2 ต!องการเจาะบ+อบาดาล 
 
 
2.3 ต!องการประปาหมู+บ!าน 
 
 
2.4 ต!องการขุดลอกแหล+งนํ้า
ที่ต้ืนเขิน 
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ป}ญหา สภาพป}ญหา ความต�องการ 
3.  ด�านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร�อย 

  

3.1  การปAองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยต+าง ๆ  
 
3.2  การจราจรภายในตําบล 
 
 

3.1  ประชาชนไม+สามารถช+วยเหลือ
ตนเองได!ในเบื้องต!นกรณีประสบภัย
ต+าง ๆ  
3.2  ประชาชนได!รับอุบัติเหตุตามทาง
แยกทาง ทางโค!งบ+อยครั้งเน่ืองจากไม+มี
สัญญาณไฟและปAายบอกเส!นทาง 

3.1  ให!ความช+วยเหลือผู!
ประสบสาธารณภัยต+ าง  ๆ 
อย+างทั่วถึง 
3.2  ติดต้ังสัญญาณไฟและ
ปAายบอกเส!นทางตามทางแยก
ทางโค!งภายในตําบล 

4.  ด�านเศรษฐกิจ ,การท�องเท่ียวและ
การกีฬา 

  

4.1  การส+งเสริมอาชีพ 

 
4.2  ประชาชนขาดเงินทุนหมุนเวียน

ในการประกอบอาชีพ 
 
 
4.3  การประชาสัมพันธ�แหล+ง

ท+องเที่ยว 
 
4.4  สารเคม ี
 
 
 
4.5  สนามกีฬา/อุปกรณ�กีฬาไม+

เพียงพอ 

4.1  ไม+มีการร+วมกลุ+มอาชีพภายใน
ตําบล 

4.2  ประชาชนขาดเงินทุน
หมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 

 

4.3  การประชาสัมพันธ�แหล+ง
ท+องเท่ียวยังมีไม+เพียงพอและไม+
ต+อเนื่อง 

4.4  ประชาชนมีต!นทุนในการทํา
การเกษตรสูงมากเนื่องจากซ้ือ
ปุ£ยเคมีและยากําจัดแมลงจํานวน
มาก 

4.5  สนามกีฬาประจําหมู+บ!านมีไม+
เพียงพอท่ีจะให!บริการประชาชน  

4.1  ส+งเสรมิกลุ+มอาชีพต+างๆ 
เช+น กลุ+มทอผ!ากีเ่อว ,ทอผ!า
ไหม , จักสาน ฯลฯ 
 

4.2  ต!องการเงินทุนหมุน 
เวียนในการประกอบอาชีพ 
 
4.3  จัดทําปAายและสื่อ
สิ่งพิมพ�เพ่ือประชาสัมพันธ�ให!
มากข้ึน 
 
4.4  ส+งเสรมิการทํานํ้าหมกั
ชีวภาพและผลิตสารชีวภัณฑ�
ในครัวเรือน 
 
4.5  ก+อสร!างสนามกีฬา
เพ่ิมข้ึนและปรับปรุงให!ใช!งาน
ได!ดี พร!อมสนับสนุนอปุกรณ�
กีฬาอย+างต+อเน่ือง  

5.  ด�านสาธารณสุข   
1.1 ลูกนํ้ายุงลายและแมลงวัน 
 
 
1.2 ปGญหาโรคเอดส� 

5.1 ในช+วงฤดูฝนมีลูกนํ้ายุงลายเป/น
จํานวนมากทําให!เกิดโรคไข!เลือดออก 
 
5.2  ประชาชนขาดความรู!เกี่ยวกับโรค
เอดส� 

5.1 ต!องกําจัดลูกนํ้ายุงลาย
โดยการพ+นหมอกควันและ
แจกทรายอะเบท 
5.2 รณรงค�ให!ความรู!เกี่ยวกับ
โรคเอดส� 

   



- 63 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป}ญหา สภาพป}ญหา ความต�องการ 
5 . 3   เ ค รื่ อ ง วั ด ค ว า ม ดั น แ ล ะ
เครื่องตรวจไม+เพียงพอ 
 

5.3  ไม+มี เครื่องวัดความดันและ
ตรวจ นํ้าตาลในหมู+บ!านทําให!ไม+
สะดวกในการดูแลสุขภาพเบื้องต!น 

5.3  ต!องการเครื่องวัดความดัน
และเครื่องตรวจนํ้าตาลประจํา
หมู+บ!าน 

6.  ด�านการศึกษา  ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

  

6.1 เด็กและเยาวชนห+างไกลศาสนา 
 
 
6.2 ปGญหาการชํารุดของ
โบราณสถานและโบราณวัตถุ 
 
6.3  การจัดงานประเพณีท!องถ่ิน 
 
 
6.4 สื่อการเรียนการสอนไม+เพียงพอ  
 

6.1 เด็กและเยาวชนไม+มีคุณธรรม  
จริยธรรม 
 
6.2 โบราณสถานและโบราณวัตถุ
ก+อสร!างมาเป/นเวลานานขาดการ
บูรณปฏิสังขรณ� 
6.3 ประชาชนขาดเงินทุนในการจัด
งานประเพณีในแต+ละท!องถ่ิน 
 
6 . 4 สื่ อ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ น
สถานศึกษาไม+เพียงพอ 

6.1อบรมให!ความรู!ด!านคุณธรรม
และจริยธรรมของเด็กและเยาวชน
ในตําบล 
6.2ต!องการให!บูรณะปฎิสังขรณ�
โบราณสถานและโบราณวัตถุให!
แข็งแรงและสวยงาม 
6.3ให!การส+งเสริมและสนับสนุน
เงินในการจัดงานประเพณีต+าง ๆ   
6.4 สนับสนุนสื่อการเรียนการ

สอนให!สถานศึกษา 

 7.  ด�านสังคมสงเคราะห�   
7.1  สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู!สูงอายุ/ผู!
พิการ/ผู!ป�วยเอดส�/ผู!ด!อยโอกาส/ผู!
ยากไร!ในตําบล 

7 .1   การแจก เบี้ ย ยั ง ชีพให!กับ
กลุ+มเปAาหมายดังกล+าวยังไม+ทั่วถึงทุก
คน 

7.1  แจกเบี้ยยังชีพให!ได!ทั่วถึงทุก
คน 

8.ด�านการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

8.1  ปGญหาขยะมูลฝอย 
 

 

 

8.1  ขยะและสิ่งปฏิกูลในตําบล
ในแต+ละวันมีจํานวนมากและไม+มี
ท่ีท้ิงขยะ 

 
 
 
8.1  ต!องการสถานที่ทิ้งขยะหรือ
เตาเผาขยะที่ถูกสุขลักษณะและถัง
ขยะประจําครัวเรือน 
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ป}ญหา สภาพป}ญหา ความต�องการ 
9.  ด�านการเมืองการบริหารจัดการ   
9.1 ประชาชนขาดความรู!ในด!าน
การเมืองการปกครอง 
 
9.2 อํานาจหน!าที่ของผู!นําชุมชน 

9.1   ประชาชนขาดความรู!ในด!าน
การเมืองการปกครอง 
 
9.2  ผู!นําชุมชนขาดความรู!เรื่อง 
อํานาจหน!าท่ีของตนในการ
ปฏิบัติงาน 

9.1 ต!องการให!ส+งเสรมิ   
       ระบบประชาธิปไตยแก+ 
       ประชาชน 
9.2  ต!องการให!เพ่ิมประสิทธิ 
    ภาพความรู!ของผู!นําชุมชน 
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ยุทธศาสตร� 

อปท. 
เป[าประสงค� 

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/ 

โครงการ 

ค�าเป[าหมาย ความก�าวหน�า 

ของเป[าหมาย 
กลยุทธ� ผลผลิต/โครงการ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ 

 หลัก 

หน�วย
สนับสนนุ 
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64 

 

 

ย.1 การพัฒนา
สังคม และความ
มั่นคง 

ชุมชนเข!มแข็ง มี
การจัดการตนเอง
ได! 

 

-ร!อยละของ 

ประชาชนที่ 

มีความพึงพอใจต+อ
ผลการดําเนินงาน 

20 

 

 

 

 

 

20 

40 

 

 

 

 

 

40 

60 

 

 

 

 

 

60 

80 

 

 

 

 

 

80 

ร!อยละ 20/ปS 

 

 

 

 

 

ร!อยละ 20/ปS 

1. การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคง เสริมสร!าง
ความเข!มแข็ง ความ        
มั่นคง ปลอดภัยให!กับ
สังคม  เพื่อให!เกิดสังคม
คุณภาพ 

 

 

2.สร!างความเข!มแข็งของ
ชุมชนในการปAองกันและ
แก!ไขปGญหายาเสพติด
และอาชญากรรม 

 

1.จัดอบรม ปลูกจิตสํานึกเกี่ยวกับการ
ปAองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ 

2.โครงการปAองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย, ภัยธรรมชาติ 

3.โครงการช+วยเหลือผู!ประสบปGญหาภัย
หนาวและภัยแล!ง 

4.จัดตั้งศูนย�ปAองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยตําบล 

1.จัดอบรมให!ความรู!เกี่ยวกับการปAองกัน
และแก!ไขปGญหายาเสพติด 

2.อุดหนุนหน+วยงานตามโครงการเกี่ยวกับ
การปAองกันและแก!ไขปGญหายาเสพติด 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

สํานักปลัด 

 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

 

 

 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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2. ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น 
 

 

ยุทธศาสตร� 

อปท. 
เป[าประสงค�  

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/ 

โครงการ 

ค�าเป[าหมาย ความก�าวหน�า 

ของเป[าหมาย 
กลยุทธ� ผลผลิต/โครงการ 

หน�วยงาน 

รับผิดชอบ 

หลัก  

หน�วย 
สนับสนุน 

 

61 

 

 

62 

 

 

63 

 

 

64 

 

 

ย.2 การพัฒนา
โครงสร!างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

 

1.การคมนาคม
สะดวก ปลอดภัย 

 

 

2. การ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
สะดวก ได!
มาตรฐาน 

 

 

 

1.จํานวนถนนที่ได!รับ
การพัฒนา 

 

 

2.จํานวนโครงการด!าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการที่ได!รับ
การพัฒนา 

 

3 

 

 

 

3 

 

6 

 

 

 

6 

9 

 

 

 

9 

12 

 

 

 

13 

ปSละ 3 
โครงการ 

 

 

 
ปSละ 3 
โครงการ 

 

1. การพัฒนาด!าน
การคมนาคมและ
ขนส+ง  

 

 

2. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  

 

 

 

1.ก+อสร!าง ปรับปรุง ซ+อมแซมถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนลูกรัง 
ถนนลาดยาง  

2.ซ+อมแซมไหล+ถนน 

 

1. ขยายเขตไฟฟAาสาธารณะ 
2.ก+อสร!าง /ปรับปรุงระบบประปา 
3.ขยายเขตประปา 
 

กองช+าง 

 

 

 

กองช+าง 

สํานักปลัด 

 

 

 

สํานักปลัด 
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ยุทธศาสตร� 

อปท. 
เป[าประสงค�  

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/ 

โครงการ 

ค�าเป[าหมาย ความก�าวหน�า 

ของเป[าหมาย 
กลยุทธ� ผลผลิต/โครงการ 

หน�วยงาน 

รับผิดชอบ 

หลัก 

หน�วย
สนับสนุน 

 

 

61 

 

 

62 

 

 

63 

 

 

64 

 

 

ย.2 การพัฒนา
โครงสร!างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

 

1.การคมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 

2. การสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการสะดวก 
ได!มาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

3.จํานวนแหล+งน้ํา
ที่ได!รับการพัฒนา 

4 8 12 16 ปSละ 4 
โครงการ 

3 .พัฒนาและ
จัดหาแหล+งน้ํา 

 

1.ก+อสร!างอ+างเก็บน้ํา สระน้ํา ฝายชะลอ
น้ํา คลองส+งน้ํา 

2.  ขุดเจาะบ+อบาดาล  บ+อน้ําตื้น    

3.  ขุดลอกเหมือง ฝาย สระน้ํา แหล+งน้ํา
ต+าง ๆ  

4.  ปรับปรุง ซ+อมแซมแหล+งน้ําต+าง ๆ 

 

กองช+าง สํานักปลัด 
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ยุทธศาสตร� 

อปท. 
เป[าประสงค�  

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/ 

โครงการ 

ค�าเป[าหมาย ความก�าวหน�า 

ของเป[าหมาย 
กลยุทธ� ผลผลิต/โครงการ 

หน�วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

หน�วย 

สนับสนุน 

 

61 

 

 

62 

 

 

63 

 

 

64 

 

 

ย.3 การ

ส+งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
การเกษตร 

เศรษฐกิจ
ชุมชนดีขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

-จํานวนที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนที่ได!รับการ
ส+งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร 

-จํานวนที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนที่ได!รับการ
ส+งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจ
ชุมชน ของดีในชุมชน 

 

 

20 

 

 

 

 

 

20 

30 

 

 

 

 

 

30 

40 

 

 

 

 

 

40 

50 

 

 

 

 

 

50 

ปSละ  10  
คน 

 

 

 

 

ปSละ  10  
คน 

 

1.การส+งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

2.ส+งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจชุมชน 
ของดีในชุมชน 

 

 

1.จัดอบรมให!ความรู!เกี่ยวกับการ
ส+งเสริมและพัฒนาด!านการเกษตร 

2.จัดกิจกรรมส+งเสริมการ
ดําเนินการตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. โครงการส+งเสริมและพัฒนา
อาชีพทอผ!า เศรษฐกิจชุมชนใน
ชุมชน 

2. อุดหนุนงบประมาณให!กับกลุ+ม
อาชีพในชุมชน 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

 

 

 

สํานักปลัด 
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ยุทธศาสตร� 

อปท. 
เป[าประสงค� 

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/ 

โครงการ 

ค�าเป[าหมาย ความก�าวหน�า 

ของเป[าหมาย 
กลยุทธ� ผลผลิต/โครงการ 

หน�วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

หน�วย 

สนับสนุน 

61 

 

 

62 

 

 

63 

 

 

64 

 

 

ย.4 การพัฒนา
ด!านศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรม 
ภูมิปGญญาท!องถิ่น 
และการท+องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

1.ประชาชนเข!าใจ
เข!าถึง อนุรักษ� สืบ
สานวัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงาม 
และภูมิปGญญา
ท!องถิ่นรุ+นสู+รุ+น 

 

2. การท+องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมสืบทอด
อย+างยั่งยืน 

 

 

1.ร!อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ระดับความพึงพอใจ
ประชาชนที่มีต+อการ
จัดกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี 
ภูมิปGญญาท!องถิ่น 

 

2.จํานวนกิจกรรม
ส+งเสริมการท+องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมที่ได!
ดําเนินการ 

 

70 

 

 

 

 

 

2 

80 

 

 

 

 

 

3 

90 

 

 

 

 

 

4 

100 

 

 

 

 

 

5 

เพิ่มขึ้นร!อย
ละ 10 / ปS 

 

 

 

 

 

เพิ่มขึ้นปSละ  
๑ โครงการ 

 

 

1 ส+งเสริม สนับสนุน 
อนุรักษ� ฟVWนฟู  สืบสาน 
เผยแพร+ 
ขนบธรรมเนียม                                           
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปGญญาท!องถิ่น 

 

2.  ส+งเสริมการ
ท+องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  

 

 

1.จัดกิจกรรม /โครงการเกี่ยวกับการ 

ส+งเสริม สนับสนุน อนุรักษ� ฟVWนฟู  สืบ
สาน เผยแพร+ ขนบธรรมเนียม                                           
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปGญญา
ท!องถิ่น 

2.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู+บ!าน,
สถานศึกษาในพื้นที่ และหน+วยงานที่
เกี่ยวข!อง 

1.  โครงการส+งเสริม สนับสนุนการ
ท+องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 

กองการ 

ศึกษา 

 

 

 

 

กองการ 

ศึกษา, 

กองช+าง 

สํานัก
ปลัด 

 

 

 

 

สํานัก
ปลัด 
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ยุทธศาสตร� 
อปท. 

เป[าประสงค� 

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/ 

โครงการ 

ค�าเป[าหมาย  

ความก�าวหน�า 

ของเป[าหมาย 
กลยุทธ� ผลผลิต/โครงการ 

หน�วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

หน�วย 

สนับสนุน 

 

 

61 

 

 

62 

 

 

63 

 

 

64 

 

 

ย.5 การอนุรักษ� 
ฟVWนฟู
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล!อม 

1.ทรัพยากร
ธรรม 
ชาติคงอยู+กับ
ชุมชนอย+างยั่งยืน 

 

2.สิ่งแวดล!อม
สะอาด สวยงาม 

 

1.จํานวนกิจกรรม
อนุรักษ� ฟVWนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล!อมที่
เพิ่มขึ้น 

2.จํานวนที่เพิ่มขึ้น
ของกิจกรรมให!
ความรู! ปลูก
จิตสํานึกประชาชน
ในการรักษ�
ธรรมชาติ 

2 3 4 5 เพิ่มขึ้นปSละ  
๑ โครงการ 

 

 

เพิ่มขึ้นปSละ  
๑ โครงการ 

 

1.อนุรักษ� ฟVWนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล!อม 

 

2. การสร!างองค�
ความรู! ปลูก
จิตสํานึกในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล!อม 

 

 

1.  จัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ� 
ฟVWนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม 

 

 

1.  จัดอบรมให!ความรู!แก+ประชาชนให!รู!จักใช!
ประโยชน�จากทรัพยากรธรรมชาติได!อย+าง
เหมาะสมและยั่งยืน 

 

สํานักปลัด, 

 

 

 

สํานักปลัด 

 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

 

กอง
สวัสดิการ
สังคม, 

กองการ 

ศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร� 
อปท. 

เป[าประสงค� 

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/ 

โครงการ 

ค�าเป[าหมาย  

ความก�าวหน�า 

ของเป[าหมาย 
กลยุทธ� ผลผลิต/โครงการ 

หน�วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

หน�วย 

สนับสนุน 

 

 

61 

 

 

62 

 

 

63 

 

 

64 

 

 

ย.6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษา และ
การกีฬา 

1.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ถ!วนหน!า 

2.การศึกษา การ
กีฬาเป/นเลิศ 

 

 

ร!อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

10 20 30 40 ร!อยละ 10 
/ปS 

 

1 ส+งเสริม พัฒนา
ระบบบริการ
สาธารณสุข และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

1.โครงการปAองกันโรคระบาดและโรคติดต+อ 

2.ส+งเสริม พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 

3.จัดโครงการเกี่ยวกับการส+งเสริมและ พัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

4.ส+งเสริม พัฒนาคุณภาพผู!สูงอายุ ผู!พิการ ผู!ติด
เชื้อเอดส� ผู!ด!อยโอกาส 

5.สนับสนุนอาหารเสริม(นม) และอาหารกลางวัน
แก+สถานศึกษา 

6.สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 

7.สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท!องถิ่น 

8.อุดหนุนกลุ+ม อสม. ทุกหมู+บ!าน 

สํานักปลัด,
กอง
สวัสดิการ
สังคม,กอง
การ 

ศึกษาฯ 

กองคลัง 
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ยุทธศาสตร� 

อปท. 
เป[าประสงค� 

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/ 

โครงการ 

ค�าเป[าหมาย ความก�าวหน�า 

ของเป[าหมาย 
กลยุทธ� ผลผลิต/โครงการ 

หน�วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

หน�วย
สนับสนุน 

 

 

61 

 

 

62 

 

 

63 

 

 

64 

 

 

ย.6 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษา และ
การกีฬา 

1.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ถ!วนหน!า 

2.การศึกษา การ
กีฬาเป/นเลิศ 

 

 

 

 

 

 

-จํานวนที่เพิ่มขึ้นของ
กิจกรรมส+งเสริมและ
พัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการเพื่อ
เสริมสร!างความเข!มแข็ง
ทางกายและทางใจ 

 

 

-ร!อยละของจํานวน
นักเรียนที่ได!รับการ
ส+งเสริม พัฒนาการศึกษา
ในท!องถิ่น 

2 

 

 

 

 

 

70 

4 

 

 

 

 

 

80 

6 

 

 

 

 

 

90 

8 

 

 

 

 

 

100 

ปSละ 2 
โครงการ 

 

 

 

 

เพิ่มขึ้นร!อย
ละ 10 /ปS 

2 ส+งเสริมและ
พัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการใน
ท!องถิ่น 

 

 

 

3 ส+งเสริมและ
พัฒนาการศึกษาใน
ท!องถิ่นรองรับการ
เข!าสู+ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

1.โครงการจัดการแข+งขันกีฬาต!านยาเสพ
ติด 

2.อุดหนุนสถานศึกษาในพื้นที่ในการ
ส+งเสริมและพัฒนาด!านกีฬาและ
นันทนาการ 

 

 

1.โครงการส+งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
2.อุดหนุนสถานศึกษาในพื้นที่ในการ
ส+งเสริมและพัฒนาด!านการศึกษา 
 

กองการ 

ศึกษา 

 

 

 

 

กองการ 

ศึกษา 

กอง
สวัสดิกา
รสังคม 

 

 

 

 

กอง 

สวัสดิกา
รสังคม 
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ยุทธศาสตร� 

อปท. 
เป[าประสงค� 

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/ 

โครงการ 

ค�าเป[าหมาย  

ความก�าวหน�า 

ของเป[าหมาย 
กลยุทธ� ผลผลิต/โครงการ 

หน�วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

หน�วย 

สนับสนุน 

61 

 

 

62 

 

 

63 

 

 

64 

 

 

ย.7 การ
พัฒนาด!าน
การบริหาร
จัดการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.ประชาชน
ก!าวทันโลก IT 

2.การบริหาร
จัดการเป/นไป
ตามหลักการ
บริหารจัดการ
บ!านเมืองที่ดี 

 

 

 

 

 

-ระดับความพึง
พอใจของ
ประชาชนต+อการ
พัฒนาท!องถิ่นใน
ภาพรวมเพิ่มขึ้น 

 

-ระดับความพึง
พอใจของ
ประชาชนต+อ
ระบบการ
ให!บริการข!อมูล
ข+าวสาร
สารสนเทศของ
องค�กร 

70 

 

 

 

 

70 

80 

 

 

 

 

80 

90 

 

 

 

 

90 

100 

 

 

 

 

 

100 

ร!อยละ 10/
ปS 

 

 

 

ร!อยละ 10/
ปS 

1 ส+งเสริม และพัฒนา
ระบบบริหารงานองค�กร  
การมีส+วนร+วมทุกภาค
ส+วน และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรตามหลักการ
บริหารจัดการบ!านเมืองที่
ดี 

2 ส+งเสริม และพัฒนา
ระบบฐานข!อมูล 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อเกิดความเชื่อมั่น
ศรัทธาจากประชาชน 

 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามหลักการ
บริหารจัดการบ!านเมืองที่ดี 
2.ส+งเสริมให!ทุกภาคส+วนมีส+วนร+วมในการพัฒนา
ท!องถิ่นและติดตามตรวจสอบได! 
3.จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ� เพื่อปฏิบัติงานบริการ
ประชาชน 
 
 
1.จัดตั้งศูนย�บริการข!อมูลข+าวสารประจํา อบต. 
2.อบต. มีระบบฐานข!อมูลการให!บริการ
ประชาชน 
3. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต+อการ
ดําเนินงาน การบริหารงานของ อบต. 
4.อุดหนุนศูนย�ข!อมูลข+าวสารการจัดซื้อจัดจ!าง 
ระดับอําเภอ 

สํานักปลัด,
กองคลัง            

 

 

 

 

สํานักปลัด,
กองสวัสดิการ
สังคม 

กอง
การศึกษา
, กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

 

กองคลัง,
กองช+าง,
กอง
การศึกษา 
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ส�วนที่ 3  

การนําแผนพฒันาท�องถ่ินสีป่�ไปสู�การปฏบิัต ิ

 1. ยุทธศาสตร%การพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร� ด�าน แผนงาน 
หน�วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน�วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคง 

1. บริหารงาน
ท่ัวไป 
 
 
 
2.บริการชุมชน
และสังคม 
 

1.1 บริหารงาน
ท่ัวไป 
1.2 การรักษา
ความสงบภายใน 
 
2.1 สร�างความ
เข�มแข็งของชุมชน 
2.2แผนงาน
สาธารณสุข 

สํานักงานปลัด 
 
 

สํานักงานปลัด 
 
 

สํานักงานปลัด 

องค�การ
บริหารส�วน
ตําบลทุ�งหัว

ช�าง 

2 การพัฒนาโครงสร�าง
พื้นฐานสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

1. การเศรษฐกิจ 
 
 
2.บริการชุมชน 
และสังคม 
 

1.1 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

1.2 การเกษตร 
2.1 เคหะและ
ชุมชน 

กองช�าง 
 
 

กองช�าง 

องค�การ
บริหารส�วน
ตําบลทุ�งหัว

ช�าง 

3 การส�งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
การเกษตร 

1. การเศรษฐกิจ 
 
2.บริการชุมชน
และสังคม 

 

1.1 การเกษตร 
 
2.1 สร�างความ
เข�มแข็งของชุมชน 

สํานักปลัด 
 

สํานักปลัด 
กองสวัสดิการ 

สังคม 

องค�การ
บริหารส�วน
ตําบลทุ�งหัว

ช�าง 

4 การพัฒนาด�านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ป:ญญาท�องถ่ินและ
การท�องเท่ียว 

1.บริการชุมชน
และสังคม 

1.1 การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 
1.2 สร�างความ
เข�มแข็งของชุมชน 

กองการศึกษา 
 
 
 

กองการศึกษา 

องค�การ
บริหารส�วน
ตําบลทุ�งหัว

ช�าง 
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ท่ี ยุทธศาสตร� ด�าน แผนงาน 
หน�วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน�วยงาน
สนับสนุน 

5 การอนุรักษ� ฟ@Aนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 

1. การเศรษฐกิจ 
 
2. บริหารงาน
ท่ัวไป 
 
3. บริการชุมชน

และสังคม 

1.1 การเกษตร 
 
2.1 การรักษา
ความสงบภายใน 
 
3.1 สร�างความ
เข�มแข็งของชุมชน 

สํานักปลัด 
 

สํานักปลัด 
 
 

สํานักปลัด 
 

องค�การ
บริหารส�วน
ตําบลทุ�งหัว

ช�าง 

6 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา และ
การกีฬา 

1. บริการชุมชน
และสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. บริหารงาน
ท่ัวไป 

1.1 สร�างความ
เข�มแข็งของชุมชน 
 
1.2 สาธารณสุข 
 
1.3 การศึกษา 
 
1.4 การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 
1.5 สังคม
สงเคราะห� 
 
2.1 บริหารงาน
ท่ัวไป 

สํานักปลัด 
 
 

สํานักปลัด 
 

กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา 
 
 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
สํานักปลัด 

องค�การ
บริหารส�วน
ตําบลทุ�งหัว

ช�าง 

7 การพัฒนาด�านการ
บริหารจัดการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1. บริหารงาน
ท่ัวไป 

 

1.1 บริหารงาน
ท่ัวไป 

กองคลัง 
สํานักปลัด 

องค�การ
บริหารส�วน
ตําบลทุ�งหัว

ช�าง 
รวม 7 ยุทธศาสตร� 3 ด�าน 11 แผนงาน 5 หน�วยงาน 1 หน�วยงาน 
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แบบ ผ .01

ยุทธศาสตร

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาสังคมและความมั่นคง
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 4      470,000       4      470,000       4      470,000       4      470,000       16    1,880,000    
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4      611,000       4      661,000       4      611,000       4      611,000       16    2,494,000    
2.1 แผนงานสร2างความเข2มแข็งของชุมชน 6      90,000         5      105,000       5      70,000         4      65,000         20    330,000       
2.2 แผนงานสาธารณสุข 2      80,000         2      80,000         2      80,000         2      80,000         8      320,000       

รวม 16    1,251,000    15    1,316,000    15    1,231,000    14    1,226,000    -   -               60    5,024,000    

2) ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร2างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 26    5,525,000    27    4,743,300    21    4,796,500    22    5,330,000    96    20,394,800  
1.2 แผนงานการเกษตร 1      200,000       1      200,000       1      200,000       1      200,000       4      800,000       
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1      230,000       1      80,000         1      80,000         1      80,000         4      470,000       

รวม 28    5,955,000    29    5,023,300    23    5,076,500    24    5,610,000    -   -               104  21,664,800  

3) ยุทธศาสตร�การส?งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ 
การเกษตร
1.3 แผนงานการเกษตร 3      90,000         1      40,000         2      60,000         1      40,000         7      230,000       
2.1 แผนงานสร2างความเข2มแข็งของชุมชน 2      120,000       2      150,000       1      100,000       1      100,000       6      470,000       

รวม 5      210,000       3      190,000       3      160,000       2      140,000       -   -               13    700,000       

รวม  5  ป�

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
  แผนพัฒนาท2องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

      องค�การบริหารส?วนตําบลทุ?งหัวช2าง

ป� ๒๕๖๓ ป� ๒๕๖๔ ป� ๒๕๖5ป� ๒๕๖๑ ป� ๒๕๖๒
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แบบ ผ .01

ยุทธศาสตร

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด2านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปDญญาท2องถิ่นและการท?องเที่ยว
1.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 6      380,000       6      320,000       6      320,000       6      320,000       24    1,340,000    
1.2 แผนงานสร2างความเข2มแข็งของชุมชน 1      20,000         1      20,000         -   -               -   -               2      40,000         

รวม 7      400,000       7      340,000       6      320,000       6      320,000       -   -               26    1,380,000    

5) ยุทธศาสตร�การอนุรักษ� ฟFGนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล2อม
1.1 แผนงานการเกษตร 1      40,000         1      25,000         -   -               -   -               2      65,000         
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1      30,000         1      30,000         1      30,000         1      30,000         4      120,000       
3.1 แผนงานสร2างความเข2มแข็งของชุมชน 2      250,000       2      250,000       2      250,000       2      250,000       8      1,000,000    

รวม 4      320,000       4      305,000       3      280,000       3      280,000       -   -               14    1,185,000    
6)  ยุทธศาสตร�การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา 
และการกีฬา
1.1 แผนงานสร2างความเข2มแข็งของชุมชน 3      110,000       1      50,000         -   -               -   -               4      160,000       
1.2 แผนงานสาธารณสุข 3      250,000       3      170,000       3      250,000       3      170,000       12    840,000       

ป� ๒๕๖๑ ป� ๒๕๖๒ ป� ๒๕๖๓ ป� ๒๕๖๔ รวม  5  ป�ป� ๒๕๖5

      องค�การบริหารส?วนตําบลทุ?งหัวช2าง

  แผนพัฒนาท2องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
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แบบ ผ .01

ยุทธศาสตร

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

6)  ยุทธศาสตร�การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา 
และการกีฬา
1.3 แผนงานการศึกษา 8      2,830,000    6      2,805,000    4      2,745,000    4      2,745,000    22    11,125,000  
1.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3      230,000       3      230,000       3      230,000       3      230,000       12    920,000       
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห� 1      50,000         1      50,000         1      50,000         1      50,000         4      200,000       
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2      310,000       2      310,000       2      310,000       2      310,000       8      1,240,000    
2.1 แผนงานงบกลาง 2      310,000       2      310,000       2      310,000       2      310,000       8      1,240,000    

รวม 22    4,090,000    18    3,925,000    15    3,895,000    15    3,815,000    -   -               70    15,725,000  

7)  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด2านการบริหารจัดการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 3      65,000         2      30,000         2      15,000         1      5,000           8      115,000       

รวม 3      65,000         2      30,000         2      15,000         1      5,000           -   8      115,000       

รวมทั้งสิ้น 85    12,291,000  78    11,129,300  67    10,977,500  65    11,396,000  -   295  45,793,800  

      องค�การบริหารส?วนตําบลทุ?งหัวช2าง

ป� ๒๕๖5ป� ๒๕๖๑ ป� ๒๕๖๒ ป� ๒๕๖๓ ป� ๒๕๖๔ รวม  5  ป�

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
  แผนพัฒนาท2องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
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แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

2. ยุทธศาสตร� การพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 400,000   -           -             -             -             ระยะทางของ การคมนาคม กองช�าง

สายบ านนายปุFดเมา  ตั๋นตานะ สัญจรได อย�างสะดวกและ สายบ านนายปุFดเมา  ตั๋นตานะ ถนนที่ได ก�อสร าง สะดวกปลอดภัย อบต.ทุ�งหัวช าง

หมู�ที่ 4 บ านหัวขัว ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน หมู�ที่ 4   ระยะทางยาว  

200 เมตร กว าง 4 เมตร

หนา 0.15 เมตร              

 

2 ก�อสร างถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริม เพื่อให ราษฎรมีถังเก็บน้ําใช ก�อสร างถังเก็บน้ําคอนกรีต -           150,000   150,000     150,000     150,000     จํานวนถังเก็บน้ํา ราษฎรร อยละ กองช�าง

เหล็กในเขตพื้นที่ อบต.ทุ�งหัวช าง ได อย�างเพียงพอตลอดปL เสริมเหล็กในเขต คอนกรีตเสริมเหล็ก 90 มีน้ําใช อบต.ทุ�งหัวช าง

อบต.ทุ�งหัวช าง ในหมู�บ านที่สร าง เพียงพอตลอด

เสร็จในแต�ละปL ทั้งปL

  รวม      2     โครงการ 400,000   150,000   150,000     150,000     150,000     

วัตถุประสงค�

                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

แผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช าง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
งบประมาณ
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แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ก�อสร างศาลาอเนกประสงค� เพื่อให มีสถานที่ใช ทํากจิกรรม ก�อสร างศาลาอเนกประสงค� 200,000   -           200,000     200,000     200,000     จํานวนศาลาอเนก การคมนาคม กองช�าง

ประจําหมู�บ านในเขตพื้นที่ ต�าง ๆ ในหมู�บ านได อย�าง ประจําหมู�บ านในเขต อบต. ประสงค�ที่สร าง สะดวกปลอดภัย อบต.ทุ�งหัวช าง

อบต.ทุ�งหัวช าง เพียงพอ ปL 61 หมู� 9 บ านดง เสร็จในแต�ละปL ร อยละ 100

ขนาดกว าง 4 เมตร  

ยาว 8 เมตร

*4 ก�อสร างบ�อน้ําตื้นภายในหมู�บ าน เพื่อให ประชาชนมีน้ําอุปโภค ก�อสร างบ�อน้ําตื้นภายใน 200,000   200,000   -             -             -             ปริมาณงานที่ ราษฎรมีน้ําใช กองช�าง

หมู�ที่ 10 บ านหนองผํา บริโภคเพียงพอตลอดปL หมู�บ านหมู�ที่ 10 สร างเสร็จ อุปโภคบริโภค อบต.ทุ�งหัวช าง

บ านหนองผํา ตลอดทั้งปL

  รวม      2     โครงการ 400,000   200,000   200,000     200,000     200,000     

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช าง

                                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

แผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค�

2. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

งบประมาณ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ
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แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 400,000   -           -             -             -             ระยะทางของ การคมนาคม กองช�าง

สายบ านนายวิฑูรย�  ก อนจันทร� สัญจรได อย�างสะดวกและ สายบ านนายวิฑูรย�  ก อนจันทร� ถนนที่ได ก�อสร าง สะดวกปลอดภัย อบต.ทุ�งหัวช าง

หมู�ที่ 11 บ านสันดอนมูล ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน หมู�ที่ 11 ระยะทางยาว ร อยละ 100

200 เมตร กว าง 4  

เมตร หนา 0.15 เมตร

6 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250,000   -           -             -             -             ระยะทางของ การคมนาคม กองช�าง

สายบ านนายอุคว�า  อุ�นเรือน สัญจรได อย�างสะดวกและ สายบ านนายอุคว�า  อุ�นเรือน ถนนที่ได ก�อสร าง สะดวกปลอดภัย อบต.ทุ�งหัวช าง

หมู�ที่ 12 บ านดอยวงค� ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน หมู�ที่ 12 บ านดอยวงค� ร อยละ 100

ระยะทางยาว 100 เมตร กว าง  

4 เมตร หนา 0.15 เมตร

7 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000   500,000   500,000     500,000     500,000     ระยะทางของ การคมนาคม กองช�าง

ภายในเขต อบต.ทุ�งหัวช าง สัญจรได อย�างสะดวกและ ภายในเขต อบต.ทุ�งหัวช าง ถนนที่ได ก�อสร าง สะดวกปลอดภัย อบต.ทุ�งหัวช าง

ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน ในแต�ละปL ร อยละ 100

  รวม      3     โครงการ 1,150,000 500,000   500,000     500,000     500,000     

แผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�

                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -           250,000   -             -             -             ระยะทางของ การคมนาคม กองช�าง

สายบ านนายปุFดสม  สุตSา สัญจรได อย�างสะดวกและ สายบ านนายปุFดสม  สุตSา ถนนที่ได ก�อสร าง สะดวก อบต.ทุ�งหัวช าง

หมู�ที่ 4 บ านหัวขัว ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน หมู�ที่ 4 บ านหัวขัว ปลอดภัย

ระยะทางกว าง  3  ม. ร อยละ 100

ยาว 110 ม. หนา 0.15  ม.

9 ก�อสร างฝายชะลอน้ําภายในเขต เพื่อกักเก็บน้ําไว ใช ในการทํา ก�อสร างฝายชะลอน้ําภายในเขต 100,000   30,000     150,000     150,000     150,000     จํานวนฝายชะลอ ราษฎรร อยละ กองช�าง

พื้นที่ อบต.ทุ�งหัวช าง การเกษตรของราษฎร และ พื้นที่ อบต.ทุ�งหัวช าง น้ําที่สร างเสร็จ 80 มีน้ําไว ใช อบต.ทุ�งหัวช าง

เสริมสร างระบบนิเวศน�ให แก� ตามแบบแปลน ประมาณการของ ทําการเกษตร

ผืนปUา อบต.ทุ�งหัวช าง

*10 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -           490,000   490,000     -             -             ระยะทางของ การคมนาคม กองช�าง

สายดอยตุงซาววา สัญจรได อย�างสะดวกและ สายดอยตุงซาววา  หมู� 7 ถนนที่ได ก�อสร าง สะดวก อบต.ทุ�งหัวช าง

 ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน ระยะทางกว าง  4  เมตร ปลอดภัย

ยาว 200 เมตรหนา 0.15 เมตร ร อยละ 100

  รวม      3     โครงการ 100,000   770,000   640,000     150,000     150,000     

                                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

แผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช าง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�
งบประมาณ



90

แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*11 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 130,000   -           -             -             -             ปริมาณถนนที่ การคมนาคม กองช�าง

สายบ านนายลอย  ติ๊บแก ว สัญจรได อย�างสะดวกและ สายบ านนายลอย  ติ๊บแก ว สร างเสร็จ สะดวก อบต.ทุ�งหัวช าง

หมู�ที่ 9  บ านดง ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน หมู�ที่ 9  บ านดง ปลอดภัย

ระยะทางกว าง  3  เมตร ร อยละ 100

ยาว 100 เมตรหนา 0.15 เมตร

12 ขุดเจาะบ�อบาดาลภายในหมู�บ าน เพื่อให ราษฎรมีน้ําใช อุปโภค ขุดเจาะบ�อบาดาลภายในหมู�บ าน -           220,000   -             -             -             ปริมาณบ�อบาดาล ราษฎรในหมู� กองช�าง

หมู�ที่ 10 บ านหนองผํา บริโภคเพียงพอตลอดปL หมู�ที่ 10 บ านหนองผํา 1 บ�อ ที่ขุดเจาะเสร็จ บ านมีน้ําใช อบต.ทุ�งหัวช าง

 อุปโภคบริโภค

ร อยละ 80

**13 ขุดเจาะบ�อบาดาลภายในหมู�บ าน เพื่อให ราษฎรมีน้ําใช อุปโภค ขุดเจาะบ�อบาดาลภายในหมู�บ าน -           245,000   -             -             -             ปริมาณบ�อบาดาล ราษฎรในหมู� กองช�าง

หมู�ที่ 6 บ านแม�ป0นเดง บริโภคเพียงพอตลอดปL หมู�ที่ 6 บ านแม�ป0นเดง 1 บ�อ ที่ขุดเจาะเสร็จ บ านมีน้ําใช อบต.ทุ�งหัวช าง

(ขนาดเส นผ�าศูนย�กลาง  4 นิ้ว  อุปโภคบริโภค

ลึก 43 - 100 เมตร) ร อยละ 80

  รวม      3     โครงการ 130,000   465,000   -             -             -             

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

แผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช าง

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�



91

แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -           190,000   -             -             -             ระยะทางของ การคมนาคม กองช�าง

สายบ านนายติ๊บอินทร� ตั๋นตะนะ สัญจรได อย�างสะดวกและ สายบ านนายติ๊บอินทร�  ตั๋นตะนะ ถนนที่ได ก�อสร าง สะดวกปลอดภัย อบต.ทุ�งหัวช าง

หมู�ที่ 11 บ านสันดอนมูล ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน หมู�ที่ 11 บ านสันดอนมูล ร อยละ 100

ระยะทางกว าง  3  เมตร

ยาว 100 เมตรหนา 0.15 เมตร

*14 ก�อสร างศาลาใจบ าน เพื่อใช ประกอบพิธีกรรมของ ก�อสร างศาลาใจบ าน ขนาดกว าง -           240,000   -             -             -             1  แห�ง มีสถานที่ กองช�าง

หมู�บ านแม�ป0นเดง  หมู�ที่ 6 หมู�บ าน 4  ม. ยาว 12 ม. สูง  3  ม. ประกอบพิธี อบต.ทุ�งหัวช าง

กรรมของ

หมู�บ าน

**16 ขุดเจาะบ�อบาดาลภายในหมู�บ าน เพื่อให ราษฎรมีน้ําใช อุปโภค ขุดเจาะบ�อบาดาลภายในหมู�บ าน -           245,000   -             -             -             ปริมาณบ�อบาดาล ราษฎรในหมู� กองช�าง

หมู�ที่ 5 บ านโปUงแดง บริโภคเพียงพอตลอดปL หมู�ที่ 5 บ านโปUงแดง  1 บ�อ ที่ขุดเจาะเสร็จ บ านมีน้ําใช อบต.ทุ�งหัวช าง

(ขนาดเส นผ�าศูนย�กลาง  4 นิ้ว  อุปโภคบริโภค

ลึก 43 - 100 เมตร) ร อยละ 80

  รวม      3     โครงการ -           675,000   -             -             -             

โครงการ วัตถุประสงค�

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

                              รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

แผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช าง

งบประมาณ



92

แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*15 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000   -           -             -             -             ระยะทาง การคมนาคม กองช�าง

สายกลางบ านเริ่มจากหัวบ าน สัญจรได อย�างสะดวกและ สายกลางบ านเริ่มจากหัวบ าน ของถนนที่ สะดวกและ อบต.ทุ�งหัวช าง

หมู�ที่ 6  บ านแม�ป0นเดง ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน หมู�ที่ 6  บ านแม�ป0นเดง ได ก�อสร าง ปลอดภัย

ขนาด กว าง 4 ม.ยาว 73.50 ม. ร อยละ 100

หนา 0.15 ม. พร อมไหล�ทาง

**16 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -           200,000   -             -             -             ระยะทาง การคมนาคม กองช�าง

ซอยบ านนายลอยพอ  หัวยาว สัญจรได อย�างสะดวกและ ซอยบ านนายลอยพอ  หัวยาว ของถนนที่ สะดวกและ อบต.ทุ�งหัวช าง

หมู�ที่ 5  บ านโปUงแดง ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน บ านโปUงแดง หมู�ที่ 5 ขนาดกว าง ได ก�อสร าง ปลอดภัย

3 ม.ยาว 200 ม.หนา 0.15 ม. ร อยละ 100

  รวม      2     โครงการ 200,000   200,000   -             -             -             

                                                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

แผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช าง

งบประมาณ



93

แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล�น เพื่อพัฒนาทางด านร�างกาย สนามเด็กเล�น ศพด. ในเขต อบต. -           -           -             400,000     400,000     สนามเด็กเล�น เด็กมีพัฒนา กองช�าง

สติป0ญญาของผู เรียน ทุ�งหัวช าง ที่ได รับการปรับปรุง การเหมาะสม อบต.ทุ�งหัวช าง

ตามวัย

18 โครงการซ�อมแซมรั้วศูนย�พัฒนา เพื่อความปลอดภัยของเด็ก ซ�อมแซม ศพด. ในเขต อบต. -           -           100,000     100,000     100,000     ปริมาณงานที่ เด็กมีความ กองช�าง

เด็กเล็ก และสร างความสวยงาม ทุ�งหัวช าง ดําเนินการเสร็จ ปลอดภัยสูง อบต.ทุ�งหัวช าง

ในแต�ละปL

**19 ขุดเจาะบ�อบาดาลภายในหมู�บ าน เพื่อให ราษฎรมีน้ําใช อุปโภค ขุดเจาะบ�อบาดาลภายในหมู�บ าน -           245,000   -             -             -             ปริมาณบ�อบาดาล ราษฎรในหมู� กองช�าง

หมู�ที่ 12  บ านดอยวงค� บริโภคเพียงพอตลอดปL หมู�ที่ 5 บ านดอยวงค�  1 บ�อ ที่ขุดเจาะเสร็จ บ านมีน้ําใช อบต.ทุ�งหัวช าง

(ขนาดเส นผ�าศูนย�กลาง  4 นิ้ว  อุปโภคบริโภค

ลึก 43 - 100 เมตร) ร อยละ 80

  รวม      3     โครงการ -           245,000   100,000     500,000     500,000     

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

แผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช าง

งบประมาณ



94

แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*19 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -           -           460,000     -             -             ระยะทางของ การคมนาคม กองช�าง

ซอยบ านนายปุFด  อุ�นเรือน สัญจรได อย�างสะดวกและ ซอยบ านนายปุFด  อุ�นเรือน ถนนที่ได สะดวกปลอดภัย อบต.ทุ�งหัวช าง

บ านหัวขัว หมู�ที่ 4 ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน บ านหัวขัว หมู�ที่ 4 ขนาดกว าง ก�อสร าง ร อยละ 100

4 ม.ยาว 200 ม.หนา 0.15 ม.

20 ก�อสร างระบบประปาภูเขา เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างระบบประปาภูเขา 400,000 -           -             -             -             ปริมาณประปา ราษฎรมีน้ําใช กองช�าง

สายครูบา หมู�ที่ 5 บ านโปUงแดง สัญจรได อย�างสะดวกและ สายครูบา หมู�ที่ 5 บ านโปUงแดง ภูเขาที่สร างเสร็จ อุปโภคบริโภค อบต.ทุ�งหัวช าง

ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน ระยะยาว  3,000  เมตร ตลอดทั้งปL

พร อมถังเก็บน้ําคอนกรีต

เสริมเหล็ก

  รวม      2     โครงการ 400,000   -           460,000     -             -             

                                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

แผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช าง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

โครงการ วัตถุประสงค�
งบประมาณ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่



95

แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 ก�อสร างเตาเผาขยะประจํา เพื่อกําจัดขยะมูลฝอยในหมู�บ านก�อสร างเตาเผาขยะในหมู�บ าน -           150,000   150,000     150,000     150,000     จํานวนเตาเผา หมู�บ านสะอาด กองช�าง

หมู�บ าน สิ่งแวดล อมภายในหมู�บ าน ในเขตพื้นที่ อบต.ทุ�งหัวช าง ขยะที่สร างเสร็จ ปลอดขยะ อบต.ทุ�งหัวช าง

สะอาดน�าอยู� ตามแบบแปลน ประมาณราคา ในแต�ละปL

ของอบต.ทุ�งหัวช าง

*22 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -           -           -             230,000     -             ระยะทาง การคมนาคม กองช�าง

ซอยบ านนางสุนีย�  ป0ญญาแดง สัญจรได อย�างสะดวกและ ซอยบ านนางสุนีย�  ป0ญญาแดง  ของถนนที่ สะดวกและ อบต.ทุ�งหัวช าง

บ านแม�ป0นเดง หมู�ที่ 6 ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน หมู�ที่ 6 ขนาด กว าง 4 ม. ได ก�อสร าง ปลอดภัย

ยาว 100 ม.หนา 0.15 ร อยละ 100

  รวม      2     โครงการ -           150,000   150,000     380,000     150,000     

แผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช าง

                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

วัตถุประสงค�
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ



96

แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*23 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 70,000     -           -             -             -             ระยะทาง การคมนาคม กองช�าง

ซอยบ านนายสี  ติ๊บพะดู สัญจรได อย�างสะดวกและ ซอยบ านนายสี   ติ๊บพะดู  ของถนนที่ สะดวก อบต.ทุ�งหัวช าง

หมู�ที่ 7  บ านสัญชัย ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน หมู�ที่  7   บ านสัญชัย ได ก�อสร าง ปลอดภัย

ขนาดกว าง 3 ม. ยาว 42  ม. ร อยละ 100

หนา 0.15  ม.

**24 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 234,000   -           -             -             234,000     ระยะทางของ การคมนาคม กองช�าง

สายบ านนายประสงค� ปุFดบี้ สัญจรได อย�างสะดวกและ สายบ านนายประสงค� ปุFดบี้ ถนนที่ได ก�อสร าง สะดวก อบต.ทุ�งหัวช าง

หมู�ที่ 7 ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน หมู� 7 ระยะทางกว าง  3  เมตร ปลอดภัย

ยาว 120 เมตรหนา 0.15 เมตร ร อยละ 100

  รวม      2     โครงการ 304,000   -           -             -             234,000     

                                                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

แผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช าง

งบประมาณ
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แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*25 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -           195,000   -             -             -             ระยะทางของ การคมนาคม กองช�าง

สายบ านนายพุทโธ  หัวอ�อน สัญจรได อย�างสะดวกและ สายบ านนายพุทโธ  หัวอ�อน ถนนที่ได ก�อสร าง สะดวก อบต.ทุ�งหัวช าง

หมู�ที่ 9 บ านดง ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน หมู�ที่ 9 บ านดง ปลอดภัย

ระยะทางกว าง  3  เมตร ร อยละ 100

ยาว 100 เมตรหนา 0.15 เมตร

26 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -           -           292,500     -             -             ระยะทางของ การคมนาคม กองช�าง

สายบ านนายเสาร�ดวง  จู จี้ สัญจรได อย�างสะดวกและ สายบ านนายเสาร�ดวง  จู จี้ ถนนที่ได ก�อสร าง สะดวก อบต.ทุ�งหัวช าง

หมู�ที่ 11 บ านสันดอนมูล ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน หมู�ที่ 11 บ านสันดอนมูล ปลอดภัย

ระยะทางกว าง    3   เมตร

ยาว 150 เมตรหนา 0.15 เมตร

  รวม      2     โครงการ -           195,000   292,500     -             -             

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค�

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต

                                                                                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

แผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช าง

2. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
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แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*27 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -           -           253,300     -             -             ระยะทางของ การคมนาคม กองช�าง

สายบ านนายกันเสาร�  บุญฮอม สัญจรได อย�างสะดวกและ สายบ านนายกันเสาร�  บุญฮอม ถนนที่ได ก�อสร าง สะดวกปลอดภัย อบต.ทุ�งหัวช าง

หมู�ที่ 4 บ านหัวขัว ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน หมู�ที่ 4 บ านหัวขัว  

ระยะทางกว าง  3  เมตร

ยาว 130 เมตรหนา 0.15 เมตร

**28 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000   -           -             -             -             ระยะทางของ การคมนาคม กองช�าง

ซอยศาลาใจบ านโปUงแดง สัญจรได อย�างสะดวกและ ซอยศาลาใจบ านโปUงแดง ถนนที่ได ก�อสร าง สะดวกปลอดภัย อบต.ทุ�งหัวช าง

หมู�ที่ 5 ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน หมู�ที่ 5 ร อยละ 100

ระยะทางกว าง  4  เมตร

ยาว 120 เมตรหนา 0.15 เมตร

  รวม      2     โครงการ 300,000   -           253,300     -             -             

โครงการ วัตถุประสงค�

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต

                                                                                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

แผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช าง

2. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่
งบประมาณ
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แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*29 ก�อสร างฝาย คสล.กั้นห วยใบไม เพื่อกักเก็บน้ําไว ใช ในการทํา ก�อสร างฝาย คสล.กั้นน้ําห วยใบไม -           -           -             300,000     -             จํานวนฝาย ราษฎร กองช�าง

เน�าเข าอ�างเก็บน้ําแม�ป0นเดง การเกษตรของราษฎร และ เน�าเข าอ�างเก็บน้ําแม�ป0นเดง ชะลอน้ําที่ ร อยละ 80 อบต.ทุ�งหัวช าง

เสริมสร างระบบนิเวศน�ให แก� ตามแบบแปลน ประมาณการของ สร างเสร็จ มีน้ําไว ใช ทํา

ผืนปUา อบต.ทุ�งหัวช าง ขนาดกว าง  2 ม. การเกษตร

ลึก  1.5  ยาว  15  ม.

**30 ก�อสร างท�อลอดเหลี่ยมในเขต เพื่อสะดวกในการสัญจรและ ก�อสร างท�อลอดเหลี่ยมในเขต -           -           100,000     100,000     100,000     จํานวนท�อลอด สามารถแก ไข กองช�าง

พื้นที่ อบต.ทุ�งหัวช าง ป6องกันน้ําท�วมพื้นที่ทําการ พื้นที่ อบต.ทุ�งหัวช าง เหลี่ยมที่สร าง ป0ญหาน้ําท�วม อบต.ทุ�งหัวช าง

 เกษตร เสร็จในแต�ละปL ขังพื้นที่ทํา

การเกษตร

**31 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -           -           -             -             100,000     ระยะทางของ การคมนาคม กองช�าง

สายบ านนายสวน  จุนุ สัญจรได อย�างสะดวกและ สายบ านนายสวน  จุนุ ถนนที่ได ก�อสร าง สะดวกปลอดภัย อบต.ทุ�งหัวช าง

หมู�ที่ 6  บ านแม�ป0นเดง ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน กว าง  4  เมตร ยาว 50  เมตร ร อยละ 100

หนา  0.15  เมตร

  รวม      3     โครงการ -           -           100,000     400,000     200,000     

                                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

แผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช าง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�
งบประมาณ
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แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*31 ซ�อมแซมถนนลูกรังและหินคลุก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ขน ซ�อมแซมถนนลูกรังและหินคลุก 300,000   300,000   300,000     300,000     300,000     ปริมาณงานถนน ราษฎรได รับ กองช�าง

ในเขตพื้นที่ อบต.ทุ�งหัวช าง ย ายผลผลิตทางการเกษตรได ในเขตพื้นที่ อบต.ทุ�งหัวช าง ที่ได ดําเนินการ ความสะดวก อบต.ทุ�งหัวช าง

 สะดวก การสัญจรมีความ เสร็จในแต�ละปL ปลอดภัยใน

ปลอดภัยยิ่งขึ้น การสัญจร

*32 ก�อสร างคลองส�งน้ําคอนกรีตเสริม เพื่อส�งน้ําเข าพื้นที่ทําการ ก�อสร างลําเหมืองคอนกรีตเสริม -           -           400,000     400,000     400,000     จํานวนลําเหมือง ราษฎรมีน้ําใช กองช�าง

เหล็กในเขตพื้นที่ อบต.ทุ�งหัวช าง เกษตรได อย�างมีประสิทธิภาพ เหล็กในเขตพื้นที่ อบต.ทุ�งหัวช าง ที่สร างเสร็จใน ทําการเกษตร อบต.ทุ�งหัวช าง

 แต�ละปL อย�างเพียงพอ

*33 ปรับปรุง ซ�อมแซมระบบประปา เพื่อให ประชาชนมีน้ําอุปโภค ซ�อมแซมระบบประปาภายใน 200,000   200,000   200,000     200,000     200,000     ปริมาณงานที่ ราษฎรมีน้ําใช กองช�าง

ในเขตพื้นที่ อบต.ทุ�งหัวช าง บริโภคเพียงพอตลอดปL หมู�บ านและประปาภูเขาในเขต สร างเสร็จใน อุปโภคบริโภค อบต.ทุ�งหัวช าง

พื้นที่ อบต.ทุ�งหัวช าง แต�ละปL ตลอดทั้งปL

  รวม      3     โครงการ 500,000   500,000   900,000     900,000     900,000     

โครงการ วัตถุประสงค�

                                                                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

แผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช าง

งบประมาณ
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แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*34 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -           100,000   -             -             -             ระยะทาง การคมนาคม กองช�าง

ซอยบ านนายสมดา  คําอ�อน สัญจรได อย�างสะดวกและ ซอยบ านนายสมดา  คําอ�อน ของถนนที่ สะดวกและ อบต.ทุ�งหัวช าง

หมู�ที่ 9  บ านดง ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน หมู�ที่ 9 บ านดง ขนาดกว าง ได ก�อสร าง ปลอดภัย

3 ม.ยาว 48 ม. หนา 0.15 ม. ร อยละ 100

**35 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างถนนคสล.สายบ านนายคํา 150,000   -           -             -             -             ระยะทาง การคมนาคม กองช�าง

สายบ านนายคํา  ป0ญญา สัญจรได อย�างสะดวกและ ป0ญญา (หย�อมบ านศรีบุญเรือง) ของถนนที่ สะดวกและ อบต.ทุ�งหัวช าง

หมู�ที่ 6  บ านแม�ป0นเดง ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน หมู�ที่ 6 ขนาด กว าง 4 ม. ได ก�อสร าง ปลอดภัย

(หย�อมบ านศรีบุญเรือง) ยาว 70 ม.  หนา 0.15 ม. ร อยละ 100

  รวม      2     โครงการ 150,000   100,000   -             -             -             

ที่ วัตถุประสงค�

                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

แผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการ

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช าง

งบประมาณ
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106 แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*36 ซ�อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ซ�อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 150,000   150,000   150,000     150,000     150,000     ปริมาณถนนที่ ราษฎรได รับ กองช�าง

ในเขตพื้นที่ อบต.ทุ�งหัวช าง สัญจรได อย�างสะดวกและ ในเขตพื้นที่ อบต.ทุ�งหัวช าง ได ดําเนินการใน ความสะดวก อบต.ทุ�งหัวช าง

ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน แต�ละปL ปลอดภัยใน

การสัญจร

*37 ปรับปรุง ซ�อมแซมศูนย�พัฒนา เพื่อความปลอดภัยของผู เรียน ศพด. ในเขต อบต.ทุ�งหัวช าง 200,000   200,000   200,000     200,000     200,000     จํานวน ศพด. ที่ ศพด. มั่นคง กองช�าง

เด็กเล็กในเขต อบต.ทุ�งหัวช าง และทรัพย�สินของ ศพด. และ ได ดําเนินการ แข็งแรงรวม อบต.ทุ�งหัวช าง

ศพด. มีความมั่นคงแข็งแรง ทั้งทรัพย�สิน

ปลอดภัย

*38 ปรับปรุงสนามกีฬา ลานกีฬา เพื่อให ประชาชน เยาวชนมี สนามกีฬา ลานกีฬาในเขต อบต. 200,000   200,000   200,000     200,000     200,000     ปริมาณงานที่ ประชาชนมี กองช�าง

ในเขตพื้นที่ อบต.ทุ�งหัวช าง สถานที่ออกกําลังกาย และใช ทุ�งหัวช าง สร างเสร็จใน สุขภาพแข็ง อบต.ทุ�งหัวช าง

 เวลาว�างให เกิดประโยชน�  แต�ละปL แรงสมบูรณ�

  รวม      3     โครงการ 550,000   550,000   550,000     550,000     550,000     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�

แผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

                                                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช าง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



103

แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*39 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 205,000   -           -             -             -             ปริมาณ ประชาชน กองช�าง

สายบ านสัญชัย หมู�ที่ 7  เชื่อม สัญจรได อย�างสะดวกและ สายบ านสัญชัย  หมู�ที่ 7 เชื่อม ถนนที่ ร อยละ 90 อบต.ทุ�งหัวช าง

บ านโปUงแดง  หมู�ที่ 5 ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน บ านโปUงแดง  หมู�ที่ 5  ขนาด สร าง ได รับความ กับ อบจ.ลําพูน

พร อมลูกรังไหล�ทาง กว าง  6  ม.  ยาว  135  ม.  หนา เสร็จ สะดวกในการ

0.15  ม. (ปL 2560  ยาว  51  ม.) เดินทางบนถนน

และมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย�สิน

*40 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 156,000   -           -             -             -             ระยะทางของ การคมนาคม กองช�าง

ซอยมะขามป6อม สัญจรได อย�างสะดวกและ ซอยมะขามป6อม  หมู�ที่ 4 ถนนที่ได ก�อสร าง สะดวกปลอดภัย อบต.ทุ�งหัวช าง

หมู�ที่ 4 หมู�บ านหัวขัว ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน หมู�บ านหัวขัว ร อยละ 100

ระยะทางกว าง  3 เมตร

ยาว 90 เมตรหนา 0.15 เมตร

  รวม      2     โครงการ 361,000   -           -             -             -             

แผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

                                                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช าง

วัตถุประสงค�
งบประมาณ



104

แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*41 ก�อสร างป6ายศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป[นการประชาสัมพันธ� ป6ายศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 50,000     50,000     50,000       50,000       50,000       จํานวนป6าย เป[นที่รู จักและ กองช�าง

ในเขต อบต.ทุ�งหัวช าง ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กและ ตามแบบแปลนและประมาณการ ที่ดําเนินการเสร็จ เกิดความ อบต.ทุ�งหัวช าง

เกิดความสวยงาม กองช�าง สวยงาม

**42 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -           -           -             -             200,000     ระยะทาง การคมนาคม กองช�าง

ซอยบ านนายเสาร�ติ๊บ  คําแดง สัญจรได อย�างสะดวกและ สายบ านนายเสาร�ติ๊บ  คําแดง ของถนนที่ สะดวกและ อบต.ทุ�งหัวช าง

หมู�ที่ 4 บ านหัวขัว ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน หมู�ที่ 4 บ านหัวขัว ได ก�อสร าง ปลอดภัย

ระยะทางกว าง 3  เมตร ร อยละ 100

ยาว 100 ม. หนา 0.15 เมตร

  รวม      2     โครงการ 50,000     50,000     50,000       50,000       250,000     

งบประมาณ

                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

แผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช าง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�



105

แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*43 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -           200,000   -             -             -             ระยะทาง การคมนาคม กองช�าง

สายบ านนายเสาร�ตา  หัวยาว สัญจรได อย�างสะดวกและ สายบ านนายเสาร�ตา  หัวยาว ของถนนที่ สะดวกและ อบต.ทุ�งหัวช าง

หมู�ที่ 5  บ านโปUงแดง ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน หมู�ที่ 5 ขนาดกว าง  4  เมตร ได ก�อสร าง ปลอดภัย

ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. ร อยละ 100

**44 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -           -           460,000     -             -             ระยะทาง การคมนาคม กองช�าง

สายบ านนายอินสวน  นาวา  สัญจรได อย�างสะดวกและ สายบ านนายอินสวน  นาวา ของถนนที่ สะดวกและ อบต.ทุ�งหัวช าง

หมู�ที่ 5  บ านโปUงแดง ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน  หมู�ที่ 5 บ านโปUงแดง ขนาดกว าง ได ก�อสร าง ปลอดภัย

4 ม.ยาว 200 ม.หนา 0.15 ม. ร อยละ 100

  รวม      2     โครงการ -           200,000   460,000     -             -             

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

แผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช าง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



106

แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*45 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -           -           -             460,000     -             ระยะทาง การคมนาคม กองช�าง

ซอยบ านนายปุFดอ าย เงินคําสิงห� สัญจรได อย�างสะดวกและ ซอยบ านนายปุFดอ าย  เงินคําสิงห� ของถนนที่ สะดวกและ อบต.ทุ�งหัวช าง

หมู�ที่ 5  บ านโปUงแดง ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน หมู�ที่ 5  บ านโปUงแดง ขนาดกว าง ได ก�อสร าง ปลอดภัย

4 ม.ยาว 200 ม.หนา 0.15 ม. ร อยละ 100

**46 โครงการอนุรักษ�ทรัพยากร เพื่อปรับภูมิทัศน�อ�างเก็บ ปรับภูมิทัศน�อ�างเก็บน้ํา 100,000   100,000   100,000     100,000     100,000     ปริมาณงานที่ เป[นแหล�ง สํานักปลัด

ธรรมชาติและสิ่งแวดล อม น้ําให สวยงามเหมาะสมกับ แม�ป0นเดง  หมู�ที่ 6 สร างเสร็จใน ท�องเที่ยว

เป[นสถานที่ท�องเที่ยวตาม แต�ละปL ที่สวยงาม

คําขวัญของอําเภอทุ�งหัวช าง และมีนัก

ท�องเที่ยว

มาเยี่ยมชม

มากขึ้น

  รวม      2     โครงการ 100,000   100,000   100,000     560,000     100,000     

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช าง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�

                                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

แผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

งบประมาณ



107

แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

47 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 100,000   -           -             -             -             ระยะทาง การคมนาคม กองช�าง

ซอยหน าบ านนายผัดเมือง สัญจรได อย�างสะดวกและ ซอยหน าบ านนายผัดเมือง มอยทา ของถนนที่ สะดวกและ อบต.ทุ�งหัวช าง

มอยทา  หมู�ที่ 11  ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน หมู�ที่ 11 ขนาดกว าง  3  เมตร ได ก�อสร าง ปลอดภัย

บ านสันดอนมูล ยาว 52 ม. หนา 0.15 ม. ร อยละ 100

*48 ซ�อมแซมระบบประปาบ�อน้ําตื้น เพื่อให ประชาชนมีน้ําอุปโภค ซ�อมแซมบ�อน้ําตื้นภายในหมู�บ าน -           -           212,000     -             -             ปริมาณงานที่ ราษฎรมีน้ําใช กองช�าง

คสล.สายน้ําดิบหลวง บริโภคเพียงพอตลอดปL หมู�ที่ 9 บ านดง ขนาดกว าง  2 ม. สร างเสร็จ อุปโภคบริโภค อบต.ทุ�งหัวช าง

หมู�ที่ 9 บ านดง ยาว 3  ม. สูง 2.5 ม. ตลอดทั้งปL

*49 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -           -           -             150,000     -             ระยะทาง การคมนาคม กองช�าง

สายบ านนายสมมิน   สุตSา สัญจรได อย�างสะดวกและ สายบ านนายสมมิน   สุตSา ของถนนที่ สะดวกและ อบต.ทุ�งหัวช าง

หมู�ที่ 4  บ านหัวขัว ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน หมู�ที่ 4  ขนาดกว าง  3  เมตร ได ก�อสร าง ปลอดภัย

ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ร อยละ 100

  รวม      3     โครงการ 100,000   -           212,000     150,000     -             

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

แผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช าง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ
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แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*50 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -           197,000   -             -             -             ระยะทางของ ประชาชน กองช�าง

สายหน าบ านนายสุข  อุ�นเรือน สัญจรได อย�างสะดวกและ สายหน าบ านสุข  อุ�นเรือน ถนนที่ได ร อยละ 90 อบต.ทุ�งหัวช าง

หมู�ที่  4  บ านหัวขัว ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน หมู�ที่ 4  บ านหัวขัว ก�อสร าง ได รับความ

ขนาดกว าง  4  ม. ยาว 90 ม. สะดวกในการ

หนา  0.15 เมตร เดินทางบน

ถนนและมี

ความปลอดภัย

**51 ก�อสร างศาลาอเนกประสงค� เพื่อใช เป[นที่ประกอบพิธีกรรม ก�อสร างศาลาอเนกประสงค� -           180,000   -             -             -             1  แห�ง มีสถานที่พัก กองช�าง

ประจําสุสานของหมู�บ านสัญชัย ต�าง ๆ ในสุสานหมู�บ าน ประจําสุสานหมู�บ านสัญชัย และประกอบ อบต.ทุ�งหัวช าง

ขนาดกว าง 4 ม. ยาว  6  ม. กิจกรรมต�างๆ

ในสุสานของ

หมู�บ าน

  รวม      2     โครงการ -           377,000   -             -             -             

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�

แผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช าง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

                                                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
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แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

52 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 80,000 -           -             -             -             ปริมาณถนน การคมนาคม กองช�าง

ซอยหลังบ านนายสมดา  ใจแก ว สัญจรได อย�างสะดวกและ ซอยหลังบ านนายสมดา  ใจแก ว ที่สร างเสร็จ สะดวกและ อบต.ทุ�งหัวช าง

หมู�ที่ 12  บ านดอยวงค� ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน หมู�ที่ 12  บ านดอยวงค� ปลอดภัย

ขนาดกว าง  3  เมตร ยาว ร อยละ 100

100 เมตร หนา 0.15 เมตร

53 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -           -           -             460,000     -             ระยะทางของ การคมนาคม กองช�าง

ซอย 1 บ านนางดา  โปธิวัน สัญจรได อย�างสะดวกและ ซอย 1 บ านนางดา  โปธิวัน ถนนที่ได สะดวก อบต.ทุ�งหัวช าง

ถึงบ านนายเสาร�ยี่  คําแปง ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน ถึงบ านนายเสาร�ยี่  คําแปง ก�อสร าง และปลอดภัย

หมู�ที่ 9 บ านดง หมู�ที่ 9 บ านดง ระยะทางกว าง ร อยละ 100

4 ม. ยาว  200  ม.

หนา  0.15 เมตร

*54 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -           -           -             100,000     -             ระยะทางของ การคมนาคม กองช�าง

สายบ านนายสีธรรม   จันคํา สัญจรได อย�างสะดวกและ สายบ านนายสีธรรม  จันคํา ถนนที่ได สะดวก อบต.ทุ�งหัวช าง

หมู�ที่ 4  บ านหัวขัว ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน ขนาดกว าง  3  เมตร ยาว ก�อสร าง และปลอดภัย

50 เมตร หนา 0.15 เมตร ร อยละ 100

  รวม      3     โครงการ 80,000     -           -             560,000     -             

งบประมาณ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

แผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช าง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ



110

แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

**55 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -           -           -             460,000     -             ระยะทางของ การคมนาคม กองช�าง

ซอยบ านนายมาเสาร�   สุตSา สัญจรได อย�างสะดวกและ ซอยบ านนายมาเสาร�  สุตSา ถนนที่ได สะดวกและ อบต.ทุ�งหัวช าง

หมู�ที่  10  บ านหนองผํา ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน ขนาดกว าง  4  ม. ยาว 200 ม. ก�อสร าง ปลอดภัย

หนา  0.15 เมตร ร อยละ 100

*56 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -           460,000   -             -             -             ระยะทางของ การคมนาคม กองช�าง

สายบ านนายดูปุFด   ใจแก ว สัญจรได อย�างสะดวกและ สายบ านนายดูปุFด   ใจแก ว ถนนที่ได สะดวกและ อบต.ทุ�งหัวช าง

หมู�ที่ 11 บ านสันดอนมูล ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน หมู�ที่ 11 บ านสันดอนมูล ก�อสร าง ปลอดภัย

ระยะทางขนาด กว าง  4  เมตร ร อยละ 100

ยาว 200 ม. หนา 0.15 เมตร

  รวม      2     โครงการ -           460,000   -             460,000     -             

งบประมาณ

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�

แผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช าง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



111

แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*58 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -           -           -             200,000     -             ระยะทางของ การคมนาคม กองช�าง

สายห วยพาลาคู  หมู�ที่ 7 สัญจรได อย�างสะดวกและ สายห วยพาลาคู  หมู�ที่  7 ถนนที่ได สะดวกและ อบต.ทุ�งหัวช าง

บ านสัญชัย ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน บ านสัญชัย (ตามแบบแปลนช�าง) ก�อสร าง ปลอดภัย

ร อยละ 100

**57 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -           -           -             240,000     -             ระยะทางของ การคมนาคม กองช�าง

สายบ านนายกSอง  จันทร�คํา สัญจรได อย�างสะดวกและ สายบ านนายกSอง   จันทร�คํา ถนนที่ได สะดวกและ อบต.ทุ�งหัวช าง

หมู�ที่  11  บ านสันดอนมูล ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน ขนาดกว าง  4  ม. ยาว 150 ม. ก�อสร าง ปลอดภัย

หนา  0.15 เมตร ร อยละ 100

  รวม      2     โครงการ -           -           -             440,000     -             

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช าง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�
งบประมาณ

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

แผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)



112

แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*59 ซ�อมแซมฝายห วยอู�ธรรม เพื่อปรับปรุงซ�อมแซมฝายกั้น ซ�อมแซมฝายกั้นน้ําลําห วยอู�ธรรม -           -           -             -             200,000     ปริมาณงาน มีฝายกั้นน้ําที่ กองช�าง

ลําห วยให ใช งานได ดีและ ขนาดสันกว าง  4  เมตร การซ�อมแซมฝาย พร อมใช งาน อบต.ทุ�งหัวช าง

สามารถกักเก็บน้ําได ดียิ่งขึ้น ยาว  28  ม. ที่เสร็จ

*60 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -           -           -             -             200,000     ระยะทางของ การคมนาคม กองช�าง

สายบ านหวัน  นาวา  หมู�ที่ 5 สัญจรได อย�างสะดวกและ สายบ านนายหวัน  นาวา หมู�ที่  5 ถนนที่ได สะดวกและ อบต.ทุ�งหัวช าง

บ านโปUงแดง ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน บ านโปUงแดง  ก�อสร าง ปลอดภัย

(ตามแบบแปลนช�าง) ร อยละ 100

  รวม      2     โครงการ -           -           -             -             400,000     

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค�

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

แผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช าง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



113

แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*61 ก�อสร างถังเก็บน้ํา คสล.พร อม เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ได ใช ก�อสร างถังเก็บน้ํา คสล.พร อม -           -           200,000     -             -             ปริมาณถังเก็บน้ํา มีน้ําใช อุปโภค กองช�าง

เครื่องกรองน้ํา จํานวน 1 จุด น้ําที่สะอาดและเพียงพอต�อ เครื่องกรองน้ํา จํานวน  1  จุด ที่ได ก�อสร าง บริโภคที่สะอาด อบต.ทุ�งหัวช าง

ใกล บ านนายสามารถ  นะกาลัง การอุปโภค บริโภคภายใน หมู�ที่ 5 บ านโปUงแดง และเพียงพอ

หมู�ที่  5  บ านโปUงแดง หมู�บ าน กว าง  4  ม.  สูง  3  ม.

(ตามแบบแปลนกองช�าง)

*62 ก�อสร างสนามเด็กเล�นพร อม เพื่อให เด็กมีพัฒนาการทางด าน ก�อสร างสนามเด็กเล�นพร อมเครื่อง -           -           200,000     -             -             ปริมาณสนามเด็ก เด็กมีพัฒนาการ กองช�าง

เครื่องเล�นสนามกลางแจ ง ร�างกายที่สมวัยตามช�วงอายุ เล�นสนามกลางแจ ง หมู�ที่ 6 เล�นที่สร างเสร็จ ทางด านร�างกาย อบต.ทุ�งหัวช าง

หมู�ที่ 6 บ านแม�ป0นเดง บ านแม�ป0นเดง กว าง  8  ม. ยาว ที่สมวัย

12  ม.  สูง  3  ม.

*63 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -           -           200,000     -             -             ระยะทางของ การคมนาคม กองช�าง

สายบ านนางผ�องศรี  วรรณกาศ สัญจรได อย�างสะดวกและ สายบ านนางผ�องศรี  วรรณกาศ ถนนที่ได สะดวกและ อบต.ทุ�งหัวช าง

หมู�ที่ 6  บ านแม�ป0นเดง ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน หมู�ที่  6 บ านแม�ป0นเดง ก�อสร าง ปลอดภัย

(หย�อมบ านศรีบุญเรือง) (หย�อมบ านศรีบุญเรือง) ร อยละ 100

 (ตามแบบแปลนช�าง)

  รวม      3     โครงการ -           -           200,000     -             -             

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

แผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช าง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�
งบประมาณ



114

แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*64 ติดตั้งระบบโซล�าเซลล�ของระบบ เพื่อให ไฟฟ6าในระบบประปา ติดตั้งโซล�าเซลล�ของระบบประปา -           -           -             -             200,000     จํานวน  1  แห�ง มีไฟฟ6าเพียงพอ กองช�าง

ประปาหมู�บ าน  หมู�ที่ 6 หมู�บ านสามารถใช ได อย�างทั่ว หมู�บ านให ใช งานได อย�างต�อเนื่อง ต�อการใช งาน อบต.ทุ�งหัวช าง

บ านแม�ป0นเดง ถึงและประหยัดไฟฟ6า ระบบประปา

หมู�บ าน

*65 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -           -           200,000     -             -             ระยะทางของ การคมนาคม กองช�าง

สายบ านนายแก ว  ตั๋นตะนะ สัญจรได อย�างสะดวกและ สายบ านนายแก ว  ตั๋นตะนะ ถนนที่ได สะดวกและ อบต.ทุ�งหัวช าง

หมู�ที่ 7  บ านสัญชัย ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน หมู�ที่  7 บ านสัญชัยขนาดกว าง  4 ก�อสร าง ปลอดภัย

เมตร ยาว 65 ม. หนา 0.15 ม. ร อยละ 100

*66 ติดตั้งซัมเมิร�ทบ�อน้ําดิบพร อมท�อ เพื่อให ประชาชนมีน้ําอุปโภค ติดตั้งซัมเมิร�ทบ�อน้ําดิบ พร อมท�อ -           -           -             200,000     -             จํานวน  1  แห�ง มีน้ําเพียงพอ กองช�าง

ระบบส�งน้ํา  บ านสัญชัย หมู�ที่ 7 บริโภค เพียงพอ ระบบส�งน้ํา กับการอุปโภค อบต.ทุ�งหัวช าง

บริโภค

  รวม      3     โครงการ -           -           -             -             200,000     

                                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

แผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช าง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�
งบประมาณ



115

แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

**67 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -           -           -             100,000     -             ระยะทางของ การคมนาคม กองช�าง

สายบ านนายลงจันทร�  คําแก ง สัญจรได อย�างสะดวกและ สายบ านนายหลงจันทร�  คําแก ง ถนนที่ได สะดวกและ อบต.ทุ�งหัวช าง

หมู�ที่  9  บ านดง ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน ขนาดกว าง  3  ม. ยาว 44 ม. ก�อสร าง ปลอดภัย

หนา  0.15 เมตร ร อยละ 100

*68 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -           -           -             100,000     -             ระยะทางของ การคมนาคม กองช�าง

สายบ านนายติ๊บ  อุ�นเรือน สัญจรได อย�างสะดวกและ สายบ านนายติ๊บ  อุ�นเรือน ถนนที่ได สะดวกและ อบต.ทุ�งหัวช าง

หมู�ที่  9  บ านดง ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน ขนาดกว าง  3  ม. ยาว 44 ม. ก�อสร าง ปลอดภัย

หนา  0.15 เมตร ร อยละ 100

  รวม      2     โครงการ -           -           -             200,000     -             

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

แผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช าง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�
งบประมาณ



116

แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*70 เสริมผิวถนนพาราแอสฟ0ลท�ติก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช เสริมผิวถนนพาราแอสฟ0ลท�ติก -           490,000   490,000     490,000     490,000     ระยะทางของ การคมนาคม กองช�าง

คอนกรีต สายบ านดง หมู�ที่ 9 สัญจรได อย�างสะดวกและ คอนกรีต สายกลางบ านดง ถนนที่ได สะดวกและ อบต.ทุ�งหัวช าง

ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน หมู�ที่ 9 ขนาดกว าง  4 ม. ก�อสร าง ปลอดภัย

ยาว  375 ม. หนา  0.05 ม. ร อยละ 100

*71 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -           -           320,000     -             -             ระยะทางของ การคมนาคม กองช�าง

สายทางไปสุสานบ านหนองผํา สัญจรได อย�างสะดวกและ สายทางไปสุสานบ านหนองผํา ถนนที่ได สะดวกและ อบต.ทุ�งหัวช าง

หมู�ที่  10  บ านหนองผํา ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน ขนาดกว าง  3  ม. ยาว 90 ม. ก�อสร าง ปลอดภัย

หนา  0.15 เมตร ร อยละ 100

*72 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -           -           -             -             100,000     ระยะทางของ การคมนาคม กองช�าง

สายบ านนายอินเรือน  สุตSา สัญจรได อย�างสะดวกและ สายบ านนายอินเรือน  สุตSา ถนนที่ได สะดวกและ อบต.ทุ�งหัวช าง

หมู�ที่  10  บ านหนองผํา ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน ขนาดกว าง  3  ม. ยาว 50 ม. ก�อสร าง ปลอดภัย

หนา  0.15 เมตร ร อยละ 100

  รวม      3     โครงการ -           490,000   810,000     490,000     590,000     

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

แผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช าง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�
งบประมาณ
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แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*73 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -           -           -             -             400,000     ระยะทางของ การคมนาคม กองช�าง

สายบ านนายนิโรจน�  สุตSา สัญจรได อย�างสะดวกและ สายบ านนายนิโรจน�   สุตSา ถนนที่ได สะดวกและ อบต.ทุ�งหัวช าง

หมู�ที่  11  บ านสันดอนมูล ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน ขนาดกว าง  4  ม. ยาว 200 ม. ก�อสร าง ปลอดภัย

หนา  0.15 เมตร ร อยละ 100

*74 ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช ก�อสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -           -           110,000     -             -             ระยะทางของ การคมนาคม กองช�าง

สายบ านนายนิวัฒน�  ยอดจันทร� สัญจรได อย�างสะดวกและ สายบ านนายนิวัฒน�   ยอดจันทร� ถนนที่ได สะดวกและ อบต.ทุ�งหัวช าง

หมู�ที่  12  บ านดอยวงค� ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน ขนาดกว าง  3  ม. ยาว 70 ม. ก�อสร าง ปลอดภัย

หนา  0.15 เมตร ร อยละ 100

**75 เสริมผิวถนนพาราแอสฟ0ลท�ติก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช เสริมผิวถนนแอสฟ0ลท�ติก -           496,000   -             -             -             1 สาย การคมนาคม กองช�าง

คอนกรีต สัญจรได อย�างสะดวกและ คอนกรีตสายกลางหมู�บ าน สะดวกและ อบต.ทุ�งหัวช าง

สายบ านสัญชัย หมู�ที่ 7 ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน บ านสัญชัย หมู�ที่ 7 ขนาดกว าง ปลอดภัย

4 ม. ยาว 375 ม. หนา  0.05 ม. ร อยละ 100

  รวม      3     โครงการ -           496,000   110,000     -             400,000     

2. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�
งบประมาณ

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

แผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช าง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต
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แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*76 เสริมผิวถนนพาราแอสฟ0ลท�ติก เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ใช เสริมผิวถนนพาราแอสฟ0ลท�ติก -           496,000   496,000     496,000     496,000     ระยะทางของ การคมนาคม กองช�าง

คอนกรีต สายบ านหัวขัว สัญจรได อย�างสะดวกและ คอนกรีต สายบ านหัวขัว ถนนที่ได สะดวกและ อบต.ทุ�งหัวช าง

หมู�ที่ 4 ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย�สิน หมู�ที่ 4 ขนาดกว าง  4 ม. ก�อสร าง ปลอดภัย

ยาว 1,000 ม. หนา  0.05 ม. ร อยละ 100

  รวม      1     โครงการ -           496,000   496,000     496,000     496,000     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�
งบประมาณ

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

แผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช าง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขุดลอกแหล�งน้ํา คูคลองเพื่อการ เพื่อให ประชาชนมีน้ําเพียงพอ ขุดลอกแหล�งน้ํา คูคลอง หน าฝาย 200,000   200,000   200,000     200,000     200,000     จํานวนแหล�งน้ํา ราษฎรมีน้ําใช กองช�าง

เกษตรในเขต อบต.ทุ�งหัวช าง ต�อการทําการเกษตรในพื้นที่ แหล�งน้ําต�างๆ ในเขต ที่ได ดําเนินการ ทําการเกษตร อบต.ทุ�งหัวช าง

อบต.ทุ�งหัวช าง เสร็จในแต�ละปL อย�างเพียงพอ

  รวม      1     โครงการ 200,000   200,000   200,000     200,000     200,000     

งบประมาณ

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�

                                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

แผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.2 แผนงานการเกษตร
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แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*1 ติดตั้ง ปรับปรุงซ�อมแซมไฟฟ6า เพื่อให แสงสว�างบนท องถนน ติดตั้ง ปรับปรุงซ�อมแซมไฟฟ6า 230,000   80,000     80,000       80,000       80,000       ปริมาณงานที่ได ถนนภายใน กองช�าง

สาธารณะในเขตพื้นที่ อบต. และเพิ่มความปลอดภัยในการ สาธารณะในเขตพื้นที่ อบต. ดําเนินการ หมู�บ านมีแสง อบต.ทุ�งหัวช าง

ทุ�งหัวช าง สัญจร ทุ�งหัวช าง สว�างเพียงพอ

และมีความ

ปลอดภัย

*2 ก�อสร างแสตนด�นั่งเชียร� เพื่อใช นั่งเชียร�กีฬาหรือทํา ก�อสร างแสตนด�เชียร�กีฬา -           -           76,000 -             -             จํานวนแสตนด�เชียร� มีแสตนด�เชียร� กองช�าง

กิจกรรมอย�างอื่นที่เป[นภารกิจ จํานวน  10 ตัว ขนาดกว าง  2 ม. ที่สร างเสร็จ กีฬาที่เพียงพอ อบต.ทุ�งหัวช าง

ของ อบต.ทุ�งหัวช าง ยาว  2  ม.  สูง  2  ม. และใช ทํากิจ

กรรมอื่นๆได 

*3 ก�อสร างแผงกั้นสนามฟุตบอล เพื่อใช กั้นกีดขวางการล�วงหล�น ก�อสร างแผงกั้นสนามฟุตบอล -           -           345,000 -             -             ปริมาณงานที่ได มีแผงกั้นสนาม กองช�าง

จากการเล�นกีฬาหรืออุปกรณ� ขนาดยาว  75  ม.  สูง  5  ม. ดําเนินการ ฟุตบอลที่ใช กั้น อบต.ทุ�งหัวช าง

กีฬา การล�วงหล�นของ

อุปกรณ�กีฬา

  รวม      3     โครงการ 230,000   80,000     501,000     80,000       80,000       

งบประมาณ

                                                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

แผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
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แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*1 โครงการซ�อมแซมบํารุงรักษา เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ อบต. ถนนพาราแอสฟ0ลท�ติกคอนกรีต -           493,000   493,000     493,000     -             ระยะทางของ ประชาชน กองช�าง

ถนนผิวจราจรพาราแอสฟ0ลท�ติก ทุ�งหัวช างได เดินทางอย�าง สายกลาง หมู�ที่ 9 บ านดง ถนนที่ได ร อยละ 90 อบต.ทุ�งหัวช าง

คอนกรีต ถนนสายกลางบ านดง สะดวกและปลอดภัยในชีวิต ขนาดกว าง  4  ม. ยาว 280 ม. สร างเสร็จ สะดวกในการ

หมู�ที่ 9 และทรัพย�สิน เป[นเส นทาง หนา  0.15 เมตร เดินทางบน

สายหลักของหมู�บ าน ถนนและมี

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย�สิน

  รวม      1     โครงการ -           493,000   493,000     493,000     -             

งบประมาณ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�

                                                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

แผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องค�กรปกครองส�วนท องถิ่นดําเนินการ

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช าง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
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แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*2 โครงการซ�อมแซมบํารุงรักษา เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ อบต. ถนนพาราแอสฟ0ลท�ติกคอนกรีต -           493,000   493,000     -             ระยะทางของ ประชาชน กองช�าง

ถนนผิวจราจรแอสฟ0ลท�ติก ทุ�งหัวช างได เดินทางอย�าง สายบ านสัญชัย หมู�ที่ 7 เชื่อม ถนนที่ได ร อยละ 90 อบต.ทุ�งหัวช าง

คอนกรีต ถนนสายบ านสัญชัย  สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและบ านโปUงแดง หมู�ที่ 5 สร างเสร็จ สะดวกในการ

หมู�ที่ 7 เชื่อมบ านโปUงแดง ทรัพย�สิน เป[นเส นทางเชื่อมต�อ ขนาดกว าง  4  ม. ยาว 280 ม. เดินทางบน

หมู�ที่ 5 สัญจรกันหลายหมู�บ าน หนา  0.15 เมตร ถนนและมี

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย�สิน

  รวม      1     โครงการ -           493,000   493,000     -             -             

งบประมาณ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�

แผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ องค�กรปกครองส�วนท องถิ่นดําเนินการ

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช าง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

                               รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
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แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*3 โครงการซ�อมแซมบํารุงรักษา เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ อบต. ถนนพาราแอสฟ0ลท�ติกคอนกรีต -           -           493,000     -             -             ระยะทางของ ประชาชน กองช�าง

ถนนผิวจราจรพาราแอสฟ0ลท�ติก ทุ�งหัวช างได เดินทางอย�าง ในเขตหมู�บ านหัวขัว  หมู�ที่ 4 ถนนที่ได ร อยละ 90 อบต.ทุ�งหัวช าง

คอนกรีต ถนนภายในหมู�บ าน สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและขนาดกว าง  4  ม. ยาว 280 ม. สร างเสร็จ สะดวกในการ

หัวขัว  หมู�ที่ 4 ทรัพย�สิน เป[นเส นทางสายหลัก หนา  0.15 เมตร เดินทางบน

ของหมู�บ าน ถนนและมี

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย�สิน

  รวม      1     โครงการ -           -           493,000     -             -             

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช าง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�
งบประมาณ

                                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

แผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
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แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*4 โครงการซ�อมแซมบํารุงรักษา เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ อบต. ถนนพาราแอสฟ0ลท�ติกคอนกรีตใน -           -           -             493,000     -             ระยะทางของ ประชาชน กองช�าง

ถนนผิวจราจรพาราแอสฟ0ลท�ติก ทุ�งหัวช างได เดินทางอย�าง เขตหมู�บ านสันดอนมูล หมู�ที่ 11 ถนนที่ได ร อยละ 90 อบต.ทุ�งหัวช าง

คอนกรีต ถนนภายในหมู�บ าน สะดวกและปลอดภัยในชีวิต ขนาดกว าง  4  ม. ยาว 280 ม. สร างเสร็จ สะดวกในการ

สันดอนมูล  หมู�ที่ 11 และทรัพย�สิน เป[นเส นทาง หนา  0.15 เมตร เดินทางบน

สายหลักของหมู�บ าน ถนนและมี

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย�สิน

  รวม      1     โครงการ -           -           -             493,000     -             

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�
งบประมาณ

                                                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

แผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช าง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
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แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป6าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*5 โครงการซ�อมแซมบํารุงรักษา เพื่อให ประชาชนในพื้นที่ อบต. ถนนพาราแอสฟ0ลท�ติกคอนกรีตใน -           -           500,000     500,000     500,000     ระยะทางของ ประชาชน กองช�าง

ถนนผิวจราจรแอสฟ0ลท�ติก ทุ�งหัวช างได เดินทางอย�าง เขตพื้นที่ อบต.ทุ�งหัวช าง ถนนที่ได ร อยละ 90 อบต.ทุ�งหัวช าง

คอนกรีต ถนนภายในเขต อบต. สะดวกและปลอดภัยในชีวิต ขนาดกว าง  4  ม. ยาว 500 ม. สร างเสร็จ สะดวกในการ

ทุ�งหัวช าง และทรัพย�สิน หนา  0.15 เมตร เดินทางบน

ถนนและมี

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย�สิน

  รวม      1     โครงการ -           -           500,000     500,000     500,000     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�

แผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช าง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

                                                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     



79

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
1. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาสังคมและความมั่นคง

เป-าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1  การเลือกตั้งผู�บริหารท�องถิ่นและ เพื่อดําเนินการเลือกตั้งผู�บริหาร จัดการเลือกตั้งผู�บริหาร 400,000   400,000   400,000   400,000   400,000   ร�อยละของผู�มี ประชาชนรู�หน�าที่ในการ สํานักปลัด

 สมาชิกสภาท�องถิ่น ท�องถิ่นและสมาชิกสภาท�องถิ่น ท�องถิ่นและสมาชิกสภา (ปB 2560 = สิทธิ์เลือกตั้งมาใช� ใช�สิทธิ์เลือกตั้ง
ให�สําเร็จด�วยดีตามกฎหมาย ท�องถิ่น 10,000) สิทธิ์เลือกตั้งตาม

หน�าที่

2 โครงการส�งเสริมการเรียนรู�การ เพื่อให�ประชาชนได�รู�กฎหมาย ประชาชนเข�าร�วม 10,000 10,000     10,000     10,000     10,000     ร�อยละของ ประชาชนเข�าใจระบบ สํานักปลัด
เมืองการปกครองในระบอบ และส�งเสริมการปกครองใน กิจกรรมจํานวน ๘๐ คน (ปB 2560 = ประชาชนที่ได�เข�า การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตย  10,000) ร�วมกิจกรรม ประชาธิปไตย

 
3 โครงการ อบต.ทุ�งหัวช�างเคลื่อนที่ เพื่อให�ประชาชนได�รับบริการ อบต.เคลื่อนที่บริการ 30,000 30,000     30,000     30,000     30,000     จัดประชุม ประชาชนได�รับบริการ สํานักปลัด

บริการประชาชน สาธารณะเบื้องต�นอย�างทั่วถึง ประชาชนครบทุกหมู� (ปB 2560 = ประชาคมครบ อย�างทั่วถึงทุกหมู�บ�าน
และมีส�วนร�วมในการพัฒนา จํานวน 8 หมู�บ�าน 20,000) ทุกหมู�บ�าน

4 โครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อรับทราบปLญหา ความต�อง จัดประชุมประชาคม 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     จัดประชุม ประชาชนทุกหมู�บ�านมี สํานักปลัด
ท�องถิ่นเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา การ แนวทางการพัฒนาตําบล หมู�บ�าน 8 หมู�บ�าน ประชาคมครบ ส�วนร�วมในการกําหนด
ท�องถิ่น ของประชาชนในพื้นที่รับผิด ตามสัดส�วนที่ได�กําหนด ทุกหมู�บ�าน แนวทางการพัฒนาพื้นที่

ชอบ อบต.ทุ�งหัวช�าง

  รวม      4     โครงการ 470,000   470,000   470,000   470,000   470,000   

                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

ที่

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช�าง
ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

วัตถุประสงค�
งบประมาณ

โครงการ
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แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
1. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาสังคมและความมั่นคง

เป-าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*5 โครงการจัดงานพระราชพิธี เพื่อส�งเสริมให�ประชาชนเกิด การจัดงานพระราชพิธี  -       50,000   50,000   50,000   50,000   กิจกรรมที่ ประชาชนเกิดความ สํานักปลัด
รัฐพิธีเกี่ยวกับสถาบันชาติ ความรัก ความศรัทธาใน รัฐพิธีเกี่ยวกับสถาบัน ดําเนินการ สามัคคี มีความปรองดอง อบต.ทุ�งหัวช�าง
ศาสนาและพระมหากษัตริย� สถาบันพระมหากษัตริย� ชาติ  ศาสนาและ สมานฉันท�รักศรัทธาใน

และความเป̂นป_กแผ�น พระมหากษัตริย� สถาบันชาติ ศาสนา 

ในชาติไทย พระมหากษัตริย�

  รวม      1     โครงการ -           50,000     50,000     50,000     50,000     

                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช�าง
ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�
งบประมาณ
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แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
1. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาสังคมและความมั่นคง

เป-าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการป-องกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ อัตราการเกิดอุบัติเหตุ 31,000     31,000     31,000     31,000     31,000     จํานวนครั้งที่ได� ลดอุบัติเหตุในท�องที่และ สํานักปลัด

ทางถนน และช�วงเทศกาลต�าง ๆ ช�วงเทศกาลปBใหม�และ (ปB 2560 = ดําเนินการ ประชาชนมีความปลอดภัย
เทศกาลสงกรานต� 20,000) ปBละ 2 ครั้ง ในชีวิตและทรัพย�สินมาก
ลดลง ขึ้น

2 โครงการเฝ-าระวังภัยในช�วง เพื่อเป̂นการเฝ-าระวัง ติดตาม จัดเจ�าหน�าที่บริการ 30,000 30,000     30,000     30,000     30,000     จํานวนเจ�าหน�าที่ อัตราการเกิด อัคคีภัย สํานักปลัด
ภัยแล�ง ดูแลการเกิดเพลิงไหม� การเกิด ติดตามการเกิดเพลิงไหม� (ปB 2560 = ที่มาปฏิบัติหน�าที่ การเกิดหมอกควันลดลง

หมอกควันในพื้นที่ อัคคีภัยต�าง ๆ ในพื้นที่ 25,000)
 

3 โครงการป-องกันและบรรเทา เพื่อช�วยเหลือประชาชนที่ได�รับ ประชาชนร�อยละ 90 500,000 500,000   500,000   500,000   500,000   ร�อยละของ ประชาชนในพื้นที่ได�รับ สํานักปลัด
สาธารณะภัยต�าง ๆ ในพื้นที่ ความเดือดร�อนจากสาธารณภัย ได�รับความช�วยเหลือ (ปB 2560 = ประชาชนที่ได�รับ ความช�วยเหลือจากการ

ต�าง ๆ ในพื้นที่ ๘ หมู�บ�าน จากภัยต�าง ๆ ที่เกิดขึ้น 350,505) การช�วยเหลือ ประสบสาธารณภัยอย�าง
ทั่วถึง

4 โครงการฝ_กอบรมทบทวน เพื่อฝ_กอบรมทบทวนสมาชิก สมาชิก อปพร. จํานวน 50,000     100,000   50,000     50,000     50,000     ร�อยละของ อปพร.มีความรู�ความเข�า สํานักปลัด
สมาชิกอาสาสมัครป-องกันภัย อปพร. ให�มีศักยภาพในการ 35 คนเข�ารับการอบรม สมาชิก อปพร. ใจปฏิบัติงานในหน�าที่
ฝcายพลเรือน ปฏิบัติงาน ที่ได�รับการอบรม ได�อย�างมีประสิทธิภาพ

  รวม      4     โครงการ 561,000   561,000   561,000   561,000   561,000   

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช�าง
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

โครงการ วัตถุประสงค�
งบประมาณ

                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
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แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
1. ยุทธศาสตร�ที่ 1  การพัฒนาสังคมและความมั่นคง

เป-าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
*4 โครงการฝ_กอบรมและทัศนศึกษา -เพื่อให�มีความเข�าใจในบทบาท สมาชิก อปพร. จํานวน -           -           50,000     50,000     50,000     ร�อยละของ อปพร.มีความรู�ความเข�า สํานักปลัด

ดูงานสมาชิกอาสาสมัครป-องกันภัย หน�าที่ของสมาชิกอปพร. 35 คนเข�ารับการอบรม สมาชิก อปพร. ใจปฏิบัติงานในหน�าที่
ฝcายพลเรือน -เพื่อให�มีบุคลากรที่เพียงพอ ที่ได�รับการอบรม ได�อย�างมีประสิทธิภาพ

ต�อการปฏิบัติงานป-องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย

  รวม      1     โครงการ -           -           50,000     50,000     50,000     

                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�
งบประมาณ

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช�าง
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แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
1. ยุทธศาสตร�ที่ 1  การพัฒนาสังคมและความมั่นคง

เป-าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
*1 โครงการป-องกันและแก�ไขปLญหา เพื่อป-องกันและแก�ไขปLญหาการ จัดอบรมแก�เจ�าหน�าที่ 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ร�อยละของ เกิดความโปร�งใสในการ สํานักปลัด

การทุจริต ทุจริต ปลูกจิตสํานึกเพื่อความ จํานวน ๘๐ คน (ปB 2560 = ประชาชนที่ได�รับ ปฏบัติงานในองค�กร
โปร�งใสในการปฏิบัติงาน 20,000) การอบรม

*2 โครงการปกป-องสถาบันสําคัญ เพื่อเสริมสร�างความรักความ ประชาชนในเขต อบต. 20,000 20,000     20,000     20,000     20,000     ร�อยละของ สร�างความสามัคคีและ สํานักปลัด
ของชาติ สามัคคีให�เป̂นศูนย�รวมจิตใจ ทุ�งหัวช�างจํานวน ๘๐ (ปB 2560 = ประชาชนที่ได�รับ ความรักชาติบ�านเมือง

ของประชาชนในหมู�บ�าน/ตําบล คนเข�ารับการอบรม 10,000) การอบรม

3 โครงการแผ�นดินธรรม แผ�นดินทอง เพื่อส�งเสริมสนับสนุนให�คนใน ประชาชนในเขต อบต. 5,000 -           5,000       -           -           ร�อยละของ ประชาชนมีความสามัคคี สํานักปลัด
หมู�บ�าน/ชุมชนเกิดความเข�มแข็ง ทุ�งหัวช�างจํานวน ๘๐ (ปB 2560 = ประชาชนที่ได�รับ ชุมชนเข�มแข็ง สามารถ
สร�างภูมิคุ�มกันตนเองได� คนเข�ารับการอบรม 10,000) การอบรม พึ่งตนเองได�

*4 โครงการสร�างความปรองดอง เพื่อสร�างความปรองดองสมาน ประชาชนในเขต อบต. 25,000 25,000     25,000     25,000     25,000     ร�อยละของ ประชาชนเกิดความรัก สํานักปลัด
สมานฉันท�ในเขต อบต.ทุ�งหัวช�าง ฉันท�และลดความขัดแย�ง เสริม ทุ�งหัวช�างจํานวน ๘๐ (ปB 2560 = ประชาชนที่ได�รับ ความสามัคคีในชุมชน

สร�างความมั่นคงและความ คนเข�ารับการอบรม 7,700) การอบรม
ปลอดภัยในชุมชน

  รวม      4     โครงการ 60,000     55,000     60,000     55,000     55,000     

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

2.1 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช�าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�
งบประมาณ
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88 แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
1. ยุทธศาสตร�ที่ 1  การพัฒนาสังคมและความมั่นคง

เป-าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการป-องกันและแก�ไขปLญหา เพื่อป-องกันและแก�ไขปLญหา จัดอบรมให�ความรู�แก� 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     เด็ก เยาวชนและ เด็ก เยาวชน ประชาชน สํานักปลัด

ยาเสพติดในชุมชน เกี่ยวกับสิ่งเสพติด และสร�าง เด็ก เยาวชน ประชาฃน (ปB 2560 = ประชาชนร�อยละ ได�รู�ถึงโทษของยาเสพติด
ความเข�มแข็งให�ชุมชน จํานวน ๘๐ คน 10,000) ๘๐ ได�รับความรู� และปฏิบัติตัวได�ถูกต�อง

 
6 โครงการค�ายเยาวชนสมานฉันท� เพื่อป-องกันและแก�ไขปLญหา เยาวชนในเขต อบต. -           40,000     -           -           -           เยาวชนร�อยละ เยาวชนรู�ถึงโทษของยา สํานักปลัด

ป-องกันภัยยาเสพติด เกี่ยวกับสิ่งเสพติด และสร�าง ทุ�งหัวช�างจํานวน 100 ๘๐ เข�ารับการ เสพติดและรู�จักปฏิเสธ
เยาวชนให�มีคุณภาพ คนเข�ารับการอบรม อบรม หลีกเลี่ยงยาเสพติด

*7 โครงการ อบต.โปร�งใส ร�วมใจ เพื่อป-องกันและแก�ไขการทุจริต จัดอบรมให�ความรู�แก� 20,000     -           -           -           -           ร�อยละของ บุคลากร  นักเรียน สํานักปลัด
สร�างธรรมาภิบาล ต�านภัยทุจริต โดยการปลูกจิตสํานึกแก�บุคลากรบุคลากรฝcายการเมือง บุคลากรและ ประชาชนมีความรู�

ฝcายการเมืองและฝcายประจํา ฝcายประจํา  นักเรียน ประชาชนได�รับ พึ่งตนเองได�
นักเรียน ประชาชน ร�วมใจต�านภัยประชาชน จํานวน การอบรม
ทุจริต 100  คน

  รวม      3     โครงการ 30,000     50,000     10,000     10,000     10,000     

วัตถุประสงค�

แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

2.1 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช�าง

งบประมาณ

                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

ที่ โครงการ



85

แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
1. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาสังคมและความมั่นคง

เป-าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
*1 โครงการป-องกัน ควบคุมโรคพิษ เพื่อลดการเกิดโรคและให�ความรู� จัดอบรมให�ความรู�แก� 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     จํานวนครั้งที่ได� ลดการเกิดโรคพิษสุนัขบ�า สํานักปลัด

สุนัขบ�า แมว ฯลฯ แก�ผู�นําและเจ�าหน�าที่ในการฉีด ผู�ปฏิบัติงานในการ ดําเนินการ ในท�องที่และเป̂นการให�
วัคซีนและจัดหาวัคซีนป-องกัน ป-องกันการเกิดโรคพิษ ปBละ 1 ครั้ง ความรู�ประชาชน
โรคพิษสุนัขบ�า แมว ฯลฯ สุนัขบ�า แมว  ฯลฯ

*2 โครงการจัดอบรมให�ความรู�และ เพื่อให�ความรู�แก�ผู�ปฏิบัติงานใน จัดอบรมให�ความรู� 30,000 30,000     30,000     30,000     30,000     จํานวนครั้งที่ได� ลดอัตราการเกิดสุนัข สํานักปลัด
ป-องกันคุมกําเนิดสุนัข แมว ฯลฯ การป-องกันคุมกําเนิดและจัดหา แก�ประชาชนและ ดําเนินการ แมว ฯลฯ

ยาคุมกําเนิดสุนัข แมว ในพื้นที่ เจ�าหน�าที่ในการป-องกัน ปBละ 1 ครั้ง
รับผิดชอบ คุมกําเนิดในสุนัข 

แมว ฯลฯ

  รวม      2     โครงการ 80,000     80,000     80,000     80,000     80,000     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�

                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

2.2 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช�าง
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แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท!องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย�   

เป1าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได!รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*1 พัฒนาศูนย�ถ�ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให!ประชาชนได!รับการ ประชาชนร!อยละ 80 20,000      -             20,000       20,000       20,000       ร!อยละความ ประชาชนมีความ สํานักปลัด

ประจําตําบล ถ�ายทอดความรู!ทางการ มีความพึงพอใจต�อ พึงพอใจของ รู!ด!านการเกษตร

(ศูนย�การเรียนรู!เกษตรตําบล) เกษตรอย�างต�อเนื่อง การปฏิบัติของศูนย�ฯ ประชาชนที่ได!รับ อย�างถูกวิธีสามารถ

นําไปปรับใช!ใน

ชีวิตประจําวันได!

*2 โครงการส�งเสริมการดําเนินชีวิต เพื่อส�งเสริมให!ความรู! หมู�บ!านเป1าหมาย 40,000      40,000       40,000       40,000       40,000       จํานวนหมู�บ!าน ประชาชนเข!าใจ สํานักปลัด

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ เกี่ยวกับการดําเนินชีวิต จํานวน 2 หมู�บ!าน เป1าหมายที่ได! หลักปรัชญาเศรษฐ

พอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ดําเนินการ กิจพอเพียงและนํา

พอเพียง ไปปรับใช!ในชีวิต

  รวม      2     โครงการ 60,000      40,000       60,000       60,000       60,000       

แบบ ผ.๐๒

  แผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช!าง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2  เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture)

3. ยุทธศาสตร�  การส�งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร  

วัตถุประสงค�โครงการ

1.1 แผนงานการเกษตร

งบประมาณ
ที่

                                                             รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
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ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท!องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป1าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได!รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*3 โครงการน้ําคือชีวิตศาสตร�พระราชา เพื่อส�งเสริม สนับสนุน กลุ�มผู!สนใจการทํา 30,000      -             -             -             -             จํานวนผู!เข!าร�วม มีพื้นที่ทําการ สํานักปลัด

สู�แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ อปท.ให!ร�วมกับภาครัฐ เกษตรผสมผสานใน การอบรม เกษตรแบบผสม

และภาคเอกชนและชุมชน พื้นที่อบต.ทุ�งหัวช!าง ผสานประชารัฐ

ในลักษณะประชารัฐ จํานวน 50 คน ที่หลากหลาย

จัดทําแปลงเกษตรผสม ในพื้นที่

ผสานและพัฒนาแหล�งน้ํา

โดยนําศาสตร�พระราชา

มายกระดับคุณภาพชีวิต

และความเปXนอยู�ที่ดีขึ้น

  รวม      1     โครงการ 30,000      -             -             -             -             

แบบ ผ.๐๒

1.1 แผนงานการเกษตร

ที่

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช!าง

3. ยุทธศาสตร�  การส�งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร  

แผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการ

                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2  เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture)

วัตถุประสงค�
งบประมาณ

                               รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     



128

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท!องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป1าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได!รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*1 โครงการส�งเสริม สนับสนุนกลุ�ม เพื่อส�งเสริมและพัฒนา กลุ�มอาชีพต�าง ๆ ใน 100,000    100,000     100,000     100,000     100,000     จํานวนกลุ�ม กลุ�มอาชีพมีความ กองสวัสดิการ

อาชีพในเขต อบต.ทุ�งหัวช!าง อาชีพแก�ประชาชน เขต อบต.ทุ�งหัวช!าง (ปZ 2560 = อาชีพที่ได! เข!มแข็งและมี สังคม

เช�น กลุ�มอาชีพทอผ!า 25,000) ดําเนินการ รายได!เสริม

กลุ�มอาชีพจักสาน

กลุ�มอาชีพทําไม!กวาด

ฯลฯ

  รวม      1     โครงการ 100,000    100,000     100,000     100,000     100,000     

แบบ ผ.๐๒

งบประมาณ

  แผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

3. ยุทธศาสตร�  การส�งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2  เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture)

  แผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

2.1 แผนงานสร!างความเข!มแข็งของชุมชน

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช!าง
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ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท!องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศน�วัฒนธรรมและอารยสถาป0ตย� 

เป1าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได!รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการชีวจิตแปรรูปอาหาร เพื่อส�งเสริมการแปรรูป กลุ�มผู!สนใจการแปร 20,000      -             -             -             -             จํานวนผู!เข!า ประชาชนมีอาหาร กองสวัสดิการ

พื้นบ!าน อาหารพื้นบ!านในท!องถิ่น รูปอาหารพื้นบ!าน (ปZ 2560 = ร�วมการอบรม ที่หลากหลาย สังคม

จํานวน 50 คน 20,000)

3 โครงการฝ_กอบรมการทําถัง เพื่อส�งเสริมอาชีพและ กลุ�มผู!สนใจการทํา -            50,000       -             -             -             จํานวนผู!เข!า ประชาชนนําความ สํานักปลัด

เก็บน้ํา ให!ความรู!แก�ประชาชน ภาชนะเก็บน้ํา ร�วมการอบรม รู!ที่ได!รับมาจัดทํา

จํานวน 50 คน ถังเก็บน้ําไว!ใช!ใน

ชีวิตประจําวันได!

  รวม      2     โครงการ 20,000      50,000       -             -             -             

ที่
งบประมาณ

โครงการ

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช!าง

3. ยุทธศาสตร�  การส�งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร  

วัตถุประสงค�

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 2  เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture)

2.1 แผนงานสร!างความเข!มแข็งของชุมชน
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แบบ ผ.๐๒

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได2รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
*1 โครงการจัดงานประเพณียี่เป6ง เพื่ออนุรักษ:ประเพณีดั้งเดิม ร2อยละ ๘๐ ของ 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร2อยละของ เกิดการอนุรักษ: กองการศึกษา

(ลอยกระทง) ประชาชนมีความ (ป? 2560= ประชาชนที่ ประเพณีลอยกระทง
พึงพอใจ 120,000) พึงพอใจ สู�รุ�นหลัง

*2 ส�งเสริม อนุรักษ:ขนบธรรมเนียม เพื่อส�งเสริมและอนุรักษ: ร2อยละ ๘๐ ของ 30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   ร2อยละของ มีผู2ถ�ายทอดประเพณี กองการศึกษา

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  วัฒนธรรม ประชาชนมีความ (ป? 2560= ประชาชนที่ วัฒนธรรม ภูมิปHญญา
ภูมิปHญญาท2องถิ่น ภูมิปHญญาท2องถิ่นสืบต�อไป พึงพอใจ 40,000) พึงพอใจ ท2องถิ่นในชุมชน

*3 โครงการส�งเสริมวันสําคัญทาง เพื่ออนุรักษ:ประเพณีทาง ร2อยละ ๘๐ ของ 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   ร2อยละของ ประชาชนเห็นความ กองการศึกษา

ศาสนา ศาสนา ประชาชนมีความ (ป? 2560= ประชาชนที่ สําคัญในวันสําคัญ
พึงพอใจ 7,000) พึงพอใจ ทางศาสนา

  รวม      3     โครงการ 190,000   190,000   190,000   190,000   190,000   

แบบ ผ.๐๒

4. ยุทธศาสตร:  การพัฒนาด2านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปHญญาท2องถิ่นและการท�องเที่ยว

งบประมาณ

  แผนพัฒนาท2องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
องค:การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช2าง

ก. ยุทธศาสตร:จังหวัดที่ 3  เมืองจุดหมายปลายทางแห�งการท�องเที่ยวเชิงประสบการณ:วัฒนธรรม (cultural Experience Destination)

1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ข. ยุทธศาสตร:การพัฒนาขององค:กรปกครองส�วนท2องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร:ที่ 3 การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู�เศรษฐกิจชุมชนสร2างสรรค: 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค:

                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
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ข. ยุทธศาสตร:การพัฒนาขององค:กรปกครองส�วนท2องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร:ที่ 3 การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู�เศรษฐกิจชุมชนสร2างสรรค: 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได2รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
*4 โครงการส�งเสริมอนุรักษ:วิถีชีวิต เพื่ออนุรักษ:วิถีชีวิตชนเผ�า ประชาชนร2อยละ 40,000   40,000   40,000   40,000   40,000   ร2อยละของ สามารถสืบทอด กองการศึกษา

ชนเผ�ากะเหรี่ยง กะเหรี่ยงสู�คนรุ�นหลัง ๘๐ เข2าร�วมกิจกรรม (ป? 2560= ประชาชนที่ ประเพณีดั้งเดิมของ
40,000) ร�วมกิจกรรม ชนเผ�าสืบต�อไป

**5 โครงการจัดงานเทศกาลลําไย เพื่อส�งเสริมและประชาสัมพันธ: จัดงานเทศกาลลําไย 100,000   -          40,000   40,000   40,000   กิจกรรมที่ได2 ได2ประชาสัมพันธ: กองการศึกษา

และของดีเมืองลําพูน สินค2าและผลิตภัณฑ:ของดี และของดีเมืองลําพูน ดําเนินการ ผลิตภัณฑ:ของดี
เมืองลําพูน เมืองลําพูนให2รู2จัก
 อย�างแพร�หลาย

  รวม      2     โครงการ 140,000   40,000   80,000   80,000   80,000   

แบบ ผ.๐๒
                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

ก. ยุทธศาสตร:จังหวัดที่ 3  เมืองจุดหมายปลายทางแห�งการท�องเที่ยวเชิงประสบการณ:วัฒนธรรม (cultural Experience Destination)

1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
4. ยุทธศาสตร:  การพัฒนาด2านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปHญญาท2องถิ่นและการท�องเที่ยว

งบประมาณ
ที่ โครงการ

                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
  แผนพัฒนาท2องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค:การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช2าง

วัตถุประสงค:
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ข. ยุทธศาสตร:การพัฒนาขององค:กรปกครองส�วนท2องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร:ที่ 3 การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู�เศรษฐกิจชุมชนสร2างสรรค: 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได2รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
*5 โครงการจัดงานพระนางจามเทวี เพื่อส�งเสริมอนุรักษ:ศิลปะวัฒน จัดงานพระนางจาม -          40,000   -          -          -          กิจกรรมที่ได2 ได2ประชาสัมพันธ: กองการศึกษา

และงานกาชาดจังหวัดลําพูน ธรรมและส�งเสริมการท�องเที่ยว เทวีและงานกาชาด ดําเนินการ ผลิตภัณฑ:ของดี
รวมทั้งประชาสัมพันธ:สินค2า จังหวัดลําพูน เมืองลําพูนให2รู2จัก
และผลิตภัณฑ:ของดีเมืองลําพูน อย�างแพร�หลาย

6 โครงการจัดงานชาติพันธ:กะเหรี่ยง เพื่ออนุรักษ:วิถีชีวิต ศิลปะวัฒน ประชาชนร2อยละ 80 50,000   -          50,000   50,000   50,000   ร2อยละของ สามารถสืบทอด กองการศึกษา

ลําพูน ภายใต2โครงการฟbcนฟู ธรรมชาติพันธุ:ชนเผ�ากะเหรี่ยง เข2าร�วมกิจกรรม ประชาชนที่ ประเพณีดั้งเดิมของ
วัฒนธรรมชนเผ�ากะเหรี่ยง ร�วมกิจกรรม ชนเผ�าสืบต�อไป

**7 โครงการส�งเสริม อนุรักษ:วิถีชีวิต เพื่ออนุรักษ:วิถีชีวิต ศิลปะวัฒน ประชาชนร2อยละ 80 -          50,000   -          -          -          ร2อยละของ สามารถสืบทอด กองการศึกษา

ชนเผ�ากะเหรี่ยงอําเภอทุ�งหัวช2าง ธรรมชาติพันธุ:ชนเผ�ากะเหรี่ยง เข2าร�วมกิจกรรม ประชาชนที่ ประเพณีดั้งเดิมของ
ร�วมกิจกรรม ชนเผ�าสืบต�อไป

  รวม      3     โครงการ 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000   

แบบ ผ.๐๒
                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

  แผนพัฒนาท2องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค:
งบประมาณ

  แผนพัฒนาท2องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค:การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช2าง

ก. ยุทธศาสตร:จังหวัดที่ 3  เมืองจุดหมายปลายทางแห�งการท�องเที่ยวเชิงประสบการณ:วัฒนธรรม (cultural Experience Destination)

4. ยุทธศาสตร:  การพัฒนาด2านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปHญญาท2องถิ่นและการท�องเที่ยว
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ข. ยุทธศาสตร:การพัฒนาขององค:กรปกครองส�วนท2องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร:ที่ 3 การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู�เศรษฐกิจชุมชนสร2างสรรค: 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได2รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
*8 โครงการจัดงานพระราชพิธี เพื่อส�งเสริมให2ประชาชนเกิด การจัดงานพระราชพิธี -       50,000 50,000 50,000 50,000 กิจกรรมที่ ประชาชน สํานักปลัด

รัฐพิธีเกี่ยวกับสถาบันชาติ ความรัก ความศรัทธาในสถาบัน รัฐพิธี เกี่ยวกับสถาบัน ดําเนินการ เกิดความ อบต.ทุ�งหัวช2าง

ศาสนาและพระมหากษัตริย: พระมหากษัตริย: และความเป6น ชาติ ศาสนาและ สามัคคี มีความ
ปdกแผ�นในชาติไทย พระมหากษัตริย: ปรองดอง

สมานฉันท:
รักศรัทธาใน
สถาบันชาติ
ศาสนา 
พระมหากษัตริย:

  รวม      1     โครงการ -          50,000   50,000   50,000   50,000   

แบบ ผ.๐๒
                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

  แผนพัฒนาท2องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค:
งบประมาณ

องค:การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช2าง
ก. ยุทธศาสตร:จังหวัดที่ 3  เมืองจุดหมายปลายทางแห�งการท�องเที่ยวเชิงประสบการณ:วัฒนธรรม (cultural Experience Destination)

4. ยุทธศาสตร:  การพัฒนาด2านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปHญญาท2องถิ่นและการท�องเที่ยว
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ข. ยุทธศาสตร:การพัฒนาขององค:กรปกครองส�วนท2องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร:ที่ 3 การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู�เศรษฐกิจชุมชนสร2างสรรค: 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได2รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
*9 โครงการจัดงานรัฐพิธีตามภารกิจ เพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ จัดกิจกรรมงาน 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     กิจกรรมที่ได2 ประชาชน หน�วย สํานักปลัด

ที่อยู�ในหน2าที่ของ อปท. งานรัฐพิธีต�าง ๆ ตาม รัฐพิธีสําหรับ (ป? 2560 = ดําเนินการ งานราชการได2

ภารกิจขององค:กร ข2าราชการและ 10,000) ร�วมแสดงถึงความ

ปกครองส�วนท2องถิ่น ประชาชน จงรักภักดี

*10 โครงการสืบชะตาใจgบ2าน อนุรักษ:ประเพณีและ ประชาชนบ2าน 15,000     15,000     15,000     15,000     15,000     จัดกิจกรรม มีการอนุรักษ:ซึ่ง กองการศึกษา

หมู�ที่ 4 บ2านหัวขัว วัฒนธรรม หัวขัว (ป? 2560 = ป?ละครั้ง ขนบธรรมเนียม

15,000) ประเพณีท2องถิ่น  

สืบต�อไป

*11 โครงการส�งเสริมประเพณี อนุรักษ:ประเพณีและ ประชาชนบ2าน 15,000     15,000     15,000     15,000     15,000     จัดกิจกรรม มีการอนุรักษ:ซึ่ง กองการศึกษา

สรงน้ําพระธาตุดอยกวางคํา วัฒนธรรม โปiงแดง (ป? 2560 = ป?ละครั้ง ขนบธรรมเนียม

15,000) ประเพณีท2องถิ่น  

สืบต�อไป

รวม     3     โครงการ 40,000     40,000     40,000     40,000     40,000     

แบบ ผ.๐๒
                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

  แผนพัฒนาท2องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค:การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช2าง

1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค:
งบประมาณ

องค:การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช2าง
ก. ยุทธศาสตร:จังหวัดที่ 3  เมืองจุดหมายปลายทางแห�งการท�องเที่ยวเชิงประสบการณ:วัฒนธรรม (cultural Experience Destination)

4. ยุทธศาสตร:  การพัฒนาด2านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปHญญาท2องถิ่นและการท�องเที่ยว
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ข. ยุทธศาสตร:การพัฒนาขององค:กรปกครองส�วนท2องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร:ที่ 3 การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู�เศรษฐกิจชุมชนสร2างสรรค: 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได2รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
*12 โครงการส�งเสริมประเพณี อนุรักษ:ประเพณีและ ประชาชนบ2าน 15,000     15,000     15,000     15,000     15,000     จัดกิจกรรม มีการอนุรักษ:ซึ่ง กองการศึกษา

สรงน้ําพระธาตุวัดแม�ปHนเดง วัฒนธรรม แม�ปHนเดง  หมู�ที่ 6 (ป? 2560 = ป?ละครั้ง ขนบธรรมเนียม

15,000) ประเพณีท2องถิ่น  

สืบต�อไป
*13 โครงการส�งเสริมงานประเพณี อนุรักษ:ประเพณีและ ประชาชนบ2าน 15,000     15,000     15,000     15,000     15,000     จัดกิจกรรม มีการอนุรักษ:ซึ่ง กองการศึกษา

สรงน้ําพระเจ2าตgนหลวงดอย วัฒนธรรม สัญชัย หมู�ที่ 7 (ป? 2560 = ป?ละครั้ง ขนบธรรมเนียม

ตุงซาววา 15,000) ประเพณีท2องถิ่น  

สืบต�อไป
*14 โครงการส�งเสริมประเพณีสรงน้ํา อนุรักษ:ประเพณีและ ประชาชนบ2านดง 15,000     15,000     15,000     15,000     15,000     จัดกิจกรรม มีการอนุรักษ:ซึ่ง กองการศึกษา

กิ่วครูบาขาวป? วัฒนธรรม หมู�ที่ 9 (ป? 2560 = ป?ละครั้ง ขนบธรรมเนียม

15,000) ประเพณีท2องถิ่น  

สืบต�อไป

รวม     3     โครงการ 45,000     45,000     45,000     45,000     45,000     

แบบ ผ.๐๒

  แผนพัฒนาท2องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค:การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช2าง

ก. ยุทธศาสตร:จังหวัดที่ 3  เมืองจุดหมายปลายทางแห�งการท�องเที่ยวเชิงประสบการณ:วัฒนธรรม (cultural Experience Destination)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค:
งบประมาณ

                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

ก. ยุทธศาสตร:จังหวัดที่ 3  เมืองจุดหมายปลายทางแห�งการท�องเที่ยวเชิงประสบการณ:วัฒนธรรม (cultural Experience Destination)

4. ยุทธศาสตร:  การพัฒนาด2านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปHญญาท2องถิ่นและการท�องเที่ยว
1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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ข. ยุทธศาสตร:การพัฒนาขององค:กรปกครองส�วนท2องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร:ที่ 3 การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู�เศรษฐกิจชุมชนสร2างสรรค: 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได2รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
*15 โครงการส�งเสริมประเพณีสรงน้ํา อนุรักษ:ประเพณีและ ประชาชนบ2าน 15,000     15,000     15,000     15,000     15,000     จัดกิจกรรม มีการอนุรักษ:ซึ่ง กองการศึกษา

พระธาตุอารามหนองผํา วัฒนธรรม หนองผํา หมู� 10 (ป? 2560 = ป?ละครั้ง ขนบธรรมเนียม

15,000) ประเพณีท2องถิ่น  

สืบต�อไป

*16 โครงการส�งเสริมประเพณีสรงน้ํา อนุรักษ:ประเพณีและ ประชาชนบ2าน 15,000     15,000     15,000     15,000     15,000     จัดกิจกรรม มีการอนุรักษ:ซึ่ง กองการศึกษา

พระธาตุดอยพระบาทตีนนก วัฒนธรรม สันดอนมูล หมู� 11 (ป? 2560 = ป?ละครั้ง ขนบธรรมเนียม

15,000) ประเพณีท2องถิ่น  

สืบต�อไป

*17 โครงการส�งเสริมประเพณี อนุรักษ:ประเพณีและ ประชาชนบ2าน 15,000     15,000     15,000     15,000     15,000     จัดกิจกรรม มีการอนุรักษ:ซึ่ง กองการศึกษา
สรงน้ําพระธาตุวัดม�วงคํา วัฒนธรรม ดอยวงค: หมู� 12 (ป? 2560 = ป?ละครั้ง ขนบธรรมเนียม

15,000) ประเพณีท2องถิ่น  

สืบต�อไป

รวม     3     โครงการ 45,000     45,000     45,000     45,000     45,000     

แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร:การพัฒนาขององค:กรปกครองส�วนท2องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร:ที่ 3 การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู�เศรษฐกิจชุมชนสร2างสรรค: 

4. ยุทธศาสตร:  การพัฒนาด2านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปHญญาท2องถิ่นและการท�องเที่ยว
1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค:
งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร:จังหวัดที่ 3  เมืองจุดหมายปลายทางแห�งการท�องเที่ยวเชิงประสบการณ:วัฒนธรรม (cultural Experience Destination)
องค:การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช2าง

                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
  แผนพัฒนาท2องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได2รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการถ�ายทอดองค:ความรู2 เพื่อถ�ายทอดองค:ความรู2 อบรมให2ความรู2แก� 20,000   20,000   -          -          -          จํานวนผู2เข2า ชุมชนมีผู2ถ�ายทอดองค: กองการศึกษา

ด2านศิลปะและงานช�างฝ?มือสู� ด2านศิลปะและงานช�างฝ?มือ เด็ก เยาวชนและ รับการอบรม ความรู2ด2านศิลปะและ
ชุมชน สู�ชุมชน บุคลากรทางการ ในแต�ละป? งานช�างฝ?มือเพิ่มขึ้น

ศึกษา

  รวม      1     โครงการ 20,000   20,000   -          -          

4. ยุทธศาสตร:  การพัฒนาด2านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปHญญาท2องถิ่นและการท�องเที่ยว
1.2 แผนงานสร2างความเข2มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค:
งบประมาณ
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แบบ ผ.๐๒

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได2รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*1 โครงการรักน้ํา รักป5า รักษา เพื่อฟ:;นฟูสภาพน้ํา ป5าไม2 แม�น้ํา คูคลอง 40,000      25,000    25,000    25,000    25,000    จํานวนแหล�ง แม�น้ํา คู  คลอง  สํานักปลัด

แผ�นดิน และแผ�นดิน ปลูกจิต แหล�งน้ํา ป5าไม2 (ปA 2560 = น้ํา ป5าไม2 แหล�งน้ํา ป5าไม2
สํานึกในการอนุรักษF และแผ�นดินใน 40,000) แผ�นดินที่ได2รับ แผ�นดินในพื้นที่
ทรัพยากรธรรมชาติและ เขตพื้นที่ อบต. การพัฒนา มีคุณภาพดีขึ้น
สิ่งแวดล2อม ทุ�งหัวช2าง ในแต�ละปA

  รวม      1     โครงการ 40,000      25,000    25,000    25,000    25,000    

แบบ ผ.๐๒

ที่

                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

วัตถุประสงคF
งบประมาณ

  แผนพัฒนาท2องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
องคFการบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช2าง

ก. ยุทธศาสตรFจังหวัดที่ 5  การพัฒนาสู�เมืองนิเวศนF (Eco-town)
ข. ยุทธศาสตรFการพัฒนาขององคFกรปกครองส�วนท2องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรFที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศนFวัฒนธรรมและอารยสถาปSตยF   

โครงการ

5. ยุทธศาสตรF  การอนุรักษF ฟ:;นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม
1.1 แผนงานการเกษตร
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ข. ยุทธศาสตรFการพัฒนาขององคFกรปกครองส�วนท2องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรFที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศนFวัฒนธรรมและอารยสถาปSตยF   

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได2รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*1 โครงการปองกันการเกิด เพื่อร�วมกันอนุรักษFทรัพยา ทําแนวกันไฟปอง 30,000      30,000    30,000    30,000    30,000    จํานวนกิจกรรม พื้นที่ป5าไม2มีความ สํานักปลัด

หมอกควันและไฟป5า กรธรรมชาติและสิ่งแวด กันไฟป5าในเขต (ปA 2560 = ที่ได2ดําเนินการ อุดมสมบูรณFขึ้น
ล2อมไม�ให2ถูกทําลายและ อบต.ทุ�งหัวช2าง 30,000) ในแต�ละปA

ลดมลภาวะเปUนพิษ

  รวม      1     โครงการ 30,000      30,000    30,000    30,000    30,000    

แบบ ผ.๐๒

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
  แผนพัฒนาท2องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

โครงการ วัตถุประสงคF

                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

องคFการบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช2าง
ก. ยุทธศาสตรFจังหวัดที่ 5  การพัฒนาสู�เมืองนิเวศนF (Eco-town)

5. ยุทธศาสตรF  การอนุรักษF ฟ:;นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม

ที่
งบประมาณ

สําหรับ องคFกรปกครองส�วนท2องถิ่นดําเนินการ
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ข. ยุทธศาสตรFการพัฒนาขององคFกรปกครองส�วนท2องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรFที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศนFวัฒนธรรมและอารยสถาปSตยF   

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได2รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*1 โครงการบริหารจัดการขยะ เพื่อกําจัดขยะและรักษา บริหารจัดการขยะ 100,000    100,000  100,000  100,000  100,000  จํานวนกิจกรรม ประชาชนมีความรู2ใน สํานักปลัด

ในเขต อบต.ทุ�งหัวช2าง สิ่งแวดล2อมให2สะอาด ในเขต อบต. (ปA 2560 = ที่ได2ดําเนินการ การบริหารจัดการ

น�าอยู�ยิ่งขึ้น ทุ�งหัวช2าง 20,000) ในแต�ละปA ขยะในครัวเรือนและ

มีสิ่งแวดล2อมที่น�าอยู�

*2 โครงการบริหารจัดการลด เพื่อส�งเสริมให2คนในชุมชน พื้นที่เขต อบต. 150,000    150,000  150,000  150,000  150,000  จํานวนกิจกรรม ประชาชนสามารถ สํานักปลัด
พลังงานในชุมชน รู2จักประหยัดพลังงานและ ทุ�งหัวช2าง (ปA 2560 = ที่ได2ดําเนินการ ผลิตพลังงานทดแทน

ใช2พลังงานทดแทนในชีวิต จํานวน 8 หมู�บ2าน 30,000) ในแต�ละปA ใช2ในชุมชนได2อย�าง

ประจําวัน เหมาะสม

  รวม      2     โครงการ 250,000    250,000  250,000  250,000  250,000  

แบบ ผ.๐๒
                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

  แผนพัฒนาท2องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

งบประมาณ
3.1 แผนงานสร2างความเข2มแข็งของชุมชน

โครงการ วัตถุประสงคF

  แผนพัฒนาท2องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
สําหรับ องคFกรปกครองส�วนท2องถิ่นดําเนินการ

องคFการบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช2าง
ก. ยุทธศาสตรFจังหวัดที่ 5  การพัฒนาสู�เมืองนิเวศนF (Eco-town)

5. ยุทธศาสตรF  การอนุรักษF ฟ:;นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม

ที่
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ข. ยุทธศาสตรFการพัฒนาขององคFกรปกครองส�วนท2องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรFที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศนFวัฒนธรรมและอารยสถาปSตยF   

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได2รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*3 โครงการถนนสวย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถนนสวย -            50,000    50,000    50,000    50,000    กิจกรรมที่ ประชาชนเกิด สํานักปลัด

เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล จํานวน 1 สาย ดําเนินงาน การพัฒนา อบต.ทุ�งหัวช2าง

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สายบ2านดง หมู�ที่ 9 มีคุณภาพชีวิต

ในรัชกาลที่ 10 เชื่อมบ2านหนองผํา  ที่ดีขึ้น

หมู�ที่ 10 

ระยะทาง 1,000 ม.

ระยะทาง 1,000 ม.

  รวม      1     โครงการ -            50,000    50,000    50,000    50,000    

แบบ ผ.๐2
                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

  แผนพัฒนาท2องถิ่นสี่ปA (พ.ศ.2561 - 2564)

3.1 แผนงานสร2างความเข2มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงคF
งบประมาณ

สําหรับ องคFกรปกครองส�วนท2องถิ่นดําเนินการ

5. ยุทธศาสตรF  การอนุรักษF ฟ:;นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม

องคFการบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช2าง
ก. ยุทธศาสตรFจังหวัดที่ 5  การพัฒนาสู�เมืองนิเวศนF (Eco-town)
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ข. ยุทธศาสตรFการพัฒนาขององคFกรปกครองส�วนท2องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรFที่ 2 การพัฒนาภูมินิเวศนFวัฒนธรรมและอารยสถาปSตยF   

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได2รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
*2 โครงการตามพระราชดําริ  เพื่อปฏิบัติงานตามพระ การจัดงาน กิจกรรม -            50,000    50,000    50,000    50,000    กิจกรรมที่ ประชาชนเกิด สํานักปลัด

นโยบายรัฐบาลและนโยบาย ราชดําริ งานนโยบาย เกี่ยวกับพระราชดําริ ดําเนินงาน การพัฒนาใน กองการศึกษาฯ

กระทรวงมหาดไทย รัฐบาลงานตามนโยบาย นโยบายรัฐบาล ชุมชนและ อบต.ทุ�งหัวช2าง

ของกระทรวงมหาดไทย นโยบายของ มีคุณภาพชีวิต

ให2สําเร็จลุล�วงด2วยดี กระทรวงมหาดไทย ที่ดีขึ้น

เปUนการส�งเสริม สนับสนุน

ให2งานเข2าถึงประชาชน

ให2มากยิ่งขึ้น 

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนให2มากขึ้น

  รวม      1     โครงการ -            50,000    50,000    50,000    50,000    

3.1 แผนงานสร2างความเข2มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงคF
งบประมาณและที่ผ�านมา

สําหรับ องคFกรปกครองส�วนท2องถิ่นดําเนินการ
องคFการบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช2าง

ก. ยุทธศาสตรFจังหวัดที่ 5  การพัฒนาสู�เมืองนิเวศนF (Eco-town)

5. ยุทธศาสตรF  การอนุรักษF ฟ:;นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม
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แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท!องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

เป0าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได!รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการคุณแม�วัยใสใส�ใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให!กับ จัดอบรมให!ความรู! 50,000     -           -           -           -           ปริมาณเด็กที่มี สตรี หญิงตั้งครรภ� สํานักปลัด

การดูแลสุขภาพ สตรีให!ใส�ใจการดูแลสุขภาพ สตรี หญิงตั้งครรภ� น้ําหนักน!อย ดูแลสุขภาพได!ถูกวิธี

ตั้งแต�ตั้งครรภ�จนถึงการ ในเขต อบต. กว�าเกณฑ�ลดลง

เลี้ยงดูบุตร การส�งเสริม ทุ�งหัวช!าง

พัฒนาการเด็กให!เติบโต

อย�างมีคุณภาพ

  รวม      1     โครงการ 50,000     -           -           -           -           

แบบ ผ.๐๒

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

1.1 แผนงานสร!างความเข!มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ

  แผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช!าง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

6. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา และการกีฬา

วัตถุประสงค�
งบประมาณ
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ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท!องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

เป0าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได!รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการส�งเสริมสุขภาพ เพื่อเสริมสร!างคุณค�าใน การออกกําลังกาย 50,000     -           -           -           -           จํานวนผู!สูงอายุ ผู!สูงอายุมองเห็น กองสวัสดิการ

ผู!สูงอายุ ตนเองแก�ผู!สูงอายุ ให!มี การสอนภูมิปUญญา ที่ได!รับการ คุณค�าของตนเอง สังคม

สุขภาพมีชีวิตที่ดีขึ้น สู�คนรุ�นหลัง ส�งเสริมสุขภาพ สามารถถ�ายทอด

ภูมิปUญญาท!องถิ่นได!

3 โครงการเสริมสร!างความ เพื่อเสริมกําลังใจและ กลุ�มผู!นําชุมชน 10,000     -           -           -           -           จํานวนกลุ�มผู!นํา กลุ�มผู!นําชุมชนมีจิต กองสวัสดิการ

เข!มแข็งทางใจแก�ผู!นําชุมชน การปฏิบัติงานให!ชุมชน 8 หมู�บ!านในเขต ที่เข!ารับการ ใจที่เข!มแข็ง มีจิต สังคม

อย�างมีคุณภาพ อบต.ทุ�งหัวช!าง อบรม อาสาพัฒนาชุมชน

อย�างมีประสิทธิภาพ

  รวม      2     โครงการ 60,000     -           -           -           -           

แบบ ผ.๐๒

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

6. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา และการกีฬา

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

1.1 แผนงานสร!างความเข!มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�

  แผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช!าง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
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ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท!องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

เป0าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได!รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*1 โครงการสืบสานพระราช เพื่อสนับสนุนให!แกนนําหมู�บ!าน อบรมให!แก�แกนนํา 80,000     80,000     80,000     80,000     80,000     จํานวนกิจกรรม แกนนําสตรี สํานักปลัด

ปณิธานสมเด็จย�าต!านภัย ได!มีความรู!ในการดําเนินการ  สตรีหมู�บ!านหรือ ที่ได!ดําเนินการ มีความรู!เกี่ยว

มะเร็งเต!านม ตรวจคัดกรองมะเร็งเต!านม  สมาชิก อสม.หมู�บ!าน ในแต�ละหมู�บ!าน กับมะเร็งเต!านม

และเปYนการเผยแพร�ความรู! หมู�ที่ 4 , 5 , 6 , 7 , และสามารถ

เกี่ยวกับมะเร็งเต!านม  9 10 , 11 , 12 ตรวจมะเร็ง

ได!อย�างถูกวิธี จํานวน 8 หมู�บ!าน เต!านม

หมู�บ!านละ 20 คน ด!วยตนเองได!

รวม     1     โครงการ 80,000       80,000       80,000       80,000       80,000       

แบบ ผ.๐๒

  แผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

  แผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช!าง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

วัตถุประสงค�
งบประมาณ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่

6. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา และการกีฬา

1.1 แผนงานสร!างความเข!มแข็งของชุมชน

โครงการ
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ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท!องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

เป0าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได!รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*2 โครงการส�งเสริมโภชนาการ เพื่อส�งเสริมให!หญิงตั้งครรภ� อบรมให!ความรู!แก� 80,000     80,000     80,000     80,000     80,000     จํานวนกิจกรรม หญิงตั้งครรภ� สํานักปลัด

และสุขภาพอนามัยแม�และเด็ก หญิงหลังคลอดและหญิง หญิงที่แต�งงานใหม� ที่ได!ดําเนินการ หญิงหลังคลอด

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แต�งงานใหม�พร!อมที่จะมีบุตร และหญิงหลังคลอด ในแต�ละหมู� และหญิงที่

สยามบรมราชกุมารี และให!หญิงตั้งครรภ�ได!ปฏิบัติ หมู�บ!านหมู�ที่ 4, 5 , บ!าน แต�งงานใหม�

ตัวขณะตั้งครรภ�และหลังคลอด 6 , 7 , 910 , พร!อมที่จะ

สามารถดูแลตัวเอง 11 , 12 มีบุตรมีความรู!

และบุตรได!อย�างถูกต!อง ทักษะและ

สามารถปฏิบัติ

ตัวได!อย�าง

ถูกต!อง

รวม     1    โครงการ 80,000       80,000       80,000       80,000       80,000       

แบบ ผ.๐๒

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช!าง

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

  แผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการ วัตถุประสงค�
งบประมาณ

6. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา และการกีฬา

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช!าง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

1.1 แผนงานสร!างความเข!มแข็งของชุมชน

ที่
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ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท!องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

เป0าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได!รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*3 โครงการรณรงค�และแก!ไขปUญหา เพื่อสร!างกระแสนิยมใน อบรมให!ความรู!แกนนําเยาวชน 80,000     80,000     80,000     80,000     80,000     จํานวนกิจกรรม เสริมสร!างเครือข�าย สํานักปลัด

ยาเสพติด To be number one กลุ�มเยาวชนไม�ยุ�งเกี่ยวกับ หมู�บ!านหมู�ที่ 4 ที่ได!ดําเนินการ เชื่อมโยงกิจกรรม

ของทูลกระหม�อมหญิงอุบลรัตน ยาเสพติดและปลูกจิตสํานึก 5 , 6 , 7 , 9 ในแต�ละหมู�บ!าน และดําเนินงานตาม

ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในการป0องกันและแก!ไข 10 , 11 , 12 แนวทางการสร!าง

ปUญหายาเสพติดแก�  "ภูมิคุ!มกัน" แก�

เด็กเยาวชนและประชาชน เยาวชน ชุมชนใน

การรณรงค�ป0องกัน

และแก!ไขปUญหา

ยาเสพติดในระดับ

หมู�บ!าน ตําบล

รวม     1    โครงการ 80,000       80,000       80,000       80,000       80,000       

แบบ ผ.๐๒

                                                                                                                                   

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช!าง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

ที่

6. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา และการกีฬา

1.1 แผนงานสร!างความเข!มแข็งของชุมชน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

  แผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

โครงการ วัตถุประสงค�
งบประมาณ
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เป0าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได!รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*1 โครงการเฝ0าระวังควบคุม เพื่อให!ความรู!ในการป0อง ประชาชนในพื้นที่ 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   จํานวนกลุ�ม สามารถลดการเกิด สํานักปลัด

** ป0องกันระงับและแก!ไขปUญหา กันและแก!ไขปUญหาโรค จํานวน 8 หมู�บ!าน เสี่ยงลดลง โรคระบาดในพื้นที่

โรคระบาดและโรคติดต�อ ระบาด/โรคติดต�อในพื้นที่  ในแต�ละปe ในแต�ละปeลงได!

*2 โครงการป0องกันและแก!ไข เพื่อเสริมสร!างเจตคติ นักเรียนจํานวน 100,000   10,000     100,000   100,000   100,000   จํานวนผู!เข!า นักเรียนมีความรู! สํานักปลัด

** ปUญหาโรคเอดส� ค�านิยม สร!างจิตสํานึก 80 คน รับการอบรม ความเข!าใจเรื่อง 

แก�เด็ก เยาวชนให!รู!จัก ในแต�ละปe การป0องกันเอดส�

ป0องกันและหลีกเลี่ยง ร!อยละ 90

พฤติกรรมเสี่ยงฯ

  รวม      2     โครงการ 200,000   110,000 200,000 200,000   200,000   

153 แบบ ผ.๐๒

6. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา และการกีฬา

1.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท!องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

  แผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท!องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช!าง

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ
วัตถุประสงค�
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เป0าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได!รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*3 โครงการป0องกันและควบคุม ป0องกันหรือหลีกเลี่ยง ประชาชนในพื้นที่ 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     จํานวนผู!เปYน ประชาชนมีความ สํานักปลัด

โรคไข!เลือดออก พฤติกรรมที่เสี่ยงต�อการ จํานวน 8 หมู�บ!าน (ปe 2560 = โรคไข!เลือดออก รู!ความเข!าใจเรื่อง 

เกิดโรค 10,000) ลดลงในแต�ละปe โรคไข!เลือดออก

และปฏิบัติตัว

ได!ถูกต!อง

  รวม      1     โครงการ 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     

แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท!องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

6. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา และการกีฬา

โครงการ วัตถุประสงค�

  แผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ที่
งบประมาณ

6. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา และการกีฬา

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

1.2 แผนงานสาธารณสุข

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช!าง



150

เป0าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได!รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*1 โครงการอาหารเสริม(นม) เพื่อให!เด็กก�อนวัยเรียนและ อาหารเสริม(นม) 1,630,000   1,630,000   1,630,000   1,630,000   1,630,000   จํานวนเด็กที่ได! ผู!เรียนมีพัฒนาการ กองการศึกษา

ระดับก�อนวัยเรียนและระดับ ระดับประถมศึกษาได!รับ ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก (ปe 2560 = รับอาหารเสริม ที่สมวัย มีสุขภาพ

ประถมศึกษา ประทานอาหารเสริม(นม) และโรงเรียนในเขต 1,665,240) (นม)ในแต�ละปe แข็งแรง

อย�างเพียงพอ อบต.ทุ�งหัวช!าง

*2 โครงการสนับสนุนค�าใช!จ�าย เพื่อเปYนค�าอาหารกลางวัน ค�าอาหารกลางวัน 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   จํานวนเด็กที่ได! ผู!เรียนได!รับอาหาร กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา ให!กับศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก (ปe 2560 = รับอาหารกลาง อย�างเพียงพอและ

ในเขต อบต.ทุ�งหัวช!าง คนละ 20บาทต�อ 1,128,600) วันในแต�ละปe มีพัฒนาการสมวัย

วัน รวม 245 วัน

  รวม      2     โครงการ 2,630,000   2,630,000   2,630,000   2,630,000   2,630,000   

แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท!องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

ที่

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

6. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา และการกีฬา

1.3 แผนงานการศึกษา

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช!าง

1.3 แผนงานการศึกษา

วัตถุประสงค�
งบประมาณ

  แผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ
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เป0าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได!รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*3 โครงการส�งเสริมงานวิชาการ เพื่อพัฒนางานวิชาการ ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 15,000     15,000     15,000     15,000     15,000     จํานวนเด็กที่ งานวิชาการศูนย�ฯ กองการศึกษา

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมด!านต�าง ๆ ของ ในเขต อบต. (ปe 2560 = เข!าร�วมกิจกรรม ได!รับการพัฒนา

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ทุ�งหัวช!าง 15,000) ในแต�ละปe อย�างมีคุณภาพและ

ต�อเนื่อง

*4 โครงการจัดงานวันเด็ก เพื่อส�งเสริมความสําคัญ เด็กในเขต อบต. 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   จัดกิจกรรมใน เด็กมีขวัญและกําลัง กองการศึกษา

แห�งชาติ ของเด็กและกิจกรรมวัน ทุ�งหัวช!าง (ปe 2560 = วันเด็กในแต� ใจที่ดี

เด็กแห�งชาติ 100,000) ละปe

  รวม      2     โครงการ 115,000   115,000   115,000   115,000   115,000   

แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท!องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

เป0าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
โครงการ

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

1.3 แผนงานการศึกษา

ที่

6. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา และการกีฬา

วัตถุประสงค�
งบประมาณ

งบประมาณ
วัตถุประสงค�

  แผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช!าง

โครงการที่

   รายละเอียดโครงการพัฒนา
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได!รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการส�งเสริมการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทาง บุคลากรกองการ 10,000     -           -           -           -           จํานวนผู!เข!า บุคลากรกองการ กองการศึกษา

นําสู�ประชาคมอาเซียน การศึกษา และรองรับ ศึกษาฯ ร�วมโครงการ ศึกษามีความพร!อม

ประชาคมอาเซียน ก!าวสู�ประชาคม

อาเซียน

*6 โครงการส�งเสริมสุขภาพและ เพื่อส�งเสริมให!เด็กปฐมวัย นักเรียนระดับ 15,000     -           20,000     20,000     20,000     กิจกรรมที่ได! เด็กมีสุขภาพแข็ง กองการศึกษา

อนามัยเด็กปฐมวัย มีสุขภาพแข็งแรง ปฐมวัยในเขต ดําเนินการเสร็จ แรงสมบูรณ�

สมบูรณ� อบต.ทุ�งหัวช!าง

  รวม      2     โครงการ 25,000     -           20,000     20,000     20,000     

157 แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท!องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

เป0าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได!รับ รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

6. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา และการกีฬา

วัตถุประสงค�

โครงการ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

1.3 แผนงานการศึกษา

  แผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

ที่ วัตถุประสงค�

โครงการ

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช!าง

ที่

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*7 โครงการส�งเสริมพัฒนาการ เพื่อส�งเสริม พัฒนาการ นักเรียนระดับ -           20,000     20,000     20,000     20,000     กิจกรรมที่ได! เด็กมีพัฒนาการที่ กองการศึกษา

เด็กปฐมวัย เด็กทั้ง 4 ด!าน ปฐมวัยในเขต ดําเนินการเสร็จ เหมาะสมตามวัย

อบต.ทุ�งหัวช!าง

8 โครงการเข!าร�วมมหกรรมการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู! ครูและบุคลากร 20,000     -           -           -           -           จํานวนผู!เข!า บุคลากรทางการ กองการศึกษา

ศึกษาท!องถิ่น จากประสบการณ�จริง ทางการศึกษา ร�วมโครงการ ศึกษาได!รับประสบ

การณ�มากขึ้น

  รวม      2     โครงการ 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     

แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท!องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

เป0าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได!รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช!าง

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

  แผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

วัตถุประสงค�โครงการ

6. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา และการกีฬา

1.3 แผนงานการศึกษา

ที่
งบประมาณ
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*9 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อส�งเสริมบุคลากรทาง บุคลากรทางการ 40,000     40,000     40,000     40,000     40,000     จํานวนผู!เข!า บุคลากรทางการ กองการศึกษา

** ครูผู!ดูแลเด็กและบุคลากร การศึกษาได!มีโอกาส ศึกษาในเขตอบต. ร�วมโครงการ ศึกษามีศักยภาพ

ทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพ ทุ�งหัวช!าง เพิ่มมากขึ้น

  รวม      1     โครงการ 40,000     40,000     40,000     40,000     40,000     

แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท!องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

เป0าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได!รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค�
งบประมาณ

  แผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

สําหรับ องค�กรปกครองส�วนท!องถิ่นดําเนินการ

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช!าง

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

6. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา และการกีฬา

1.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่
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*1 โครงการส�งนักกีฬาเข!าร�วม เพื่อส�งเสริมการเข!าร�วม เยาวชนในเขต 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     กิจกรรมที่ได! นักกีฬาสามารถ กองการศึกษา

แข�งขันกับหน�วยงานอื่น แข�งขันกีฬากับหน�วย อบต.ทุ�งหัวช!าง (ปe 2560 = เข!าร�วมแข�งขัน พัฒนาทักษะในการ

งานอื่น 20,000) ในแต�ละปe เล�นกีฬาได!อย�าง

มีประสิทธิภาพ

*2 โครงการแข�งขันกีฬาเด็ก เยาวชน เพื่อส�งเสริมการกีฬาแก� เด็ก เยาวชน 120,000   120,000   120,000   120,000   120,000   กิจกรรมแข�งขัน เด็กเยาวชนประชาชน กองการศึกษา

ประชาชนในเขต อบต.ทุ�งหัวช!าง เด็ก เยาวชน ประชาชน ประชาชนในเขต (ปe 2560 = กีฬาที่จัดใน มีสุขภาพแข็งแรง

อบต.ทุ�งหัวช!าง 120,000) แต�ละปe และเสริมสร!างความ

สามัคคีในชุมชน

  รวม      2     โครงการ 140,000   140,000   140,000   140,000   140,000   

แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท!องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

เป0าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได!รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*3 โครงการแข�งขันชกมวยไทย เพื่อส�งเสริมการเล�นกีฬา นักมวยและเยาวชน 90,000     90,000     90,000     90,000     90,000     กิจกรรมชกมวย นักมวยและเยาวชน กองการศึกษา

ต!านภัยยาเสพติด ชกมวยไทยแก�เยาวชน ในเขตพื้นที่ (ปe 2560 = ไทยที่จัดในแต� มีทักษะในการชก

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช!าง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

งบประมาณ

6. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา และการกีฬา

1.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�

  แผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
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ในเขต อบต.ทุ�งหัวช!าง อบต.ทุ�งหัวช!าง 80,000) ละปe มวยไทยเพิ่มมากขึ้น

*4 โครงการแข�งขันกีฬาเยาวชน เชื่อมความสัมพันธ�ระหว�าง เยาวชน และ -         -         60,000   -         -         กิจกรรมที่ได! เชื่อมความสัมพันธ� กองการศึกษา

และประชาชน เยาวชน ประชาชนและ ประชาชนในเขต เข!าร�วมแข�งขัน ระหว�างเยาวชน 

ท!องถิ่นสัมพันธ� ไอยราเกมส� องค�กรปกครองส�วนท!องถิ่น อบต.ทุ�งหัวช!าง ในแต�ละปe ประชาชนและ

ครั้งที่ ๑4 ในอําเภอทุ�งหัวช!าง องค�กรปกครอง

ส�วนท!องถิ่นใน

อําเภอทุ�งหัวช!าง

  รวม      2     โครงการ 90,000     90,000     150,000   90,000     90,000     

แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท!องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

เป0าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได!รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*1 สงเคราะห�ผู!ยากไร! ยากจน เพื่อช�วยเหลือและบรร สงเคราะห�ผู!ยากไร!  50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     จํานวนผู!ได!รับ กลุ�มเป0าหมายได!รับ กองสวัสดิการ

ผู!ด!วยโอกาสในเขต เทาความเดือดร!อนของ ยากจน ผู!ด!อยโอกาส (ปe 2560 = การช�วยเหลือ การช�วยเหลือให!มี สังคม

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค�ที่

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช!าง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

6. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา และการกีฬา

1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห�

  แผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการ
งบประมาณ
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อบต.ทุ�งหัวช!าง กลุ�มเป0าหมายให!มีความ ในเขต อบต.ทุ�งหัวช!าง 10,000) ในแต�ละปe ความเปYนอยู�ที่ดีขึ้น

เปYนอยู�ที่ดีขึ้น

 

  รวม      1     โครงการ 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     

แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท!องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

เป0าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได!รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*1 โครงการอบรมคุณธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพตาม จัดอบรมคุณธรรม 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     จํานวนผู!เข!า กลุ�มเป0าหมายมี สํานักปลัด

จริยธรรมแก�เจ!าหน!าที่ฝkาย หลักธรรมาภิบาล และ จริยธรรมแก� จนท. (ปe 2560 = รับการอบรม คุณธรรมจริยธรรม

การเมือง ฝkายประจํา เด็ก เสริมสร!างจิตสํานึกที่ดี ฝkายการเมือง ฝkาย 10,000) ในแต�ละปe ในใจเพิ่มมากขึ้น

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช!าง

  แผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ที่ โครงการ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค�
งบประมาณ

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

6. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา และการกีฬา

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
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เยาวชน ประชาชนในเขต ประจํา เด็ก เยาวชน

 อบต.ทุ�งหัวช!าง ในเขต อบต.ทุ�งหัวช!าง

*2 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพการ พัฒนาศักยภาพ 300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   ผู!เข!าร�วมโครง กลุ�มเป0าหมายนํา สํานักปลัด

บุคลากรฝkายการเมือง  ทํางานและนํามาพัฒนา บุคลากรสังกัด (ปe 2560 = การในแต�ละปe ประสบการณ�ที่ได!รับ

ฝkายประจําและผู!นําชุมชน องค�กรได!อย�างมีประสิทธิ อบต.ทุ�งหัวช!าง 20,000) มาพัฒนาองค�กรได!

ในเขต อบต.ทุ�งหัวช!าง ภาพ อย�างมีประสิทธิภาพ

  รวม      2     โครงการ 310,000   310,000   310,000   310,000   310,000   

แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท!องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

เป0าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได!รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ�ายเงินเข!ากองทุน พนักงานจ!าง 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร!อยละของพนัก พนักงานจ!าง สํานักปลัด

สําหรับพนักงานจ!างของ ประกันสังคมสําหรับ อบต.ทุ�งหัวช!าง งานจ!างมีความ มีความพึงพอใจใน

อบต.ทุ�งหัวช!าง พนักงานจ!าง พึงพอใจใน สวัสดิการที่ได!รับ

สวัสดิการที่ได!รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�
งบประมาณ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

  แผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช!าง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

6. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา และการกีฬา

2.2 แผนงานงบกลาง
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*2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อจ�ายเปYนเงินสมทบกอง พนักงานจ!าง -           -           5,320       6,000       6,500       ร!อยละของพนัก พนักงานจ!าง สํานักปลัด

ทุนเงินทดแทนสําหรับพนัก อบต.ทุ�งหัวช!าง งานจ!างมีความ มีความพึงพอใจใน

งานจ!าง พึงพอใจใน สวัสดิการที่ได!รับ

สวัสดิการที่ได!รับ

*3 เงินสงเคราะห�เบี้ยยังชีพผู!สูง เพื่อจ�ายเปYนเงินสงเคราะห� ผู!สูงอายุ  ผู!พิการ 10,290,000 10,290,000 10,290,000 10,290,000 10,290,000 ร!อยละความ ผู!สูงอายุ ผู!พิการ สํานักปลัด

อายุ  ผู!พิการ ผู!ปkวยเอดส� เบี้ยยังชีพผู!สูงอายุ ผู!พิการ ผู!ปkวยเอดส�ที่ได!รับ พึงพอใจของ ผู!ปkวยเอดส�มีความ

ผู!ปkวยเอดส�ในพื้นที่ การจัดสรร ผู!เข!าร�วม เปYนอยู�ที่ดีขึ้น

โครงการฯ

  รวม      3     โครงการ 10,440,000 10,440,000 10,445,320 10,446,000 10,446,500 

แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท!องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

เป0าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได!รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*4 เงินสํารองจ�าย เพื่อเปYนใช!จ�ายในกรณีเหตุ ประชาชนผู!ประสบภัย 350,000   350,000   350,000   350,000   350,000   ร!อยละความ ประชาชนที่ประสบ สํานักปลัด

ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยที่เกิด หรือบรรเทาภัยพิบัติ พึงพอใจในการ ภัยพิบัติได!รับความ

ขึ้นหรือบรรเทาปUญหาความ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ แก!ไขช�วยเหลือ ช�วยเหลืออย�างทั่วถึง

เดือดร!อนของประชาชน อบต.ทุ�งหัวช!าง ภัยพิบัติ

*5 รายจ�ายตามข!อผูกพัน

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช!าง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

6. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา และการกีฬา

2.2 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�
งบประมาณ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

  แผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
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(สมทบกองทุนสวัสดิการ เพื่อจ�ายเงินสมทบกองทุน กองทุนสวัสดิการ 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     ร!อยละสมาชิกมี กองทุนสวัสดิการ สํานักปลัด

ชุมชนตําบลทุ�งหัวช!าง) สวัสดิการชุมชนตําบล ชุมชนตําบลทุ�งหัวช!าง ความพึงพอใจใน ชุมชนมีเงินทุนใน

ทุ�งหัวช!าง สวัสดิการที่ได!รับ การบริหารจัดการ

(สมทบกองทุนหลักประกัน เพื่อจ�ายสมทบกองทุนหลัก กองทุนหลักประกัน 165,130   114,800   110,400   111,500   112,000   ร!อยละสมาชิกมี กองทุนหลักประกัน สํานักปลัด

สุขภาพ อบต.ทุ�งหัวช!าง) ประกันสุขภาพ อบต. สุขภาพ อบต. ความพึงพอใจใน สุขภาพมีเงินทุนใน

ทุ�งหัวช!าง ทุ�งหัวช!าง สวัสดิการที่ได!รับ การบริหารจัดการ

  รวม      2     โครงการ 565,130      514,800      510,400      511,500      512,000      

แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท!องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

เป0าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได!รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*6 รายจ�ายตามข!อผูกพัน

(เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ เพื่อจ�ายเงินสมทบกองทุน กองทุนบําเหน็จบํานาญ 156,040   166,530   182,330   200,000   200,000   ร!อยละสมาชิกมี กองทุนบําเหน็จบํานาญ สํานักปลัด

บํานาญข!าราชการส�วน บําเหน็จบํานาญข!าราชการ ข!าราชการส�วนท!องถิ่น ความพึงพอใจใน ข!าราชการส�วนท!องถิ่น

ท!องถิ่น) ส�วนท!องถิ่น (กบท.) สําหรับ อบต.ทุ�งหัวช!าง สวัสดิการที่ได!รับ มีเงินการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�
งบประมาณ

   รายละเอียดโครงการพัฒนา

  แผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช!าง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)

6. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา และการกีฬา

2.2 แผนงานงบกลาง
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  รวม      1     โครงการ 156,040      166,530      182,330      200,000      200,000      
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แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท!องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

เป0าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได!รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*1 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ เพื่อจัดทําแผนที่ภาษีและ ข!อมูลแผนที่ภาษีและ 50,000   20,000   100,000 50,000   20,000   แผนที่ภาษีและ การจัดเก็บภาษีรายได!ของ กองคลัง

** ทะเบียนทรัพย�สิน ทะเบียนทรัพย�สินในเขต ทะเบียนทร!พย�สินใน ทะเบียนทรัพย� องค�กรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อบต.ทุ�งหัวช!าง เขต อบต.ทุ�งหัวช!าง สินที่ทําเสร็จ

2 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ด!าน เพื่อประชาสัมพันธ�และ จัดเก็บภาษีในพื้นที่เขต 5,000 -          5,000      5,000      5,000      ปริมาณภาษี สามารถจัดเก็บภาษีรายได! กองคลัง

** การจัดเก็บภาษี จัดเก็บภาษีแก�ประชาชน อบต.ทุ�งหัวช!าง (ปH 2560 = ที่จัดเก็บได!ใน เพิ่มมากขึ้นและชําระภาย

ในเขต อบต.ทุ�งหัวช!าง  5,000) แต�ละปH ในเวลาที่กําหนด

  รวม      2     โครงการ 55,000   20,000   105,000 55,000   25,000   

                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

แผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

วัตถุประสงค�
งบประมาณ

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช!าง

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  4  การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality Of Life)

7. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาด!านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ
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แบบ ผ.๐๒

ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท!องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

เป0าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได!รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*3 โครงการฝWกอบรมคณะ เพื่อให!ผู!บริหารและ จัดอบรมเกี่ยวกับ 10,000   -          10,000   10,000   10,000   ร!อยละของกลุ�ม ผู!บริหาร พนักงานและ กองคลัง

** กรรมการจัดซื้อจัดจ!าง พนักงานเจ!าหน!าที่มีความรู! กระบวนการจัดซื้อ เป0าหมายที่เข!า เจ!าหน!าที่ตระหนักถึง

ความเข!าใจกระบวนการ จัดจ!างให!แก� ผู!บริหาร รับการฝWกอบรม ความสําคัญของกระบวน

จัดซื้อจัดจ!าง พนักงาน เจ!าหน!าที่ มีความรู!ความ การจัดซื้อจัดจ!าง

เข!าใจในกระบวน

การจัดซื้อจัดจ!าง

  รวม      1     โครงการ 10,000   -          10,000   10,000   

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  4  การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality Of Life)

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่
งบประมาณ

โครงการ

                                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

แผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

วัตถุประสงค�

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช!าง

7. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาด!านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท!องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

เป0าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได!รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

*4 โครงการจัดอบรมให!ความรู! เพื่อเพิ่มความรู!เกี่ยวกับ จัดอบรมเกี่ยวกับ พรบ. 15,000 10,000 10,000   10,000   10,000   จํานวนผู!เข!ารับ ผู!เข!ารับการอบรมเข!าใจ สํานักปลัด

** เกี่ยวกับพรบ.ข!อมูลข�าวสาร พรบ.ข!อมูลข�าวสารของทาง ข!อมูลข�าวสารของทาง การอบรมในแต� และปฏิบัติได!ถูกต!องตาม

ของทางราชการ ราชการให!แก�เจ!าหน!าที่และ ราชการให!แก�เจ!าหน!าที่ ละปH พรบ.ข!อมูลข�าวสารฯ

ประชาชน และประชาชน

  รวม      1     โครงการ 15,000   10,000   10,000   10,000   10,000   

7. ยุทธศาสตร�  การพัฒนาด!านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่  4  การพัฒนาสู�เมืองแห�งคุณภาพชีวิต (Quality Of Life)

งบประมาณ
โครงการ วัตถุประสงค�

                                                                                                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา            

แผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช!าง
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แบบ  ผ. ๐๒/๑

เป�าหมาย ตัวชี้วัด หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก�อสร2างผิวทางแอสฟ4ลท5ติก เพื่อให2ประชาชนในพื้นที่ใช2 ก�อสร2างผิวทางแอสฟ4ลท5ติก 500,000    -            -            -            ปริมาณ ประชาชนร2อยละ 90 ได2รับ กองช�าง

คอนกรีต (แบบ Over  Lay) สัญจรได2อย�างสะดวกและ คอนกรีต (แบบ Over  Lay) (ปI 2560 ถนนที่ ความสะดวกในการเดินทาง อบต.ทุ�งหัวช2าง
สายบ2านดง  หมู�ที่ 9  ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย5สิน สายบ2านดง หมู�ที่  9  เชื่อมบ2าน 2,000,000) สร2าง บนถนนและมีความปลอดภัย กับ อบจ.ลําพูน
เชื่อมบ2านหนองผํา หมู�ที่ 10 หนองผํา หมู�ที่ 10  ขนาดกว2าง เสร็จ ในชีวิตและทรัพย5สิน

4  ม.  ยาว  0.520 ม.  หนา 0.15 ม. ระยะทาง

(ปI 2560  ยาว  1  กม.) ยาว
135 ม.

2 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เพื่อใช2ในการขนส�งผลิตผลทาง ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร 1,800,000 -            -            -            1 สาย ลดค�าใช2จ�ายในการขนส�ง กองช�าง
สายบ2านสัญชัย - โปQงแดง การเกษตรลดค�าใช2จ�ายในการ ระยะทาง  2.5  กิโลเมตร ผลผลิตทางการเกษตร  อบต.ทุ�งหัวช2าง
(สายล�าง) ขนส�ง อบจ.ลําพูน

  รวม      2     โครงการ 2,300,000 -            -            -            

แบบ  ผ. ๐๒/๑

ข.ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร5ที่  2  ด2านการพัฒนาภูมินิเวศ  วัฒนธรรมและอารยสถาป4ตย5
2.ยุทธศาสตร5การพัฒนาโครงสร2างพื้นฐาน สาธารณูปโภค     สาธารณูปการ
1.1 แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่
โครงการ วัตถุประสงค5 ผลที่คาดว�าจะได2รับ

งบประมาณ

                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
แผนพัฒนาท2องถิ่น (2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่น
องค5การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช2าง

ก.ยุทธศาสตร5จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิต  และความมั่นคง
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 ก�อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให2ประชาชนในพื้นที่ใช2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000    -            500,000    -            -            ปริมาณ ประชาชนร2อยละ 90 ได2รับ กองช�าง

สายบ2านสัญชัย หมู�ที่ 7  เชื่อม สัญจรได2อย�างสะดวกและ สายบ2านสัญชัย  หมู�ที่ 7 เชื่อม (อบต.สมทบ ถนนที่ ความสะดวกในการเดินทาง อบต.ทุ�งหัวช2าง
บ2านโปQงแดง  หมู�ที่ 5 ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย5สิน บ2านโปQงแดง  หมู�ที่ 5  ขนาด อีก 200,000) สร2าง บนถนนและมีความปลอดภัย กับ อบจ.ลําพูน

กว2าง  6  ม.  ยาว  135  ม.  หนา (ปI 2560 เสร็จ ในชีวิตและทรัพย5สิน
0.15  ม. (ปI 2560  ยาว  51  ม.) 181,000) ระยะทาง

ยาว
135 ม.

4 ก�อสร2างถนนคสล.ในเขตรับผิด เพื่อให2ประชาชนในพื้นที่ได2ใช2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 8 ราษฎรได2รับความสะดวกใน กองช�าง
ชอบ อบต.ทุ�งหัวช2าง ถนนสําหรับการคมนาคมได2 ในเขตรับผิดชอบ อบต. หมู�บ2าน การสัญจรและลดอุบัติเหตุ อบต.ทุ�งหัวช2าง

อย�างสะดวก ทุ�งหัวช2าง กับ อบจ.ลําพูน

  รวม      2     โครงการ 2,500,000 2,000,000 2,500,000 2,000,000 2,000,000 

แบบ  ผ. ๐๒/๑
                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

ข.ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร5ที่  2  ด2านการพัฒนาภูมินิเวศ  วัฒนธรรมและอารยสถาป4ตย5
2.ยุทธศาสตร5การพัฒนาโครงสร2างพื้นฐาน สาธารณูปโภค     สาธารณูปการ
1.1 แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่
โครงการ วัตถุประสงค5 ผลที่คาดว�าจะได2รับ

งบประมาณ

                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
แผนพัฒนาท2องถิ่น (2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่น
องค5การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช2าง

ก.ยุทธศาสตร5จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิต  และความมั่นคง
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 ก�อสร2างถนน คสล.หมู�ที่ 10 บ2าน เพื่อให2ประชาชนในพื้นที่ได2มีถนน ขนาดกว2าง 6 เมตร ยาวประมาณ 1,630,000 -            -            -            -            1 สาย ราษฎรได2รับความสะดวกใน กองช�าง

หนองผํา ถึง บ2านสัญชัย หมู�ที่ 7 ใช2อย�างสะดวก  ปลอดภัยและลด 1,500 เมตร  หนา  0.05  เมตร การสัญจรและลดอุบัติเหตุ อบต.ทุ�งหัวช2าง
การเกิดอุบัติเหตุในการคมนาคม กับ อบจ.ลําพูน

6 ปรับปรุง ซ�อมแซมบํารุงรักษา เพื่อให2ประชาชนในพื้นที่ได2ใช2 ปรับปรุง  ซ�อมแซม บํารุง 1,900,000 1,000,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000 5  สาย ราษฎรได2รับความสะดวกใน กองช�าง
ถนนภายในเขตรับผิดชอบ อบต. ถนนสําหรับการคมนาคมได2อย�าง รักษาถนนในเขตรับผิดชอบ การสัญจรและลดอุบัติเหตุ อบต.ทุ�งหัวช2าง
ทุ�งหัวช2าง สะดวกและมีความปลอดภัยใน อบต.ทุ�งหัวช2าง กับ อบจ.ลําพูน

ชีวิตและทรัพย5สิน (สายบ2านใหม�จริญญา หมู�ที่ 8
ทต.ทุ�งหัวช2างเชื่อมบ2านหนอง
ผํา หมู�ที่ 10 อบต.ทุ�งหัวช2าง)

7 ก�อสร2าง/ ต�อเติมศูนย5พัฒนา เพื่อให2เด็กมีความปลอดภัย ก�อสร2าง ต�อเติมศูนย5พัฒนา 2,000,000 -            1,500,000 1,500,000 1,500,000 5 แห�ง ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กมั่นคง กองช�าง
เด็กเล็ก อบต.ทุ�งหัวช2าง ในศูนย5พัฒนาเด็กเล็กและ เด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบ แข็งแรง รวมทั้งทรัพย5สิน กรมส�งส�งเสริมการ

น�าอยู�มากขึ้น อบต.ทุ�งหัวช2าง ปลอดภัย ปกครองท2องถิ่น

  รวม      3     โครงการ 5,530,000 1,000,000 3,000,000 2,500,000 2,500,000 
แบบ  ผ. ๐๒/๑

                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
แผนพัฒนาท2องถิ่น (2561 - 2565)

ข.ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร5ที่  2  ด2านการพัฒนาภูมินิเวศ  วัฒนธรรมและอารยสถาป4ตย5
2.ยุทธศาสตร5การพัฒนาโครงสร2างพื้นฐาน สาธารณูปโภค     สาธารณูปการ
1.1 แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่
โครงการ วัตถุประสงค5 ผลที่คาดว�าจะได2รับ

งบประมาณ

แผนพัฒนาท2องถิ่น (2561 - 2565)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่น

องค5การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช2าง
ก.ยุทธศาสตร5จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิต  และความมั่นคง
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 ก�อสร2าง ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เพื่อใช2ในการขนส�งผลิตผลทาง ปรับปรุงถนนลูกรังพื่อการ 1,800,000 1,000,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000 4  สาย ลดค�าใช2จ�ายในการขนส�ง กองช�าง

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต. การเกษตรลดค�าใช2จ�ายในการ เกษตรในเขต อบต.ทุ�งหัวช2าง ผลผลิตทางการเกษตร อบต.ทุ�งหัวช2าง
ทุ�งหัวช2าง ขนส�ง -สายทุ�งขมิ้น หมู�ที่ 5 กับ อบจ.ลําพูน

-สายห2วยส2านเหนือ หมู�ที่ 6
-บ2านหนองผํา หมู�ที่ 10
-สายห2วยสายยาว หมู�ที่ 12

ฯลฯ

  รวม      1     โครงการ 1,800,000 1,000,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000 

แบบ  ผ. ๐๒/๑
                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     

แผนพัฒนาท2องถิ่น (2561 - 2565)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร5ที่  2  ด2านการพัฒนาภูมินิเวศ  วัฒนธรรมและอารยสถาป4ตย5
2.ยุทธศาสตร5การพัฒนาโครงสร2างพื้นฐาน สาธารณูปโภค     สาธารณูปการ
1.1 แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่
โครงการ วัตถุประสงค5 ผลที่คาดว�าจะได2รับ

งบประมาณ

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่น
องค5การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช2าง

ก.ยุทธศาสตร5จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิต  และความมั่นคง
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟ4ลท5 เพื่อให2ประชาชนในพื้นที่ใช2 เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟ4ลท5 500,000    470,000    -            -            -            ปริมาณ ประชาชนร2อยละ 90 ได2รับ กองช�าง

ติกคอนกรีต (แบบ Over  Lay) สัญจรได2อย�างสะดวกและ ติกคอนกรีต (แบบ Over Lay) (ปI 2560 ถนนที่ ความสะดวกในการเดินทาง อบต.ทุ�งหัวช2าง/
สายทางบ2านสัญชัย หมู�ที่ 7 ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย5สิน สายทางบ2านสัญชัย หมู�ที่ 7 2,000,000) สร2าง บนถนนและมีความปลอดภัย กับ อบจ.ลําพูน/
ถึงบ2านโปQงแดง หมู�ที่ 5 ถึงบ2านโปQงแดง หมู�ที่ 5 ขนาด เสร็จ ในชีวิตและทรัพย5สิน ที่ทําการปกครอง

กว2าง 5 ม. ยาว  400 ม. ระยะ อําเภอทุ�งหัวช2าง
หนา 0.05 ม. ทางยาว
(ปI 2560  ยาว  1  กม.) 400 ม.

10 เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟ4ลท5 เพื่อให2ประชาชนในพื้นที่ใช2 เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟ4ลท5 500,000    490,000    -            -            -            ปริมาณ ประชาชนร2อยละ 90 ได2รับ กองช�าง
ติกคอนกรีต (แบบ Over  Lay) สัญจรได2อย�างสะดวกและ ติกคอนกรีต (แบบ Over Lay) (ปI 2560 ถนนที่ ความสะดวกในการเดินทาง อบต.ทุ�งหัวช2าง/
สายทางบ2านหนองผํา หมู�ที่ 10 ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย5สิน สายทางบ2านหนองผํา หมู�ที่ 10 2,000,000) สร2าง บนถนนและมีความปลอดภัย กับ อบจ.ลําพูน/
ถึงบ2านหัวขัว หมู�ที่ 4 ถึงบ2านหัวขัว หมู�ที่ 4 ขนาด เสร็จ ในชีวิตและทรัพย5สิน ที่ทําการปกครอง

กว2าง 5 ม.ยาว  325 ม. ระยะทาง อําเภอทุ�งหัวช2าง
หนา 0.05 ม. ยาว
(ปI 2560  ยาว  1  กม.) 325 ม.

  รวม      2     โครงการ 1,000,000 960,000    -            -            -            
แบบ  ผ. ๐๒/๑

                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
แผนพัฒนาท2องถิ่น (2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่น
องค5การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช2าง

ข.ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร5ที่  2  ด2านการพัฒนาภูมินิเวศ  วัฒนธรรมและอารยสถาป4ตย5
2.ยุทธศาสตร5การพัฒนาโครงสร2างพื้นฐาน สาธารณูปโภค     สาธารณูปการ
1.1 แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่
โครงการ วัตถุประสงค5 ผลที่คาดว�าจะได2รับ

งบประมาณ

องค5การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช2าง
ก.ยุทธศาสตร5จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิต  และความมั่นคง
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 ก�อสร2างระบบกรองน้ําสะอาด เพื่อให2มีน้ําที่สะอาดใช2ในการ ก�อสร2างระบบกรองน้ํา 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 8 มีน้ําที่สะอาดใช2ในการอุปโภค กองช�าง

ในเขตรับผิดชอบ อบต.ทุ�งหัวช2าง อุปโภคและบริโภค (ตามแบบแปลน) หมู�บ2าน บริโภคอย�างเพียงพอ อบต.ทุ�งหัวช2าง
กับ อบจ.ลําพูน

12 ก�อสร2างลานกีฬาในเขต อบต. เพื่อใช2เป\นสถานที่เล�นกีฬาและ ก�อสร2างลานกีฬาในเขต 2,000,000 1,500,000 1,000,000 1,500,000 1,500,000 3 เยาวชน  ประชาชนได2มีสถาน กองช�าง
ทุ�งหัวช2าง ออกกําลังกายและเป\นสถานที่  อบต.ทุ�งหัวช2าง หมู�บ2าน ที่ทํากิจกรรมเล�นกีฬาและ อบต.ทุ�งหัวช2าง

อเนกประสงค5 ออกกําลังกาย กับ อบจ.ลําพูน
และกรมส�งเสริม

การปกครอง
ท2องถิ่น

13 ก�อสร2างประปาบาดาลขนาดเล็ก เพื่อให2ประชาชนมีน้ําอุปโภค ก�อสร2างประปาบาดาล 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000 8 ประชาชนมีน้ําอุปโภค บริโภค กองช�าง
ในเขตรับผิดชอบ อบต.ทุ�งหัวช2าง บริโภคอย�างพอเพียงและถูก ขนาดเล็ก หมู�บ2าน อย�างพอเพียงและถูก อบต.ทุ�งหัวช2าง

สุขอนามัย สุขอนามัย กับ อบจ.ลําพูน

  รวม      3     โครงการ 11,000,000 8,500,000 6,000,000 4,500,000 4,500,000 
แบบ  ผ. ๐๒/๑

                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
แผนพัฒนาท2องถิ่น (2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่น
องค5การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช2าง

ก.ยุทธศาสตร5จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิต  และความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร5ที่  2  ด2านการพัฒนาภูมินิเวศ  วัฒนธรรมและอารยสถาป4ตย5
2.ยุทธศาสตร5การพัฒนาโครงสร2างพื้นฐาน สาธารณูปโภค     สาธารณูปการ
1.1 แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่
โครงการ วัตถุประสงค5 ผลที่คาดว�าจะได2รับ

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร5จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิต  และความมั่นคง
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 ติดตั้งหม2อแปลงไฟฟ�าหมู�บ2านใน เพื่อให2ประชาชนมีไฟฟ�า ติดตั้งหม2อแปลงไฟฟ�าในเขต 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 4 ประชาชนมีไฟฟ�าใช2อย�าง  อบต.ทุ�งหัวช2าง

เขต อบต.ทุ�งหัวช2าง และแสงสว�างใช2ได2อย�าง อบต.ทุ�งหัวช2าง หมู�บ2าน เพียงพอ การไฟฟ�าส�วน
สะดวกและเพียงพอ ภูมิภาค อ.ลี้

15 เพิ่มขนาดหม2อแปลงไฟฟ�า เพื่อให2ประชาชนมีไฟฟ�า เพิ่มขนาดหม2อแปลงไฟฟ�า 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5 ประชาชนมีไฟฟ�าใช2อย�าง  อบต.ทุ�งหัวช2าง
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และแสงสว�างใช2ได2อย�าง หมู�ที่ 5  7  10 11  12 หมู�บ2าน เพียงพอ การไฟฟ�าส�วน

สะดวกและเพียงพอ ภูมิภาค อ.ลี้

  รวม      2     โครงการ 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000 

แบบ  ผ. ๐๒/๑

ข. ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร5ที่  2  ด2านการพัฒนาภูมินิเวศ  วัฒนธรรมและอารยสถาป4ตย5

                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
แผนพัฒนาท2องถิ่น (2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่น
องค5การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช2าง

ก.ยุทธศาสตร5จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิต  และความมั่นคง

ข.ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร5ที่  2  ด2านการพัฒนาภูมินิเวศ  วัฒนธรรมและอารยสถาป4ตย5
2.ยุทธศาสตร5การพัฒนาโครงสร2างพื้นฐาน สาธารณูปโภค     สาธารณูปการ
1.1 แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่
โครงการ วัตถุประสงค5 ผลที่คาดว�าจะได2รับ

งบประมาณ
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 ก�อสร2างระบบประปาหมู�บ2าน เพื่อให2ประชาชนมีน้ําอุปโภค ก�อสร2างระบบประปาหมู�บ2าน -            4,500,000 -            -            -            1 แห�ง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองช�าง

ใหญ�  หมู�ที่ 5 บ2านโปQงแดง บริโภค อย�างเพียงพอ หมู�ที่ 5  บ2านโปQงแดง บริโภคเพียงพอตลอดปI อบต.ทุ�งหัวช2าง
อบต.ทุ�งหัวช2าง กับ อบจ.ลําพูน

*17 ขุดเจาะบ�อบาดาลภายในเขต เพื่อให2ประชาชนมีน้ําอุปโค ขุดเจาะบ�อบาดาล 2,000,000 -            1,000,000 1,000,000 1,000,000 3 แห�ง ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองช�าง
รับผิดชอบ อบต.ทุ�งหัวช2าง บริโภคอย�างเพียงพอ ภายในเขตรับผิดชอบ บริโภคเพียงพอตลอดปI อบต.ทุ�งหัวช2าง

กับ อบจ.ลําพูน

  รวม      2     โครงการ 2,000,000 4,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

แบบ  ผ. ๐๒/๑

ข. ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร5ที่  2  ด2านการพัฒนาภูมินิเวศ  วัฒนธรรมและอารยสถาป4ตย5
2.ยุทธศาสตร5การพัฒนาโครงสร2างพื้นฐาน สาธารณูปโภค     สาธารณูปการ

                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
แผนพัฒนาท2องถิ่น (2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่น
องค5การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช2าง

ก.ยุทธศาสตร5จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิต  และความมั่นคง

2.ยุทธศาสตร5การพัฒนาโครงสร2างพื้นฐาน สาธารณูปโภค     สาธารณูปการ
1.1 แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่
โครงการ วัตถุประสงค5 ผลที่คาดว�าจะได2รับ

งบประมาณ
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 ขยายประปาเพื่อการเกษตรภายใน เพื่อขยายเขตการใช2น้ําเพื่อการขยายเขตท�อส�งน้ําเพื่อการ 2,000,000 -            1,000,000 1,000,000 1,000,000 3 แห�ง เกษตรกรมีน้ําใช2ในการทํา กองช�าง

เขตรับผิดชอบ อบต.ทุ�งหัวช2าง เกษตรของกลุ�มผู2ใช2น้ํา เกษตรในเขต อบต. การเกษตร
- หมู�ที่ 5  6  10

19 ก�อสร2างถังเก็บน้ํา คสล. ในเขต เพื่อให2ประชาชนมีน้ําอุปโภค ก�อสร2างถังเก็บน้ํา คสล. 3,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 8 ประชาชนมีที่เก็บน้ํา กองช�าง
รับผิดชอบ อบต.ทุ�งหัวช2าง บริโภคอย�างเพียงพอ ในเขตพื้นที่ อบต.ทุ�งหัวช2าง หมู�บ2าน ใช2อุปโภค บริโภค

20 วางท�อระบบประปาหมู�บ2านในเขต เพื่อให2ประชาชนมีน้ําอุปโภค วางท�อประปาในเขตพื้นที่ 2,000,000 -            1,000,000 1,000,000 1,000,000 3 แห�ง มีน้ําเพียงพอต�อการ กองช�าง
รับผิดชอบ อบต.ทุ�งหัวช2าง บริโภคอย�างเพียงพอ อบต.ทุ�งหัวช2าง อุปโภคและบริโภค

  รวม      3     โครงการ 7,000,000 2,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 
แบบ  ผ. ๐๒/๑

ข. ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร5ที่  2  ด2านการพัฒนาภูมินิเวศ  วัฒนธรรมและอารยสถาป4ตย5
2.ยุทธศาสตร5การพัฒนาโครงสร2างพื้นฐาน สาธารณูปโภค     สาธารณูปการ
1.1 แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
แผนพัฒนาท2องถิ่น (2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่น
องค5การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช2าง

ก.ยุทธศาสตร5จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิต  และความมั่นคง

1.1 แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่
โครงการ วัตถุประสงค5 ผลที่คาดว�าจะได2รับ

งบประมาณ
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
21 ขยายเขตไฟฟ�าภายในเขต เพื่อให2ประชาชนมีไฟฟ�า ขยายเขตไฟฟ�าในเขต 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 8  สาย ประชาชนมีไฟฟ�าใช2อย�าง  อบต.ทุ�งหัวช2าง

รับผิดชอบของ อบต.ทุ�งหัวช2าง และแสงสว�างใช2ได2อย�าง รับผิดชอบ อบต.ทุ�งหัวช2าง เพียงพอ การไฟฟ�าส�วน
สะดวกและเพียงพอ -หมู�ที่ 5 บ2านโปQงแดง ภูมิภาค อ.ลี้

-สายทางขึ้นดอยตุงซาววา 
หมู�ที่ 7 บ2านสัญชัย
-สายอ�างเก็บน้ําแม�ป4นเดง
หมู�ที่ 6
-สายบ2านดง  หมู�ที่ 9
-สายบ2านหนองผํา  หมู�ที่ 109
-บ2านสันดอนมูล  หมู�ที่ 11
-สายศูนย5พัฒนาเด็กเล็ก
หมู�ที่ 12

  รวม      1     โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

แบบ  ผ. ๐๒/๑

เป�าหมาย ตัวชี้วัด หน�วยงานที่

ข. ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร5ที่  2  ด2านการพัฒนาภูมินิเวศ  วัฒนธรรมและอารยสถาป4ตย5
2.ยุทธศาสตร5การพัฒนาโครงสร2างพื้นฐาน สาธารณูปโภค     สาธารณูปการ
1.1 แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่
โครงการ วัตถุประสงค5 ผลที่คาดว�าจะได2รับ

งบประมาณ

                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
แผนพัฒนาท2องถิ่น (2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่น
องค5การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช2าง

ก.ยุทธศาสตร5จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิต  และความมั่นคง

ที่
โครงการ วัตถุประสงค5 ผลที่คาดว�าจะได2รับ

งบประมาณ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 ก�อสร2างรางระบายน้ํา คสล. ในเขต เพื่อส�งน้ําให2ประชาชนในพื้นที่ รางระบายน้ํา (U) คสล.  ขนาด 1,500,000 -            1,000,000 1,000,000 1,000,000 5 แห�ง ประชาชนมีน้ําใช2เพื่อการ อบจ.
พื้นที่รับผิดชอบ อบต.ทุ�งหัวช2าง ได2ทําการเกษตรได2อย�างเพียงพอ กว2าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร เกษตรเพียงพอตลอดปI  อบต.ทุ�งหัวช2าง

ยาว  1,400 เมตร

23 ก�อสร2างฝายชะลอน้ํา  ในเขต เพื่อกักเก็บน้ําเข2าพื้นที่เกษตร ก�อสร2างฝายชะลอน้ํา ในเขต 1,000,000 -            500,000    500,000    500,000    8 แห�ง จํานวนครัวเรือนที่ได2 กรมชลประทาน
รับผิดชอบ อบต.ทุ�งหัวช2าง เพิ่มรายได2ลดรายจ�ายในการ พื้นที่รับผิดชอบ อบต. รับประโยชน5 1,500  กรมทรัพยากรน้ํา

ทําเกษตร ทุ�งหัวช2าง ครัวเรือน

24 ก�อสร2างคลองส�งน้ําคอนกรีตเสริม เพื่อส�งน้ําให2ประชาชนในพื้นที่ คลองส�งน้ํา คสล. ขนาดกว2าง 1,999,000 -            -            -            -            1 แห�ง ประชาชนมีน้ําใช2เพื่อการ  อบต.ทุ�งหัวช2าง
เหล็กเหมืองทุ�งเด�น หมู�ที่ 11 ได2ทําการเกษตรได2อย�างเพียงพอ 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร เกษตรเพียงพอตลอดปI กรมชลประทาน
บ2านสันดอนมูล หนา  0.15 เมตร

ยาว  520 เมตร

  รวม      3     โครงการ 4,499,000 -            1,500,000 1,500,000 1,500,000 
แบบ  ผ. ๐๒/๑

เป�าหมาย ตัวชี้วัด หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

ข. ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร5ที่  2  ด2านการพัฒนาภูมินิเวศ  วัฒนธรรมและอารยสถาป4ตย5
2.ยุทธศาสตร5การพัฒนาโครงสร2างพื้นฐาน สาธารณูปโภค     สาธารณูปการ
1.1 แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่
โครงการ วัตถุประสงค5 ผลที่คาดว�าจะได2รับ

งบประมาณ

                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
แผนพัฒนาท2องถิ่น (2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่น
องค5การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช2าง

ก.ยุทธศาสตร5จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิต  และความมั่นคง

ที่
โครงการ วัตถุประสงค5 ผลที่คาดว�าจะได2รับ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
25 ก�อสร2างคลองส�งน้ําคอนกรีตเสริม เพื่อส�งน้ําให2ประชาชนในพื้นที่ คลองส�งน้ํา คสล. ขนาดกว2าง 1,999,000 -            -            -            -            1 แห�ง ประชาชนมีน้ําใช2เพื่อการ  อบต.ทุ�งหัวช2าง

เหล็กเหมืองทุ�งใหม�บน ตอนที่ 2 ได2ทําการเกษตรได2อย�าง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร เกษตรเพียงพอตลอดปI กรมชลประทาน
หมู�ที่ 6  บ2านแม�ป4นเดง เพียงพอ หนา  0.15 เมตร

ยาว  520 เมตร

26 ก�อสร2างอ�างเก็บน้ําในเขตพื้นที่ เพื่อกักเก็บน้ําใช2ในช�วงฤดูแล2ง ก�อสร2างอ�างเก็บน้ําในเขตพื้นที่ 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 3  ลูก จํานวนครัวเรือนที่ได2 กรมชลประทาน
รับผิดชอบ อบต.ทุ�งหัวช2าง เป\นแหล�งหาอาหารให2กับที่ รับผิดชอบ อบต.ทุ�งหัวช2าง  เช�น รับประโยชน5 1,000 กรมทรัพยากรน้ํา

ประชาชนในพื้น ห2วยแคง  ห2วยแล2ง  ห2วยอู�ธรรม ครัวเรือน อบต.ทุ�งหัวช2าง
ห2วยซาง  ห2วยแม�อุย  ห2วยผีเสื้อ 
ฯลฯ

27 ติดตั้งระบบผลิตน้ําดื่มในชุมชน เพื่อติดตั้งระบบกรองน้ํา ติดตั้งระบบระบบน้ําดื่มใน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 8 แห�ง ประชาชนมีน้ําสะอาดใช2ใน อบต.ทุ�งหัวช2าง
สะอาดและผลิตน้ําดื่ม เขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต. การอุปโภค  บริโภค
ในชุมชน หมู�บ2าน ทุ�งหัวช2าง

  รวม      3     โครงการ 22,999,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 

แบบ  ผ. ๐๒/๑

เป�าหมาย ตัวชี้วัด หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร5ที่  2  ด2านการพัฒนาภูมินิเวศ  วัฒนธรรมและอารยสถาป4ตย5
2.ยุทธศาสตร5การพัฒนาโครงสร2างพื้นฐาน สาธารณูปโภค     สาธารณูปการ
1.1 แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่
โครงการ วัตถุประสงค5 ผลที่คาดว�าจะได2รับ

งบประมาณ

                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
แผนพัฒนาท2องถิ่น (2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่น
องค5การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช2าง

ก.ยุทธศาสตร5จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิต  และความมั่นคง
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28 เจาะบ�อบาดาล และวางท�อ พร2อม เพื่อให2ประชาชนมีน้ําอุปโภค และ ขุดเจาะบ�อบาดาลในเขตพื้นที่ 1,500,000 -            500,000    500,000    500,000    8 ชาวบ2านมีน้ําบริโภค อบจ.
ระบบประปาในเขตรับผิดชอบ บริโภคอย�างเพียงพอ รับผิดชอบ อบต.ทุ�งหัวช2าง หมู�บ2าน อย�างพอเพียง  อบต.ทุ�งหัวช2าง
อบต.ทุ�งหัวช2าง

29 ก�อสร2างสระเก็บน้ําในเขตพื้นที่ เพื่อกักเก็บน้ําใช2ในช�วงฤดูแล2ง ก�อสร2างสระะเก็บน้ําในเขตพื้นที่ 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 2 แห�ง จํานวนครัวเรือนที่ได2 กรมชลประทาน
รับผิดชอบ อบต.ทุ�งหัวช2าง เป\นแหล�งหาอาหารให2กับที่ รับผิดชอบ อบต.ทุ�งหัวช2าง รับประโยชน5 500 ครัวเรือน กรมทรัพยากรน้ํา

ประชาชนในพื้น

30 ขุดลอกหน2าฝาย ในเขตพื้นที่ เพื่อเพิ่มการกักเก็บน้ําหน2าฝาย ขุดลอกหน2าฝายในเขตพื้นที่ อบต. 1,500,000 -            1,000,000 1,000,000 1,000,000 10 แห�ง จํานวนครัวเรือนที่ได2รับ กรมชลประทาน
รับผิดชอบ อบต.ทุ�งหัวช2าง ป�องกันการตื้นเขินของลําห2วย ทุ�งหัวช2าง ประโยชน5 1,000 ครัวเรือน กรมทรัพยากรน้ํา

  รวม      3     โครงการ 4,900,000 1,900,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 
แบบ  ผ. ๐๒/๑

เป�าหมาย ตัวชี้วัด หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
31 ก�อสร2างฝายน้ําล2น คสล.ในเขต เพื่อกักเก็บน้ําไว2ใช2ในการทํา ก�อสร2างฝายน้ําล2น คสล. -            -            15,000,000 15,000,000 15,000,000 5   ลูก ประชาชนมีน้ําใช2ในการ กรมชลประทาน

ข. ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร5ที่  2  ด2านการพัฒนาภูมินิเวศ  วัฒนธรรมและอารยสถาป4ตย5
2.ยุทธศาสตร5การพัฒนาโครงสร2างพื้นฐาน สาธารณูปโภค     สาธารณูปการ
1.1 แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่
โครงการ วัตถุประสงค5 ผลที่คาดว�าจะได2รับ

งบประมาณ

                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
แผนพัฒนาท2องถิ่น (2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่น
องค5การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช2าง

ก.ยุทธศาสตร5จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิต  และความมั่นคง
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รับผิดชอบ อบต.ทุ�งหัวช2าง เกษตรกรรม ลดรายจ�ายเพิ่มรายได2 ทําการเกษตรเพียงพอตลอดปI กรมทรัพยากรน้ํา
ให2ประชาชนในพื้นที่ อบต.ทุ�งหัวช2าง

32 ปรับปรุงอ�างเก็บน้ําห2วยต2นผึ้ง เพื่อกักเก็บน้ําใช2ในช�วงฤดูแล2ง ปรับปรุงอ�างเก็บน้ํา จํานวน 1 ลูก -            12,000,000 -            -            -            1 แห�ง จํานวนครัวเรือนที่ได2 กรมชลประทาน
หมู�ที่  7 เป\นแหล�งหาอาหารให2กับ รับประโยชน5 500  ครัวเรือน กรมทรัพยากรน้ํา

ประชาชนในพื้นที่ อบต.ทุ�งหัวช2าง

33 ก�อสร2างคลองส�งน้ําคอนกรีตเสริม เพื่อส�งน้ําให2ประชาชนในพื้นที่ คลองส�งน้ํา คสล. ขนาดกว2าง 1,999,000 -            -            -            -            1 แห�ง ประชาชนมีน้ําใช2เพื่อการ  อบต.ทุ�งหัวช2าง
เหล็กเหมืองหลวง หมู�ที่ 9 ได2ทําการเกษตรได2อย�างเพียงพอ 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร เกษตรเพียงพอตลอดปI กรมชลประทาน
บ2านดง หนา  0.15 เมตร

ยาว  520 เมตร

  รวม      3     โครงการ 1,999,000 12,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 
แบบ  ผ. ๐๒/๑

เป�าหมาย ตัวชี้วัด หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
34 ก�อสร2าง ปรับปรุงสระน้ําเพื่อการ เพื่อกักเก็บน้ําใช2ในช�วงฤดูแล2ง ก�อสร2าง ปรับปรุง สระเก็บน้ํา -            1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1 แห�ง ประชาชนมีน้ําใช2ในการ อบต.ทุ�งหัวช2าง

เกษตรในเขตรับผิดชอบ และเป\นแหล�งหาอาหารให2กับ เพื่อการเกษตร  เกษตรอย�างเพียงพอ กรมชลประทาน

ข. ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร5ที่  2  ด2านการพัฒนาภูมินิเวศ  วัฒนธรรมและอารยสถาป4ตย5
2.ยุทธศาสตร5การพัฒนาโครงสร2างพื้นฐาน สาธารณูปโภค     สาธารณูปการ
1.1 แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่
โครงการ วัตถุประสงค5 ผลที่คาดว�าจะได2รับ

งบประมาณ

                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
แผนพัฒนาท2องถิ่น (2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่น
องค5การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช2าง

ก.ยุทธศาสตร5จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิต  และความมั่นคง
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อบต.ทุ�งหัวช2าง ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ กรมทรัพยากรน้ํา
อบต.ทุ�งหัวช2าง

35 ก�อสร2างทํานบกั้นลําน้ําห2วยผา เพื่อกักเก็บน้ําเข2าพื้นที่เกษตร ก�อสร2างทํานบ จํานวน 1 แห�ง 2,000,000 -            -            -            1 แห�ง จํานวนครัวเรือนที่ได2 กรมชลประทาน
หมู�ที่ 5 เพิ่มรายได2ลดรายจ�ายในการ รับประโยชน5 500  ครัวเรือน กรมทรัพยากรน้ํา

ทําเกษตร อบต.ทุ�งหัวช2าง

36 ก�อสร2างฝายกึ่งถาวรในเขตพื้นที่ เพื่อกักเก็บน้ําเข2าพื้นที่เกษตร ก�อสร2างฝายกึ่งถาวรในเขต 500,000    500,000    500,000    -            3 แห�ง จํานวนครัวเรือนที่ได2 กรมชลประทาน
อบต.ทุ�งหัวช2าง เพิ่มรายได2ลดรายจ�ายในการ อบต.ทุ�งหัวช2าง เช�น ห2วยแคง รับประโยชน5 500  ครัวเรือน กรมทรัพยากรน้ํา

ทําเกษตร ห2วยแม�อุย ห2วยปูQตอง อบต.ทุ�งหัวช2าง
ห2วยแม�นาวะ

ฯลฯ

  รวม      3     โครงการ 2,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
แบบ  ผ. ๐๒/๑

เป�าหมาย ตัวชี้วัด หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
37 ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุก เพื่อบรรเทาภัยแล2งและมีน้ํา รถบรรทุกระบบผลิตน้ํา 10,000,000 -            -            -            1  คัน ประชาชนมีน้ําอุปโภค กรมป�องกันและ

ระบบผลิตน้ําบริโภคเคลื่อนที่ อุปโภค บริโภคอย�างเพียงพอและ บริโภคเคลื่อนที่ด2วยระบบ  บริโภคอย�างเพียงพอและ บรรเทาสาธารณภัย

ด2วยเทคโนโลยีเมมเบรน พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมมเบรน พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร5ที่  2  ด2านการพัฒนาภูมินิเวศ  วัฒนธรรมและอารยสถาป4ตย5
2.ยุทธศาสตร5การพัฒนาโครงสร2างพื้นฐาน สาธารณูปโภค     สาธารณูปการ
1.1 แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่
โครงการ วัตถุประสงค5 ผลที่คาดว�าจะได2รับ

งบประมาณ

                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
แผนพัฒนาท2องถิ่น (2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่น
องค5การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช2าง

ก.ยุทธศาสตร5จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิต  และความมั่นคง
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38 ก�อสร2างคลองส�งน้ําคอนกรีตเสริม เพื่อส�งน้ําให2ประชาชนในพื้นที่ คลองส�งน้ํา คสล. ขนาดกว2าง -            1,999,000 -            -            1 แห�ง ประชาชนมีน้ําใช2เพื่อการ  อบต.ทุ�งหัวช2าง
เหล็กห2วยส2าน บ2านแม�ป4นเดง หมู�ที่ 5 และหมู�ที่ 6 ได2ทําการ 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร เกษตรเพียงพอตลอดปI กรมชลประทาน
หมู�ที่ 6 เกษตรได2อย�างเพียงพอ หนา  0.15 เมตร และเพิ่มปริมาณการใช2น้ําทาง ที่ทําการปกครอง

ยาว  520 เมตร การเกษตรมากขึ้น อําเภอทุ�งหัวช2าง

39 ก�อสร2างคลองส�งน้ําคอนกรีตเสริม เพื่อส�งน้ําให2ประชาชนในพื้นที่ คลองส�งน้ํา คสล. ขนาดกว2าง -            1,999,000 -            -            1 แห�ง ประชาชนมีน้ําใช2เพื่อการ  อบต.ทุ�งหัวช2าง
เหล็ก ห2วยมะเกลือ บ2านโปQงแดง หมู�ที่ 5 หมู�ที่ 6 และ หมู�ที่ 11 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร เกษตรเพียงพอตลอดปI กรมชลประทาน
หมู�ที่ 5 ได2ทําการเกษตรได2อย�างเพียงพอ หนา  0.15 เมตร ที่ทําการปกครอง

ยาว  520 เมตร อําเภอทุ�งหัวช2าง

  รวม      3     โครงการ 10,000,000 3,998,000 - - - 

แบบ  ผ. ๐๒/๑

เป�าหมาย ตัวชี้วัด หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
40 ก�อสร2างคลองส�งน้ําคอนกรีต เพื่อส�งน้ําให2ประชาชนในพื้นที่ คลองส�งน้ํา คสล. ขนาดกว2าง -            1,999,000 -            -            1 แห�ง ประชาชนมีน้ําใช2เพื่อการ  อบต.ทุ�งหัวช2าง

เสริมเหล็ก ห2วยแม�อุย (ตอนที่ 2) หมู�ที่ 5 หมู�ที่ 6 ได2ทําการ 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร เกษตรเพียงพอตลอดปI กรมชลประทาน
หมู�ที่ 5  บ2านโปQงแดง เกษตรได2อย�างเพียงพอ หนา  0.15 เมตร ที่ทําการปกครอง

ยาว  520 เมตร อําเภอทุ�งหัวช2าง

ข. ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร5ที่  2  ด2านการพัฒนาภูมินิเวศ  วัฒนธรรมและอารยสถาป4ตย5
2.ยุทธศาสตร5การพัฒนาโครงสร2างพื้นฐาน สาธารณูปโภค     สาธารณูปการ
1.1 แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่
โครงการ วัตถุประสงค5 ผลที่คาดว�าจะได2รับ

งบประมาณ

                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
แผนพัฒนาท2องถิ่น (2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่น
องค5การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช2าง

ก.ยุทธศาสตร5จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิต  และความมั่นคง
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*41 เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟ4ลท5ติก เพื่อให2ประชาชนในพื้นที่ใช2 เสริมผิวถนนลาดยางทางแอสฟ4ลท5 -            1,100,000 -            -            ปริมาณ ประชาชนร2อยละ 90 กองช�าง
คอนกรีต (แบบ Over  Lay) สัญจรได2อย�างสะดวกและ ติกคอนกรีต (แบบ Over  Lay) ถนนที่ ได2รับความสะดวกในการ อบต.ทุ�งหัวช2าง
ถนนเชื่อมสาย หมู�ที่ 10 ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย5สิน ถนนเชื่อมสาย หมู�ที่ 10 สร2าง เดินทางบนถนนและมี กับ อบจ.ลําพูน
บ2านหนองผําถึง หมู�ที่ 12 บ2านหนองผําถึง หมู�ที่ 12 เสร็จ ความปลอดภัยในชีวิต
บ2านดอยวงค5 บ2านดอยวงค5ขนาดกว2าง  5  ม. ระยะ และทรัพย5สิน

ยาว 700 ม.  หนา 0.05 ม. ทางยาว
700 ม.

  รวม      2     โครงการ - 1,999,000 -            -            

แบบ  ผ. ๐๒/๑

เป�าหมาย ตัวชี้วัด หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
*42 เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟ4ลท5ติก เพื่อให2ประชาชนในพื้นที่ใช2 ก�อสร2างผิวทางแอสฟ4ลท5ติก -            2,200,000 -            -            ปริมาณ ประชาชนร2อยละ 90 กองช�าง

คอนกรีต (แบบ Over  Lay) สัญจรได2อย�างสะดวกและ คอนกรีต (แบบ Over  Lay) ถนนที่ ได2รับความสะดวกในการ อบต.ทุ�งหัวช2าง
ถนนเชื่อมสาย หมู�ที่ 8 ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย5สิน ถนนเชื่อมสาย หมู�ที่ 8 สร2าง เดินทางบนถนนและมี กับ อบจ.ลําพูน
บ2านจริญญา ถึง หมู�ที่ 10 บ2านจริญญา ถึง หมู�ที่ 10 เสร็จ ความปลอดภัยในชีวิต
บ2านหนองผํา บ2านหนองผํา ขนาดกว2าง  5 ม. ระยะ และทรัพย5สิน

                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
แผนพัฒนาท2องถิ่น (2561 ถึง 2565) 

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่น
องค5การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช2าง

ก.ยุทธศาสตร5จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิต  และความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร5ที่  2  ด2านการพัฒนาภูมินิเวศ  วัฒนธรรมและอารยสถาป4ตย5
2.ยุทธศาสตร5การพัฒนาโครงสร2างพื้นฐาน สาธารณูปโภค     สาธารณูปการ
1.1 แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่
โครงการ วัตถุประสงค5 ผลที่คาดว�าจะได2รับ

งบประมาณ
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ยาว  1,000 ม. หนา  0.05 ม. ทางยาว
1,000 
เมตร

*43 เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟ4ลท5ติก เพื่อให2ประชาชนในพื้นที่ใช2 ก�อสร2างผิวทางแอสฟ4ลท5ติก -            3,500,000 -            -            ปริมาณ ประชาชนร2อยละ 90 กองช�าง
คอนกรีต (แบบ Over  Lay) สัญจรได2อย�างสะดวกและ คอนกรีต (แบบ Over  Lay) ถนนที่ ได2รับความสะดวกในการ อบต.ทุ�งหัวช2าง
ถนนเชื่อมสาย หมู�ที่ 12 ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย5สิน ถนนเชื่อมสาย หมู�ที่ 12 สร2าง เดินทางบนถนนและมี กับ อบจ.ลําพูน
บ2านดอยวงค5 ถึง หมู�ที่ 7 บ2านดอยวงค5 ถึง หมู�ที่ 7 เสร็จ ความปลอดภัยในชีวิต
บ2านสัญชัย บ2านสัญชัย ขนาดกว2าง  5 ม. จํานวน และทรัพย5สิน

ยาว  2,300 ม. หนา  0.05 ม. 2,300 
เมตร

  รวม      2     โครงการ -            5,700,000 -            -            -            

แบบ  ผ. ๐๒/๑

เป�าหมาย ตัวชี้วัด หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
*44 ก�อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให2ประชาชนในพื้นที่ใช2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย -            650,000    -            -            ปริมาณ การคมนาคม กองช�าง

สายบ2านนายวัชรินทร5  เสาร5เย็น สัญจรได2อย�างสะดวกและ บ2านนายวัชรินทร5 เสาร5เย็น ถนนที่ สะดวกและปลอดภัย อบต.ทุ�งหัวช2าง
หมู�ที่ 6 บ2านแม�ป4นเดง ปลอดภัยทั้งชีวิตและ หมู�ที่ 6 ระยะทางยาว  300 สร2าง ร2อยละ 100 กับ อบจ.ลําพูน

ทรัพย5สิน เมตร กว2าง 4  เมตร เสร็จ
หนา 0.15 เมตร              ระยะ

ทางยาว

                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
แผนพัฒนาท2องถิ่น (2561 ถึง 2565) 

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่น
องค5การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช2าง

ก.ยุทธศาสตร5จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิต  และความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร5ที่  2  ด2านการพัฒนาภูมินิเวศ  วัฒนธรรมและอารยสถาป4ตย5
2.ยุทธศาสตร5การพัฒนาโครงสร2างพื้นฐาน สาธารณูปโภค     สาธารณูปการ
1.1 แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่
โครงการ วัตถุประสงค5 ผลที่คาดว�าจะได2รับ

งบประมาณ
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300 
เมตร

*45 ก�อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให2ประชาชนในพื้นที่ใช2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -            650,000    -            -            ปริมาณ การคมนาคม กองช�าง
สายกิ่วครูบา หมู�ที่ 10 สัญจรได2อย�างสะดวกและ สายกิ่วครูบา  หมู�ที่ 10 ถนนที่ สะดวกและปลอดภัย อบต.ทุ�งหัวช2าง
บ2านหนองผํา ปลอดภัยทั้งชีวิตและ ระยะทาง ยาว  300 เมตร สร2าง ร2อยละ 100 กับ อบจ.ลําพูน

ทรัพย5สิน กว2าง 4 ม. หนา 0.15 เมตร เสร็จ
จํานวน

300 
เมตร

  รวม      2     โครงการ -            1,300,000 -            -            -            

แบบ  ผ. ๐๒/๑

เป�าหมาย ตัวชี้วัด หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
*46 ก�อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให2ประชาชนในพื้นที่ใช2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -            2,000,000 -            -            -            ปริมาณ การคมนาคม กองช�าง

สายหลัง อบต.ทุ�งหัวช2าง สัญจรได2อย�างสะดวกและ สายหลัง อบต.ทุ�งหัวช2าง ถนนที่ สะดวกและปลอดภัย อบต.ทุ�งหัวช2าง
ปลอดภัยทั้งชีวิตและ ระยะทาง ยาว  700 เมตร สร2าง ร2อยละ 100 กับ อบจ.ลําพูน
ทรัพย5สิน กว2าง 4 ม. หนา 0.15 เมตร เสร็จ

ระยะ
ทางยาว

700 

                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
แผนพัฒนาท2องถิ่น (2561 ถึง 2565) 

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่น
องค5การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช2าง

ก.ยุทธศาสตร5จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิต  และความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร5ที่  2  ด2านการพัฒนาภูมินิเวศ  วัฒนธรรมและอารยสถาป4ตย5
2.ยุทธศาสตร5การพัฒนาโครงสร2างพื้นฐาน สาธารณูปโภค     สาธารณูปการ
1.1 แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่
โครงการ วัตถุประสงค5 ผลที่คาดว�าจะได2รับ

งบประมาณ
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เมตร

*47 ก�อสร2างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให2ประชาชนในพื้นที่ใช2 ก�อสร2างถนนคอนกรีต -            -            -            1,800,000 -            ปริมาณ การคมนาคม กองช�าง
สายบ2านสัญชัย-บ2านโปQงแดง สัญจรได2อย�างสะดวกและ เสริมเหล็กสายบ2านสัญชัยถึง ถนนที่ สะดวกปลอดภัย อบต.ทุ�งหัวช2าง
(สายล�าง) บ2านสัญชัย หมู�ที่ 7 ปลอดภัยทั้งชีวิตและ บ2านโปQงแดง (สายล�าง) สร2าง ร2อยละ 100 อบจ.ลําพูน

ทรัพย5สิน บ2านสัญชัย  หมู�ที่ 7 ขนาด เสร็จ
กว2าง 6 ม.ยาว 550  ม. ระยะ
หนา 0.15  ม. ทางยาว

550 
เมตร

  รวม      2     โครงการ -            2,000,000 -            1,800,000 -            

แบบ  ผ. ๐๒/๑

เป�าหมาย ตัวชี้วัด หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
*48 เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟ4ลท5ติก เพื่อให2ประชาชนในพื้นที่ใช2 ก�อสร2างผิวทางแอสฟ4ลท5ติก -            - 2,000,000 -            -            ปริมาณ ประชาชนร2อยละ 90 กองช�าง

คอนกรีต (แบบ Over  Lay) สัญจรได2อย�างสะดวกและ คอนกรีต (แบบ Over  Lay) ถนนที่ ได2รับความสะดวกในการ อบต.ทุ�งหัวช2าง
ถนนเชื่อมสาย หมู�ที่ 6 ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย5สิน ถนนเชื่อมสาย หมู�ที่ 6 สร2าง เดินทางบนถนนและมี กับ อบจ.ลําพูน
บ2านแม�ป4นเดง ถึง หมู�ที่ 5 บ2านแม�ป4นเดง ถึง หมู�ที่ 5 เสร็จ ความปลอดภัยในชีวิต
บ2านโปQงแดง (ดอยแก2ว) บ2านโปQงแดง (ดอยแก2ว) ระยะ และทรัพย5สิน

ขนาดกว2าง 5 ม.ยาว 1,000 ม. ทางยาว
หนา  0.05 ม. 1,000 

เมตร

                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
แผนพัฒนาท2องถิ่น (2561 ถึง 2565) 

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่น
องค5การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช2าง

ก.ยุทธศาสตร5จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิต  และความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร5ที่  2  ด2านการพัฒนาภูมินิเวศ  วัฒนธรรมและอารยสถาป4ตย5
2.ยุทธศาสตร5การพัฒนาโครงสร2างพื้นฐาน สาธารณูปโภค     สาธารณูปการ
1.1 แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่
โครงการ วัตถุประสงค5 ผลที่คาดว�าจะได2รับ

งบประมาณ
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  รวม    1     โครงการ -            - 2,000,000 -            -            

แบบ  ผ. ๐๒/๑

เป�าหมาย ตัวชี้วัด หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
*49 เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟ4ลท5ติก เพื่อให2ประชาชนในพื้นที่ใช2 ก�อสร2างผิวทางแอสฟ4ลท5ติก -            - 1,500,000 -            -            ปริมาณ ประชาชนร2อยละ 90 กองช�าง

คอนกรีต (แบบ Over  Lay) สัญจรได2อย�างสะดวกและ คอนกรีต (แบบ Over  Lay) ถนนที่ ได2รับความสะดวกในการ อบต.ทุ�งหัวช2าง
ถนนบ2านสัญชัย หมู�ที่ 7 ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย5สิน ถนนสายบ2านสัญชัย หมู�ที่ 7 สร2าง เดินทางบนถนนและมี กับ อบจ.ลําพูน

ขนาดกว2าง 4 ม.ยาว 1,000 ม. เสร็จ ความปลอดภัยในชีวิต
หนา  0.05 ม. ระยะ และทรัพย5สิน

ทางยาว
1,000 
เมตร

                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
แผนพัฒนาท2องถิ่น (2561 ถึง 2565) 

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่น
องค5การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช2าง

ก.ยุทธศาสตร5จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิต  และความมั่นคง
ข.ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร5ที่  2  ด2านการพัฒนาภูมินิเวศ  วัฒนธรรมและอารยสถาป4ตย5
2.ยุทธศาสตร5การพัฒนาโครงสร2างพื้นฐาน สาธารณูปโภค     สาธารณูปการ
1.1 แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่
โครงการ วัตถุประสงค5 ผลที่คาดว�าจะได2รับ

งบประมาณ
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  รวม     1    โครงการ -            - 1,500,000 -            

แบบ  ผ. ๐๒/๑

เป�าหมาย ตัวชี้วัด หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ปรับปรุงภูมิทัศน5อ�างเก็บน้ํา เพื่อให2พื้นที่พักผ�อนหย�อนใจ ปรับปรุงภูมิทัศน5อ�างเก็บน้ํา 1,500,000 -            -            -            1 แห�ง มีลานพื้นที่พักผ�อนและลาน อบต.ทุ�งหัวช2าง

แม�ป4นเดง หมู�ที่ 6 และลานทํากิจกรรมบริเวณ แม�ป4นเดง กิจกรรมสําหรับนักท�องเที่ยว อบจ.ลําพูน
บ2านแม�ป4นเดง อ�างเก็บน้ําแม�ป4นเดง

ข.ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร5ที่  3  การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม  สู�เศรษฐกิจชุมชนสร2างสรรค5
4.ยุทธศาสตร5การพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิป4ญญาท2องถิ่นและการท�องเที่ยว
1.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค5 ผลที่คาดว�าจะได2รับ

งบประมาณ

                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
แผนพัฒนาท2องถิ่น (2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่น
องค5การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช2าง

ก.ยุทธศาสตร5จังหวัดที่ 3  การพัฒนาสู�เมืองแห�งวัฒนธรรม  และการท�องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน
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  รวม      1     โครงการ 1,500,000 -            -            -            

แบบ  ผ. ๐๒/๑

เป�าหมาย ตัวชี้วัด หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 การป�องกันการบุกรุกปQาไม2 เพื่อเป\นการอนุรักษ5ปQาไม2ให2 ป�องกันการบุกรุกปQาไม2 หรือพื้นที่ 572,000    -            -            -            8 พื้นที่ปQาไม2ยังคงสมบูรณ5 กรมปQาไม2

คงอยู�ไม�ให2บุกรุกพื้นที่ปQา ปQาภายในพื้นที่เขตรับผิดชอบ หมู�บ2าน อบต.ทุ�งหัวช2าง
หรือลักลอบตัดต2นไม2 อบต.

2 ก�อสร2าง ปรับปรุงซ�อมแซม เพื่อปรับปรุง ซ�อมแซมฝายกั้นน้ํา ก�อสร2างฝายกั้นน้ํา จํานวน  5  จุด 10,000,000 -            -            -            5 จุด มีน้ําอุปโภค บริโภค ตลอดปI กรมทรัพยากรน้ํา
ฝายกั้นน้ําแม�ลี้ในเขตพื้นที่ ที่ชํารุดและชะลอการไหลของน้ํา ปรับปรุง/ซ�อมแซม ฝายกั้นน้ํา มีฝายกั้นน้ําที่ใช2การได2ดี
รับผิดชอบ อบต.ทุ�งหัวช2าง และกักเก็บน้ําไว2ใช2ในฤดูแล2ง ในเขตรับผิดชอบ อบต.ทุ�งหัวช2าง

ข.ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร5ที่  3  การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม  สู�เศรษฐกิจชุมชนสร2างสรรค5
5.ยุทธศาสตร5การอนุรักษ5  ฟabนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม
1.1  แผนงานการเกษตร

ที่
โครงการ วัตถุประสงค5 ผลที่คาดว�าจะได2รับ

งบประมาณ

                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
แผนพัฒนาท2องถิ่น (2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่น
องค5การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช2าง

ก.ยุทธศาสตร5จังหวัดที่ 3  การพัฒนาสู�เมืองแห�งวัฒนธรรม  และการท�องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน
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3 ขุดสระน้ําเพื่อการเกษตร  เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ําและมีน้ํา ขุดสระน้ําขนาดใหญ� 3,000,000 2,000,000 -            -            5 แห�ง มีแหล�งน้ําใช2เพื่ออุปโภคและ กรมทรัพยากรน้ํา
ใช2ในการทําการเกษตร บริโภค

  รวม      3     โครงการ 13,572,000 2,000,000 -            -            
แบบ  ผ. ๐๒/๑

เป�าหมาย ตัวชี้วัด หน�วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการบริหารจัดการขยะ เพื่อกําจัดขยะภายในเขต จัดการขยะภายในเขตพื้นที่ 1,000,000 500,000    -            -            2 แห�ง ลดการเผาขยะตามบ2าน สํานักปลัด

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รับผิดชอบอบต.และรักษา รับผิดชอบตําบลทุ�งหัวช2าง  ครัวเรือนหมู�บ2านสะอาด 
อบต.ทุ�งหัวช2าง สิ่งแวดล2อมให2สะอาด 8    หมู�บ2าน สิ่งแวดล2อมน�าอยู�

ข.ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร5ที่  3  การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม  สู�เศรษฐกิจชุมชนสร2างสรรค5
5.ยุทธศาสตร5การอนุรักษ5  ฟabนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม
1.1  แผนงานการเกษตร

ที่
โครงการ วัตถุประสงค5 ผลที่คาดว�าจะได2รับ

งบประมาณ

                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา                                     
แผนพัฒนาท2องถิ่น (2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค5กรปกครองส�วนท2องถิ่น
องค5การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช2าง

ก.ยุทธศาสตร5จังหวัดที่ 3  การพัฒนาสู�เมืองแห�งวัฒนธรรม  และการท�องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน
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  รวม      1     โครงการ 1,000,000 500,000    -            -            
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กรมส�งส�งเสริมการ
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แบบ ผ.๐3

เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ") 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"คอมพิวเตอร" เพื่อใช1ในการปฏิบัติงานของ คอมพิวเตอร"ตั้งโต5ะ แบบที่ ๑ 66,000   44,000   22,000   -          -         สํานักปลัด

นวก.ตรวจสอบภายใน, สําหรับงานประมวลผล

นวก.เกษตร,จพง.สาธารณสุข (จอขนาดไม�น1อยกว�า 19 นิ้ว)

ผช.นักวิเคราะห"ฯ  

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"คอมพิวเตอร" เพื่อใช1ในการปฏิบัติงานของ คอมพิวเตอร"ตั้งโต5ะ แบบที่ ๑ 22,000   -         22,000   -          -         กองคลัง

เจ1าหน1าที่กองคลัง สําหรับงานประมวลผล

(จอขนาดไม�น1อยกว�า 19 นิ้ว)

 

3 แผนงานสังคมสงเคราะห" ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"คอมพิวเตอร" เพื่อใช1ในการปฏิบัติงานของ คอมพิวเตอร"ตั้งโต5ะ แบบที่ ๑ -         22,000   -              -          -         กองสวัสดิการ

เจ1าหน1าที่กองสวัสดิการสังคมสําหรับงานประมวลผล สังคม

(จอขนาดไม�น1อยกว�า 19 นิ้ว)

 

4 แผนงานการศึกษา ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"คอมพิวเตอร" เพื่อใช1ในการปฏิบัติงานของ เครื่องพิมพ"ชนิดเลเซอร" -         20,800   -          2,600      -         กองการศึกษา

เจ1าหน1าที่กองการศึกษา LED ขาวดํา (18 หน1าต�อนาที)

88,000   86,800   44,000   2,600      -         

                               บัญชีครุภัณฑ"                                    
ทบทวนแผนพัฒนาท1องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค"การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช1าง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค"

งบประมาณ 

รวม
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แบบ ผ.๐3

เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ") 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"คอมพิวเตอร" เพื่อใช1ในการปฏิบัติงานของ เครื่องสํารองไฟฟ�า ขนาด 800 VA 7,500     5,000     5,000      5,000      -         สํานักปลัด

นวก.ตรวจสอบภายใน, 

นวก.เกษตร,จพง.สาธารณสุข

ผช.นักวิเคราะห"ฯ

6 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"คอมพิวเตอร" เพื่อใช1ในการปฏิบัติงานของ เครื่องสํารองไฟฟ�า ขนาด 800VA 2,500     2,500     2,500      2,500      2,500     กองคลัง

เจ1าหน1าที่ในกองคลัง

7 แผนงานสังคมสงเคราะห" ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"คอมพิวเตอร" เพื่อใช1ในการปฏิบัติงานของ เครื่องสํารองไฟฟ�า ขนาด 800 VA -         2,500     -              2,500      -             กองสวัสดิการ 

เจ1าหน1าที่กองสวัสดิการสังคม  สังคม

8 แผนงานสังคมสงเคราะห" ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"คอมพิวเตอร" เพื่อใช1ในการปฏิบัติงานใน เครื่องพิมพ" แบบฉีดหมึก -         4,300     -          -          -         กองสวัสดิการ 

กองสวัสดิการ   พร1อมติดตั้งถังหมึกพิมพ" สังคม

(Ink Tank Printer)

9 แผนงานเคหะและชุมชน ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"คอมพิวเตอร" เพื่อใช1ในการปฏิบัติงานของ เครื่องสํารองไฟฟ�า ขนาด 800 VA 2,500     2,500     -          2,500      2,500     กองช�าง

เจ1าหน1าที่กองสวัสดิการสังคม

 

12,500   16,800   7,500      12,500   5,000     

                               บัญชีครุภัณฑ"                                    
ทบทวนแผนพัฒนาท1องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค"การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช1าง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค"

งบประมาณ 

รวม
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แบบ ผ.๐3

เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ") 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"คอมพิวเตอร" เพื่อใช1ในการปฏิบัติงานใน เครื่องพิมพ" Multifunction -             -         -              7,900      -         กองคลัง

กองคลัง แบบฉีดหมึก (Inkjet)

11 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"คอมพิวเตอร" เพื่อใช1ในการปฏิบัติงานใน เครื่องพิมพ" แบบฉีดหมึก 4,300     4,300     -          -          -         กองคลัง

กองคลัง   พร1อมติดตั้งถังหมึกพิมพ"

 (Ink Tank Printer)

 

12 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"สํานักงาน เพื่อใช1ในการปฏิบัติงานของ เก1าอี้สํานักงาน แบบมีพนักพิง 3,570     3,270     3,270      3,270      3,270     สํานักปลัด

นวก.ตรวจสอบภายใน, 

นวก.เกษตร,จพง.สาธารณสุข

13 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"สํานักงาน เพื่อใช1ในการปฏิบัติงานของ เก1าอี้สํานักงาน แบบมีพนักพิง 1,190     2,180     2,180      2,180      2,180     กองคลัง

เจ1าหน1าที่กองคลัง

14 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"สํานักงาน เพื่อใช1ในการปฏิบัติงานของ เก1าอี้สํานักงาน แบบมีพนักพิง 1,090     1,090     1,090      1,090      1,090     กองสวัสดิการ

เจ1าหน1าที่กองสวัสดิการสังคม  สังคม

10,150   10,840   6,540      14,440   6,540     

งบประมาณ 

                               บัญชีครุภัณฑ"                                    
ทบทวนแผนพัฒนาท1องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค"การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช1าง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค"

รวม
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แบบ ผ.๐3

เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ") 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 แผนงานการศึกษา ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"สํานักงาน เพื่อใช1ในการปฏิบัติงานของ โต5ะทํางานเหล็ก   -         -         7,700      6,510      6,510     กองการศึกษา

เจ1าหน1าที่กองการศึกษา ขนาด 3.5 ฟุต 

16 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"สํานักงาน เพื่อใช1ในการปฏิบัติงานของ โต5ะทํางานเหล็ก   6,510     -         -          6,510      6,510     กองคลัง

เจ1าหน1าที่กองคลัง ขนาด 3.5 ฟุต 

17 แผนงานการศึกษา ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"สํานักงาน เพื่อใช1ในการปฏิบัติงานของ เก1าอี้สํานักงาน แบบมีพนักพิง -         1,090     3,570      3,570      3,570     กองการศึกษา

เจ1าหน1าที่กองการศึกษา  

18 แผนงานการศึกษา ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"สํานักงาน เพื่อใช1เก็บเอกสาร หนังสือ ตู1เหล็กบานเลื่อน 2 บาน  3,950     -         3,950      -          -         กองการศึกษา

ราชการของกองการศึกษา  

19 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"งานบ1านงานเพื่อบริการแก�ประชาชนผู1มา เครื่องทําน้ําร1อน-น้ําเย็น -         -         -          5,990      -         สํานักปลัด

ครัว ติดต�อราชการ  

20 แผนงานสังคมสงเคราะห" ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"สํานักงาน เพื่อใช1เก็บเอกสาร หนังสือ ตู1เหล็กบานเลื่อน 2 บาน  -         -         3,950      -          -         กองสวัสดิการ

ราชการของกองสวัสดิการ  สังคม

สังคม

10,460   1,090     19,170   22,580   16,590   

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค"

งบประมาณ 

รวม

                               บัญชีครุภัณฑ"                                    
ทบทวนแผนพัฒนาท1องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค"การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช1าง

ที่
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แบบ ผ.๐3

เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ") 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"สํานักงาน เพื่อใช1เก็บเอกสาร หนังสือ ตู1เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) 5,500     5,500     -              5,500      -         สํานักปลัด

ราชการของสํานักปลัด  มีมือจับชนิดบิด ,มีแผ�นชั้นปรับ  

ระดับ 3 ชิ้น  

22 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"สํานักงาน เพื่อใช1เก็บเอกสาร หนังสือ ตู1เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) -             5,500     -              5,500      -         กองคลัง

ราชการของกองคลัง มีมือจับชนิดบิด ,มีแผ�นชั้นปรับ  

ระดับ 3 ชิ้น   

23 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"สํานักงาน เพื่อใช1เก็บเอกสาร หนังสือ ตู1เหล็กบานเลื่อน 2 บาน  3,950     3,950     -              3,950      -         สํานักปลัด

ราชการของสํานักปลัด   

24 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"สํานักงาน เพื่อใช1เก็บเอกสาร หนังสือ ตู1เหล็กบานเลื่อน 2 บาน  -             7,900     3,950      3,950      -         กองคลัง

ราชการของกองคลัง   

 

9,450     22,850   3,950      18,900   -         

                               บัญชีครุภัณฑ"                                    
ทบทวนแผนพัฒนาท1องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค"การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช1าง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค"

งบประมาณ 

รวม
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แบบ ผ.๐3

เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ") 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"สํานักงาน เพื่อใช1ในการปฏิบัติงานของ โต5ะทํางานเหล็ก   19,530   -         6,510      6,510      6,510     สํานักปลัด

นวก.ตรวจสอบภายใน, ขนาด 3.5 ฟุต 

นวก.เกษตร,จพง.สาธารณสุข

26 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"ไฟฟ�า เพื่อใช1ในการปฏิบัติงานใน ชุดไมล"ลอย จํานวน 2 ชุด 6,500     -              -              -              -             สํานักปลัด

และวิทยุ ภารกิจของ อบต.ทุ�งหัวช1าง  

27 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"ไฟฟ�า เพื่อใช1ในการปฏิบัติงานใน เครื่องกําเนิดไฟฟ�า ขนาด  10 -         -              150,000 -          -         สํานักปลัด

และวิทยุ ภารกิจของ อบต.ทุ�งหัวช1าง กิโลวัตต"  เครื่องยนต"ดีเซล

28 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"งานบ1าน เพื่อใช1ในการปฏิบัติงานใน เครื่องตัดหญ1าแบบข1อแข็งแบบ -         9,500 9,500      -          -         สํานักปลัด

งานครัว ภารกิจของ อบต.ทุ�งหัวช1าง สะพายเครื่องยนต"ขนาดไม�น1อยกว�า

1.4 แรงม1า  

29 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"โฆษณาและ เพื่อใช1ในการปฏิบัติงานใน โทรทัศน" แอล อี ดี (LED TV) 8,000     -              -          -          -         สํานักปลัด

เผยแพร� ภารกิจของ อบต.ทุ�งหัวช1าง ขนาดจอ  32 นิ้ว ความละเอียด

จอภาพ 1366 x 768 พิกเซล

34,030   9,500     166,010 6,510      6,510     

                               บัญชีครุภัณฑ"                                    
ทบทวนแผนพัฒนาท1องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค"การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช1าง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค"

งบประมาณ 

รวม
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แบบ ผ.๐3

เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ") 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 แผนงานเคหะและชุมชน ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"ไฟฟ�าและวิทยุ เพื่อใช1ในการปฏิบัติงานใน จัดซื้อเครื่องขยายเสียงประจําหอ -         50,000   50,000   50,000   -         กองช�าง

ภารกิจของ อบต.ทุ�งหัวช1าง กระจายข�าวหมู�บ1านในเขตพื้นที่

รับผิดชอบ อบต.ทุ�งหัวช1าง

 

31 แผนงานสังคมสงเคราะห" ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"สํานักงาน เพื่อใช1ในการปฏิบัติงานของ เครื่องปรับอากาศชนิดติดฝาผนัง -         25,900   -          -          -         กองสวัสดิการ

เจ1าหน1าที่ในกองสวัสดิการ ขนาด 15,000 บีทียู สังคม

สังคม

32 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"โฆษณาและ เพื่อใช1ในการปฏิบัติงานใน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร" -         28,200   -          -          -         สํานักปลัด

เผยแพร� ภารกิจของ อบต.ทุ�งหัวช1าง ระดับ XGA ขนาด  3,000  

ANSI Lumens

33 แผนงานเคหะและชุมชน ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"สํานักงาน เพื่อใช1เก็บเอกสาร หนังสือ ตู1เหล็กบานเลื่อน 2 บาน  -         3,950     -              -          -         กองช�าง

ราชการของกองช�าง

34 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"คอมพิวเตอร" เพื่อใช1ในการปฏิบัติงานใน เครื่องพิมพ" แบบฉีดหมึก -         4,300     -          -          -         สํานักปลัด

สํานักปลัด พร1อมติดตั้งถังหมึกพิมพ"

 (Ink Tank Printer)

-         112,350 50,000   50,000   -         

                               บัญชีครุภัณฑ"                                    
ทบทวนแผนพัฒนาท1องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค"การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช1าง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค"

งบประมาณ 

รวม



246

แบบ ผ.๐3

เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ") 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 แผนงานเคหะและชุมชน ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"คอมพิวเตอร" เพื่อใช1ในการปฏิบัติงานของ คอมพิวเตอร"ตั้งโต5ะ แบบที่ ๑ -         22,000   -          -          -         กองช�าง

กองช�าง สําหรับงานประมวลผล

(จอขนาดไม�น1อยกว�า 19 นิ้ว)

36 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"โฆษณาและ เพื่อใช1ในการปฏิบัติงานใน แอมปmขยาย ขนาด 1,000 วัตต" 18,000   36,000   54,000   36,000   36,000   สํานักปลัด

เผยแพร� ภารกิจของ อบต.ทุ�งหัวช1าง  

37 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"โฆษณาและ เพื่อใช1ในการปฏิบัติงานใน ชุดลําโพงฮอลล" ขนาด 15  นิ้ว 13,600   15,000   20,400   13,600   13,600   สํานักปลัด

เผยแพร� ภารกิจของ อบต.ทุ�งหัวช1าง  

38 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"ไฟฟ�าและวิทยุ เพื่อใช1ในการปฏิบัติงานใน โทรโข�งแบบมือถือ ขนาด 15 วัตต" 3,860     -         -          -          3,860     สํานักปลัด

ภารกิจของ อบต.ทุ�งหัวช1าง  

39 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"สํานักงาน เพื่อใช1ในการปฏิบัติงานตาม โต5ะพับหน1าฟอเมก1าขาว ขนาด 9,500     9,500     9,500      9,500      9,500     สํานักปลัด

ภารกิจของ อบต.ทุ�งหัวช1าง 60x120x70 ซม.

35,460   73,000   83,900   59,100   62,960   

                               บัญชีครุภัณฑ"                                    
ทบทวนแผนพัฒนาท1องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค"การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช1าง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค"

งบประมาณ 

รวม



247

แบบ ผ.๐3

เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ") 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

40 แผนงานการศึกษา ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"อื่น เพื่อส�งเสริมพัฒนาการทาง เครื่องเล�นสนามกลางแจ1ง -         5,000     -          -          -         กองการศึกษา

ด1านร�างกายของเด็ก สําหรับศูนย"พัฒนาเด็กเล็กบ1านหัวขัว

-ชิงช1าตัวเล็ก  2 ชุด

โครงสร1าง มีขนาดกว1างไม�น1อยกว�า

75 ซม. ความยาว 100 ซม.

ความสูงไม�น1อยกว�า 90 ซม.

-วัสดุทําด1วยเหล็กหรือพลาสติกที่คง

ทนแข็งแรง สีต1องทาสีรองพื้นกัน

สนิม และทาสีเคลือบเงาอย�างดี

41 แผนงานการศึกษา ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"คอมพิวเตอร" เพื่อใช1ในการปฏิบัติงานของ คอมพิวเตอร"ตั้งโต5ะ แบบที่ ๑ -         -         22,000   -          -         กองการศึกษา

นวก.ตรวจสอบภายใน, สําหรับงานประมวลผล

นวก.เกษตร,จพง.สาธารณสุข (จอขนาดไม�น1อยกว�า 19 นิ้ว)

ผช.นักวิเคราะห"ฯ  

-         5,000     22,000   -          -         

                               บัญชีครุภัณฑ"                                    
ทบทวนแผนพัฒนาท1องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค"การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช1าง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค"

งบประมาณ 

รวม



248

แบบ ผ.๐3

เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ") 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 แผนงานการศึกษา ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"อื่น เพื่อส�งเสริมพัฒนาการทาง เครื่องเล�นสนามกลางแจ1ง -         8,000     -          -          -         กองการศึกษา

ด1านร�างกายของเด็ก สําหรับศูนย"พัฒนาเด็กเล็กบ1านหัวขัว

-จักรยานปopน 4 ที่นั่ง 2  ชุด

โครงสร1าง มีขนาดกว1างไม�น1อยกว�า

55 ซม. ความยาวไม�น1อยกว�า 200

ซม. ความสูงไม�น1อยกว�า 60 ซม.

-วัสดุทําด1วยเหล็กหรือพลาสติกที่คง

ทนแข็งแรง สีต1องทาสีรองพื้นกัน

สนิม และทาสีเคลือบเงาอย�างดี

43 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"คอมพิวเตอร" เพื่อใช1ในการปฏิบัติงานของ เครื่องพิมพ"ชนิดเลเซอร"/ชนิด LED -         -         2,600      -          7,900     สํานักปลัด

เจ1าหน1าที่สํานักปลัด ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1

18 หน1า/นาที หรือ 27 หน1า/นาที

เอ4, Letter,Legal และ Custom

44 แผนงานเคหะและชุมชน ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"สํานักงาน เพื่อใช1ในการปฏิบัติงานของ เก1าอี้สํานักงาน แบบมีพนักพิง -         -         1,090      1,090      1,090     กองช�าง

เจ1าหน1าที่กองช�าง  

-         8,000     3,690      1,090      8,990     

                               บัญชีครุภัณฑ"                                    
ทบทวนแผนพัฒนาท1องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค"การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช1าง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค"

งบประมาณ 

รวม



249

แบบ ผ.๐3

เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ") 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

45 แผนงานการศึกษา ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"อื่น เพื่อส�งเสริมพัฒนาการทาง เครื่องเล�นสนามกลางแจ1ง -         15,000   -          -          -         กองการศึกษา

ด1านร�างกายของเด็ก สําหรับศูนย"พัฒนาเด็กเล็กบ1านหัวขัว

-ชิงช1าชุดวงกลมชุดใหญ� จํานวน 1 ชุด

โครงสร1าง มีขนาดกว1างไม�น1อยกว�า

175 ซม. ความยาวไม�น1อยกว�า 180

ซม. ความสูงไม�น1อยกว�า 200 ซม.

-วัสดุทําด1วยเหล็กหรือพลาสติกที่คง

ทนแข็งแรง สีต1องทาสีรองพื้นกัน

สนิม และทาสีเคลือบเงาอย�างดี

46 แผนงานเคหะและชุมชน ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"การเกษตร เพื่อให1ประชาชนมีน้ําสะอาด ถังกรองน้ําเหล็กขนาด 60x120 ซม. -         54,000 81,000 81,000 81,000 กองช�าง

ในการอุปโภค บริโภค และมี พร1อมหน1าวาล"ว 2 นิ้ว พร1อมสาร

สุขภาพที่ดี กรอง แมงกานิสคาร"บอน กรวดทราย

พร1อมอุปกรณ"และติดตั้ง

-         69,000   81,000   81,000   81,000   

งบประมาณ 

                               บัญชีครุภัณฑ"                                    
ทบทวนแผนพัฒนาท1องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค"การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช1าง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค"

รวม



250

แบบ ผ.๐3

เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ") 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

47 แผนงานการศึกษา ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"อื่น เพื่อส�งเสริมพัฒนาการทาง เครื่องเล�นสนามกลางแจ1ง -         12,000   -          -          -         กองการศึกษา

ด1านร�างกายของเด็ก สําหรับศูนย"พัฒนาเด็กเล็กบ1านหัวขัว

-มิกกี้เม1าส"สะพานลื่น  2 ชุด

โครงสร1าง มีขนาดกว1างไม�น1อยกว�า

65 ซม. ความยาวไม�น1อยกว�า 180

ซม. ความสูงไม�น1อยกว�า 130 ซม.

-วัสดุทําด1วยเหล็กหรือพลาสติกที่คง

ทนแข็งแรง สีต1องทาสีรองพื้นกัน

สนิม และทาสีเคลือบเงาอย�างดี

48 แผนงานเคหะและชุมชน ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"การเกษตร เพื่อใช1สูบน้ําให1ประชาชน เครื่องสูบน้ํามอเตอร"ไฟฟ�า -         40,000   40,000   40,000   40,000   กองช�าง

ได1มีน้ําในการอุปโภคบริโภค สูบน้ําได1 1,500 ลิตรต�อนาที  

อย�างเพียงพอ

49 แผนงานเคหะและชุมชน ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"สํารวจ เพื่อใช1ในการปฏบัติงาน กล1องระดับ ขนาดกําลังขยาย  -         -         22,000   -          -         กองช�าง

วัดระดับในงานโยธา งานถนน 24 เท�า  

ตามภารกิจงานกองช�าง

-         52,000   62,000   40,000   40,000   

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค"

งบประมาณ 

รวม

                               บัญชีครุภัณฑ"                                    
ทบทวนแผนพัฒนาท1องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค"การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช1าง

ที่



251

แบบ ผ.๐3

เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ") 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

50 แผนงานการศึกษา ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"อื่น เพื่อส�งเสริมพัฒนาการทาง เครื่องเล�นสนามกลางแจ1ง -         10,000   -          -          -         กองการศึกษา

ด1านร�างกายของเด็ก สําหรับศูนย"พัฒนาเด็กเล็กบ1านหัวขัว

-บ1านสะพานลื่น  1  ชุด

โครงสร1าง มีขนาดกว1างไม�น1อยกว�า

80 ซม. ความยาวไม�น1อยกว�า 230

ซม. ความสูงไม�น1อยกว�า 190 ซม.

-วัสดุทําด1วยเหล็กหรือพลาสติกที่คง

ทนแข็งแรง สีต1องทาสีรองพื้นกัน

สนิม และทาสีเคลือบเงาอย�างดี

51 แผนงานเคหะและชุมชน ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"สํารวจ เพื่อใช1ในการปฏบัติงาน เครื่องหาพิกัดด1วยสัญญาณดาวเทียม -         -         25,000 -          -         กองช�าง

วัดระดับในงานโยธา งานถนน แบบพกพา  

ตามภารกิจงานกองช�าง

52 แผนงานเคหะและชุมชน ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"สํานักงาน เพื่อใช1ในการปฏิบัติงานของ  โต5ะทํางานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต -         -         6,510 -          6,510 กองช�าง

เจ1าหน1าที่กองช�าง  

-         10,000   31,510   -          6,510     

                               บัญชีครุภัณฑ"                                    
ทบทวนแผนพัฒนาท1องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค"การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช1าง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค"

งบประมาณ 

รวม



252

แบบ ผ.๐3

เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ") 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

53 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"สํานักงาน เพื่อใช1ในการปฏิบัติงานของ  โต5ะวางคอมพิวเตอร" -         -         3,570 3,570 3,570 สํานักปลัด

เจ1าหน1าที่ในสํานักปลัด  

54 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"งานบ1าน เพื่อบริการประชาชนที่มา เครื่องทําน้ําร1อน - น้ําเย็น -         -         5,990      5,990 0 สํานักปลัด

งานครัว ติดต�อราชการ  

55 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"งานบ1าน เพื่อใช1กั้นเปuนฉากบนเวที ผ1าฉาก 12,000   -         -          12,000   -         สํานักปลัด

งานครัว สําหรับจัดกิจกรรม/อบรม/  

ประชุม และกิจกรรมต�าง ๆ 

56 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"โฆษณาและ เพื่อใช1ในงานรักษาความ กล�องโทรทัศน"วงจรปwดชนิดเครือข�าย -         -         53,000   -          -         สํานักปลัด

เผยแพร� ปลอดภัยและวิเคราะห"ภาพ แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภาย

ในเขตรับผิดชอบของ อบต. นอกอาคาร แบบที่ 2 (CCTV)

บริเวณจุดเสี่ยง /ทางแยก/ 

ทางโค1ง 

12,000   -         62,560   21,560   3,570     

                               บัญชีครุภัณฑ"                                    
ทบทวนแผนพัฒนาท1องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค"การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช1าง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค"

งบประมาณ 

รวม



253

แบบ ผ.๐3

เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ") 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

57 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"งานบ1าน เพื่อใช1ในการปฏิบัติงานตาม คูลเลอร"ชนิดก5อกคู� ขนาด 45 ซม. 7,400     -         -          7,400 0 สํานักปลัด

งานครัว ภารกิจของ อบต. ในการ   

บริการประชาชน

58 แผนงานเคหะและชุมชน ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"โรงงาน เพื่อใช1ในการปฏิบัติงานของ เลื่อยยนต" ถังเครื่องยนต"ไม�เกิน 1 -         -         8,990      -          -         กองช�าง

กองช�างในการให1บริการ แรงม1า บาร"โซต1องไม�เกิน 12 นิ้ว  

สาธารณะเพื่อส�วนรวม หรือ1 ฟุต เปuนเครื่องยนต" 2 จังหวะ

สามารถตัดเอียงได1 360 องศา

สามารถตัดได1ทั้งแนวตั้งและแนวนอน 

ความเร็วรอบ 3,500 รอบ/นาที

59 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"สํานักงาน เพื่อใช1ในงานจัดเก็บภาษีและ ตู1เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก มีหูลิ้นชัก -         15,800   31,600   7,900      -         กองคลัง

แผนที่ภาษีของกองคลัง คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ"

อุตสาหกรรม (มอก.)

7,400     15,800   40,590   15,300   -         

งบประมาณ 

                               บัญชีครุภัณฑ"                                    
ทบทวนแผนพัฒนาท1องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค"การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช1าง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค"

รวม
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แบบ ผ.๐3

เป�าหมาย หน�วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ") 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

60 แผนงานการศึกษา ค�าครุภัณฑ" ครุภัณฑ"อื่น เพื่อส�งเสริมพัฒนาการทาง เครื่องเล�นสนามกลางแจ1ง ศพด.หมู� 6 -           -         49,250   -          0 กองการศึกษา

ด1านร�างกายของเด็กนักเรียน ชุดชิงช1ากระดานลื่น ขนาด

269x 298x192 ซม. ประกอบด1วย

ผนังประตูกระดานลื่น(ซ1าย 1 ชุด)/

ผนังปyนช�องกระดานลื่น(ขวา 1 ชุด)

พื้นสถานี 1 ชุด/ กระดานลื่น 1 ชุด

ปoนไดปyน 1 ชุด /ชุดขาชิงช1า 1 ชุด

ชิงช1าพร1อมเชือก 2 ที่นั่ง/ ประตูแบบ

ครึ่งบาน 1 ชุด/ ผนังเชื่อมต�อ 1 ชุด

คานบ1าน 1 ชุด/ คานชิงช1าเหล็ก 1

ชุด/ สมอดิน 4 ชุดและแถบรัด 1 

ชุด/ อุปกรณ"น็อตและสกรู 1 ชุด

-         -         49,250   -          -         

วัตถุประสงค"

งบประมาณ 

รวม

                               บัญชีครุภัณฑ"                                    
ทบทวนแผนพัฒนาท1องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค"การบริหารส�วนตําบลทุ�งหัวช1าง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท



ส�วนท่ี 4   
การติดตามและประเมินผล 

 
แนวทางการพิจ ารณ าการ ติดตามและป ระเมิ นผลแผนพัฒ นาท� อง ถ่ินตามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยว!าด�วย การจัดทําแผนพัฒนาขององค%กรปกครองส!วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 (แก�ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559)  เป1นแบบที่กําหนดให�คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน    ดําเนินการให�คะแนนตามเกณฑ%ที่กําหนดไว� ซึ่งเป1นส!วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยดําเนินการให�แล�วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต!วันที่ ประกาศใช�งบประมาณรายจ!าย มี
รายละเอียด ดังน้ี  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร%เพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน ประกอบด�วย  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข�อมูลสภาพทั่วไปและข�อมลูพ้ืนฐานขององค%กรปกครองส!วนท�องถ่ิน 20 
2. การวิเคราะห%สภาวการณ%และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร% ประกอบด�วย 65 

3.1 ยุทธศาสตร%ขององค%กรปกครองส!วนท�องถ่ิน (10) 
3.2 ยุทธศาสตร%ขององค%กรปกครองส!วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด (10) 
3.3 ยุทธศาสตร%จงัหวัด (10) 
3.4 วิสัยทัศน% (5) 
3.5 กลยุทธ% (5) 
3.6 เปDาประสงค%ของแต!ละประเด็นกลยุทธ% (5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร% (5) 
3.8 แผนงาน (5) 
3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร%ในภาพรวม (5) 
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ%ที่ควรได�เพ่ือให�เกิดความสอดคล�องและขับเคลื่อนการพัฒนาท�องถ่ิน
ของ องค%กรปกครองส!วนท�องถ่ิน ไม!ควรน�อยกว!าร�อยละ 80 (80 คะแนน)   

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ% คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได� 1.ข�อมูลสภาพทั่วไปและ

ข�อมูล 
พ้ืนฐานขององค%กรปกครอง
ส!วนท�องถ่ิน 

ควรประกอบด�วยข�อมลูดังน้ี 
(1) ข�อมูลเกี่ยวกับด�านกายภาพ เช!น ที่ต้ังของหมู!บ�าน/ 
ชมชน/ตําบลลกัษณะภูมประเทศ ลกัษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลกัษณะของแหล!งนํ้าลักษณะของไม�/ปHาไม� 
ฯลฯ ด�านการเมือง/การปกครอง เช!น เขตการปกครอง การ
เลือกต้ัง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข�อมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เช!น เขตการ
ปกครองการเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช!น ข�อมูลเกี่ยวกับ
จํานวนประชากร และช!วงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข�อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสงัคม เช!น การศึกษา  
สาธารณสุขอาชญากรรม ยาเสพติด การสงัคมสงเคราะห% ฯลฯ 

(2)  

 (4) ข�อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช!น การคมนาคม            
ขนส!ง การไฟฟDา การประปา 
 โทรศัพท% ฯลฯ 

(2)  

 (5) ข�อมูลเกี่ยวกบระบบเศรษฐกจิ เชน การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว% การบริการ  
การท!องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย%/กลุ!มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท�องถ่ิน (ด�านการเกษตร

(2)  

 (6) ข�อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช!น การนับ
ถือศาสนาประเพณีและงานประจําปL ภูมิปMญญาท�องถ่ิน           
ภาษาถ่ิน  สินค�าพ้ืนเมือง 
และของทีร่ะลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

 (7) ข�อมูลเกี่ยวกับทรพัยากรธรรมชาติ เช!น นํ้า ปHาไม� ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

 (8) การสํารวจและจัดเกบ็ข�อมลูเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา
ท�องถ่ินหรอการใช�ข�อมูล จปฐ. 

(2)  

 (9) การประชุมประชาคมท�องถ่ิน รปูแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมท�องถ่ิน โดยใช�กระบวนการร!วม
คิดร!วมทํา ร!วม ตัดสินใจ ร!วมตรวจสอบ ร!วมรับประโยชน% 
ร!วมแก�ปMญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู� เพ่ือ 
แก�ปMญหาสําหรบัการพัฒนาท�องถ่ินตามอํานาจหน�าที่ของ
องค%กรปกครองส!วนท�องถ่ิน 

(3)  

 
 



     
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ% คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได� 
2 . การวิเคราะห%
สภาวการณ%และศักยภาพ 

ควรประกอบด�วยข�อมลูดังน้ี 
(1) การวิเคราะห%ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล�อง
ยุทธศาสตร%จงัหวัด ยุทธศาสตร%การพัฒนาขององค%กรปกครอง
ส!วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร%ขององค%กรปกครองส!วน
ท�องถ่ิน นโยบายของผู�บรหิารท�องถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตร%ชาติ 20 ปLแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห!งชาติ 
และ Thailand 4.0 

15 
(2) 

 

(2) การวิเคราะห%การใช�ผงัเมอืงรวมหรือผงัเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช�ผลของการบังคับใช� สภาพการณ%ที่เกิดข้ึนต!อการพัฒนา
ท�องถ่ิน 

(1)  

(3) การวิเคราะห%ทางสังคม เช!น ด�านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุขความยากจน อาชญากรรม ปMญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปMญญาท�องถ่ิน เป1นต�น 

(2)  

(4) การวิเคราะห%ทางเศรษฐกิจ ข�อมลูด�านรายได�ครัวเรือน การ
สงเสริมอาชีพ กลุ!มอาชีพ กลุ!มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ!มต!างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป1นอยู!ทั่วไป เป1นต�น 

(2)  

 (5) การวิเคราะห%สิ่งแวดล�อม พ้ืนทีส่ีเขียว ธรรมชาติต!างๆ ทาง
ภูมศาสตร% กระบวนการหรอืสิง่ 
ที่เกิดข้ึน การประดิษฐ%ที่มผีลต!อสิ่งแวดล�อมและการพัฒนา 

(2)  

 (6) ผลการวิเคราะห%ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปMจจบุันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท�องถ่ิน ด�วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส!งผลต!อการดําเนินงานได�แก! S 
-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness(จุดอ!อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และT-Threat(อุปสรรค) 

(2)  

 (7) สรปุประเด็นปMญหาและความต�องการของประชาชนเชิง
พ้ืนที่ มีการนําเสนอปMญหา ค�นหาสาเหตุของปMญหาหรือ
สมมุติฐานของปMญหา แนวทางการแก�ไขปMญหาหรือวิธีการแก�ไข
ปMญหาการกําหนดวัตถุประสงค%เพ่ือแก�ไขปMญหา 

(2)  

 (8) สรปุผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได�รบั และการ   
เบิกจ!ายงบประมาณ ในปLงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช!น 
สรปุสถานการณ%การพัฒนา การต้ังงบประมาณ การเบิกจ!าย
งบประมาณ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท�องถ่ินไปปฏิบัติ
ในเชิงปรมิาณ และการประเมินประสทิธิผลของแผนพัฒนา
ท�องถ่ินในเชิงคุณภาพ 

(1)  

(9) ผลที่ได�รบัจากการดําเนินงานในปLงบประมาณ พ.ศ.2557-
2560เช!น ผลที่ได�รับ/ผลที่สําคัญ ผลกระทบ และสรุปปMญหา 
อุปสรรค การดําเนินงานที่ผ!านมาและแนว 

  ทางการแก�ไข ปLงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

(1)  



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ% คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได� 

3. ยุทธศาสตร% 
   3.1 ยุทธศาสตร%ของ
องค%กรปกครองส!วนท�องถ่ิน 

ควรประกอบด�วยข�อมูลดงัน้ี 
สอดคล�องกับสภาพสงคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล�อมของท�องถิ่น 
ประเด็นปMญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร%ขององค%กรปกครองส!วนท�องถิ่นและเช่ือมโยงหลักประชา
รัฐแผนยทุธศาสตร%ชาต ิ20 ปL แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห!งชาตแิละThailand 4.0 

65 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร%ของ
องค%กรปกครองส!วน
ท�องถ่ินในเขตจงัหวัด 

สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร% คสช.และนโยบายรัฐบาลหลัก
ประชารัฐ แผน ยุทธศาสตร%ชาติ 20ปLและThailand 4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร%จงัหวัด สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร% คสช. และนโยบายรัฐบาลหลัก
ประชารัฐ แผน ยุทธศาสตร%ชาติ 20ปLและThailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน% วิสัยทัศน% ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค%กรปกครอง 
ส!วนท�องถิ่นต�องการจะเป1นหรือบรรลุถงึอนาคตอย!างชัดเจน  
สอดคล�องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป1นลักษณะเฉพาะขององค%กร
ปกครองส!วนท�องถิ่น และสัมพันธ%กับโครงการพัฒนาท�องถิ่น 

(5)  

3.5 กลยุทธ% แสดงให�เห็นช!องทาง วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีต�องทําตามอํานาจหน�าท่ี
ขององค%กรปกครองส!วนท�องถิ่นท่ีจะนําไปสู!การบรรลุวิสัยทัศน% หรือ
แสดงให�เห็นถึงความชัดเจนในส่ิงท่ีจะดําเนินการให�บรรลุวิสัยทัศน%น้ัน 

(5)  

3.6 เปDาประสงค%ของแต!ละ
ประเด็นกลยุทธ% 

เปDาประสงค%ของแต!ละประเด็นกลยุทธ%มีความสอดคล�องและสนับสนุน
ต!อกลยุทธ%ท่ีจะเกิดขึ้น มุ!งหมายส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีชดัเจน 

(5)  

3.7 จุดยืนทางยุทธ%ศาสตร%
(Positioning) 

ความมุ!งม่ันอันแน!วแน! ในการวางแผนพัฒนาท�องถิ่น  เพ่ือให�บรรลุ
วิสัยทัศน%ขององค%กรปกครองส!วนท�องถิ่นซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ี
จริง ท่ีจะนําไปสู!ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร% 

(5)  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ!งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุ!งหมาย
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปDาประสงค% ตัวช้ีวัดค!า
เปDาหมาย กลยุทธ% จุดยืนทางยุทธศาสตร%และยุทธศาสตร%ขององค%กร
ปกครองส!วนท�องถิ่นท่ีมีความชัดเจน  นําไปสู!การจัดทําโครงการ
พัฒนาท�องถิ่นในแผนพัฒนาท�องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เช่ือมโยงดงักล!าว 

(5)  

3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร%ในภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองค%รวมท่ีนําไปสูการพัฒนาท�องถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร%ชาติ 20 ปL แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห!งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ!มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร%การพัฒนาของ
องค%กรปกครองส!วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร%ขององค%กร
ปกครองส!วนท�องถิ่น 

(5)  

3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป1นผลผลิตท่ีเป1นชุดหรือเป1นโครงการท่ีเป1นชุด 
กลุ!มหรืออันหน่ึงอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป1นต�น เพ่ือนําไปสู!การ
จัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาท�องถิ่นในแผนพัฒนาท�องถิ่นอย!างถูกต�อง
และครบถ�วน 

(5)  

 รวมคะแนน 100  



22.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล$องแผนพัฒนาท$องถ่ิน 

ประกอบด$วย 

ประเด็นการพิจาณา คะแนน 

1.การสรปุสถานการณ%พัฒนา 10 

2.การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท�องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 

3.การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท�องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 

4.แผนงานและยุทธศาสตร%การพัฒนา 10 

5.โครงการพัฒนา ประกอบด�วย 60 

   5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 

   5.2 กําหนดวัตถุประสงค%สอดคล�องกับโครงการ (5) 

   5.3 เปDาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู!การต้ังงบประมาณได�ถูกต�อง 
(5) 

   5.4 โครงการมีความสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร%ชาติ 20 ปL 
(5) 

   5.5 เปDาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล�องกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม

แห!งชาติ 

(5) 

   5.6 โครงการมีความสอดคล�องกับ Thailand 4.0 
(5) 

   5.7 โครงการมีความสอดคล�องกับยุทธศาสตร%จงัหวัด 
(5) 

   5.8 โครงการแก�ไขปMญหาความยากจนหรือการเสริมสร�างให�ประเทศมั่นคง มัง่ค่ัง ย่ังยืน 
(5) 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคล�องกับเปDาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
(5) 

   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต�องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
(5) 

   5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล�องกบัวัตถุประสงค%และผลที่คาดว!าจะได�รบั 
(5) 

   5.12 ผลที่คาดว!าจะได�รับ สอดคล�องกับวัตถุประสงค% 
(5) 

รวมคะแนน 100 

         



คะแนน 100 คะแนน  เกณฑ%ที่ควรได�เพ่ือให�เกิดความสอดคล�องและขับเคลื่อนการพัฒนาท�องถ่ินขององค%กร
ปกครองส!วนท�องถ่ิน ไม!ควรน�อยกว!าร�อยละ 80 (80 คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ, คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ี
ได$ 

1. การสรุปสถานการณ%การ
พัฒนา 

เป1นการวิเคราะห%กรอบการจัดทํายุทธศาสตร%ขององค%กร
ปกครองส!วนท�องถิ่น (ใช�การวิเคราะห%
SWOTAnalysis/Demand (Demand Analysis) 
/Global Demand และ Trend ปMจจัยและสถานการณ%
การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต!อการพัฒนา อย!างน�อยต�อง
ประกอบด�วยการวิเคราะห%ศักยภาพด�านเศรษฐกิจ,ด�าน
สังคม,ด�านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล�อม) 

10  

2. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาท�องถ่ินไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใช�ตัวเลขต!างๆ เพ่ือนํามาใช�วัดผล
ในเชิงปริมาณเช!น การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งาน
ต!างๆ ก็คือผลผลิตน่ันเองว!าเป1นไปตามท่ีตัง้เปDาหมาย
เอาไว�หรือไม!จํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีได�กําหนดไว�
เท!าไหร! จํานวนท่ีไม!สามารถดาํเนินการได�มีจํานวน
เท!าไหร!สามารถอธิบายได�ตามหลักประสิทธิภาพ
(Efficiency) ของการพัฒนาท�องถิ่นตามอํานาจหน�าท่ีท่ี
ได�กําหนดไว� 
2) วิเคราะห%ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการ
ท่ีดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาท�องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ  

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง 
คุณภาพคือการนําเอาเทคนิคต!างๆ มาใช�เพ่ือวัดว!า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต!างๆ ท่ีดําเนินการใน
พ้ืนท่ีน้ันๆ ตรงต!อความต�องการของประชาชนหรือไม!
และเป1นไปตามอํานาจหน�าท่ีหรือไม! ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม! ส่ิงของ วัสดคุรุภัณฑ% การดําเนินการต!างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต�อง คงทน ถาวรสามารถใช�การได�
ตามวัตถุประสงค%หรือไม! ซ่ึงเป1นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค%และเปDาหมายของแผนการปฏบัิติราชการ
ตามท่ีได�รับงบประมาณมาดาํเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคยีงกับส!วนราชการหรือหน!วยงาน 
2) วิเคราะห%ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการ
ท่ีดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและยุทธศาสตร%
การพัฒนา  

1) วิเคราะห%แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด�านต!างๆ มีความ
สอดคล�องกับยุทธศาสตร%ขององค%กรปกครองส!วน
ท�องถิ่นในมิติต!างๆ จนนําไปสู!การจัดทําโครงการพัฒนา
ท�องถิ่นโดยใช� SWOT Analysis / Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend 

10  



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ, คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ี
ได$ 

4. แผนงานและยุทธศาสตร%การพัฒนา 
(ต!อ) 

หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค%กร
ปกครองส!วนท�องถิ่นท่ีมีพ้ืนท่ีตดิต!อกัน 
2) วิเคราะห%แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด�านต!างๆ ท่ี
สอดคล�องกับการแก�ไขปMญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท�องถิ่น (ด�าน
การเกษตรและแหล!งนํ้า) 
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

10  

5. โครงการพัฒนา 
ประกอบด�วย 
5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

ควรประกอบด�วยข�อมูลดงัน้ี 
เป1นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค%สนองต!อแผน
ยุทธศาสตร%การพัฒนาขององค%กรปกครองส!วน
ท�องถิ่นและดําเนินการเพ่ือให�การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน%ขององค%กรปกครองส!วนท�องถิ่นท่ีกําหนด
ไว� ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ!งไปเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึง อ!านแล�วเข�าใจได�ว!าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 

(5) 

 

5.2 กําหนดวัตถุประสงค%สอดคล�องกบั
โครงการ 

มีวัตถุประสงค%ชดัเจน (clear objective) โครงการ
ต�องกําหนดวัตถุประสงค%สอดคล�องกับความเป1นมา
ของโครงการ สอดคล�องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดําเนินงานต�องสอดคล�องกับวัตถุประสงค% มี
ความเป1นไปได�ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เปDาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนนําไปสู!การต้ังงบประมาณ
ได�ถูกต�อง 

สภาพท่ีอยากให�เกิดขึ้นในอนาคตเป1นทิศทางท่ีต�อง
ไปให�ถึงเปDาหมายต�องชัดเจน สามารถระบุจํานวน
เท!าไรกลุ!มเปDาหมายคืออะไร มีผลผลิตอย!างไร 
กลุ!มเปDาหมายพ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลา
ดําเนินงานอธิบายให�ชัดเจนว!าโครงการน้ีจะทําท่ี
ไหน เร่ิมต�นในช!วงเวลาใดและจบลงเม่ือไร ใครคือ
กลุ!มเปDาหมายของโครงการ หากกลุ!มเปDาหมายมี
หลายกลุ!ม ให�บอกชัดลงไปว!าใคร คือ
กลุ!มเปDาหมายหลัก ใครคือกลุ!มเปDาหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความสอดคล�องกับแผน
ยุทธศาสตร%ชาติ 20 ปL 

โครงการสอดคล�องกับ (1) ความม่ันคง (2) การ
สร�างความสามารถในการแข!งขัน (3) การพัฒนา
และเสริมสร�างศักยภาพคน (4) การสร�างโอกาส
ความเสมอภาคและเท!าเทียมกันทางสังคม (5) การ
สร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป1นมิตรต!อ
ส่ิงแวดล�อม  
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือให�เกิดความม่ันคง ม่ังคัง่ ยั่งยืน 

(5)  



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ, 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได$ 
5.5 เปDาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห!งชาติ 

โครงการมีความสอดคล�องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมแห!งชาติฉบบัที ่12 โดย 
(1) ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
(2) ยึดคนเป1นศูนย%กลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน%ภายใต�ยุทธศาสตร%ชาติ 20 ปL
(4) ยึดเปDาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลกัการนําไปสู!การปฏิบัติให�เกิดผล
สัมฤทธ์ิอย!างจรงิจงัใน 5 ปLที่ต!อยอดไปสjู
ผลสัมฤทธ์ิทีเ่ป1นเปDาหมายระยะยาว ภายใต�
แนวทางการพัฒนา 
(1) การยกระดับศักยภาพการแข!งขันและการ
หลุดพ�นกับดักรายได�ปานกลางสู!รายได�สงู 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช!วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพ่ือสร�างสังคมสูงวัยอย!างมีคุณภาพ 
(3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสงัคม 
(4)การรองรบัการเช่ือมโยงภูมิภาคและความ
เป1นเมือง 
(5) การสร�างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ
และสงัคมอย!างเป1นมิตรกบัสิง่แวดล�อม 
(6)การบรหิารราชการแผ!นดินทีม่ีประสทิธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการมีความสอดคล�องกับ  
Thailand 4.0 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล�องกบัการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร�างเศรษฐกจิไปสู! Value–
Based Economyหรือเศรษฐกจิที่ขับเคลือ่น
ด�วยนวัตกรรม ทําน�อย ได�มาก เช!น  
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค�า โภคภัณฑ%ไปสู!
สินค�าเชิงนวัตกรรม  
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด�วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู!การขับเคลื่อนด�วย
เทคโนโลยีความคิดสร�างสรรค%และนวัตกรรม 
(3) เปลี่ยนจากการเน�นภาคการผลิตสินค�า ไปสู!
การเน�นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่
เติมเต็มด�วยวิทยาการ ความคิดสร�างสรรค% 
นวัตกรรมวิทยาศาสตร% เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนาแล�วต!อยอดความได�เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช!น ด�านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ, 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได$ 
5.7 โครงการสอดคล�องกับยุทธศาสตร%
จังหวัด 

โครงการพัฒนาท�องถ่ินมีความสอดคล�องกบัห�วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได�กําหนดข้ึน 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท�องถ่ินเสมือนหน่ึงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจงัหวัด ซึ่งไม!สามารถแยก
ส!วนใดส!วนหน่ึงออกจากกันได� นอกจากน้ี
โครงการพัฒนาท�องถ่ินต�องเป1นโครงการ
เช่ือมต!อหรือเดินทางไปด�วยกันกับ 
ยุทธศาสตร%จงัหวัดที่ได�กําหนดข้ึนที่เป1นปMจจบุัน 

(5)  

5.8 โครงการแก�ไขปMญหาความยากจน
หรือการเสริมสร�างให�ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ย่ังยืนภายใต�หลักประชารัฐ 

เป1นโครงการที่ดําเนินการภายใต�พื้นฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนดําเนินการเองหรือร!วม
ดําเนินการ เป1นโครงการต!อยอดและขยายได�
เป1นโครงการที่ประชาชน 
ต�องการเพ่ือให�เกิดความย่ังยืน ซึ่งมลีักษณะทีจ่ะ
ให�ท�องถ่ินมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เป1น
ท�องถ่ินที่พฒันาแล�ว ด�วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง และเศรษฐกจิ
พอเพียงท�องถ่ิน(ด�านการเกษตรและแหล!งนํ้า) 
(LSEP) 

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล�องกับ
เปDาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต�องคํานึงถึงหลกั
สําคัญ 5 ประการในการจัดทําโครงการได�แก! 
(1) ความประหยัด (Economy) 
(2) ความมีประสทิธิภาพ (Efficiency) 
(3) ความมีประสทิธิผล (Effectiveness) 
(4)ความยุติธรรม(Equity)  
(5) ความโปร!งใส(Transparency) 

(5) 

 
 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต�อง
ตามหลกัวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต�องให�
สอดคล�องกบัโครงการถูกต�องตามหลักวิชาการ
ทางช!าง หลกัของราคากลาง ราคากลางท�องถ่ิน
มีความโปร!งใสในการกําหนดราคาและ
ตรวจสอบได�ในเชิงประจักษ%มีความคลาดเคลื่อน
ไม!มากกว!าหรือไม!ตํ่ากว!าร�อยละห�าของการ
นําไปต้ังงบประมาณรายจ!ายในข�อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติเงินสะสม หรือรายจ!ายพัฒนาที่ปรากฏ
ในรูปแบบอื่นๆ 
 
 

(5)  
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คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได$ 
5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI)และ
สอด 
คล�องกบัวัตถุประสงค%และผลที่คาดว!าจะ
ได�รับ 

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key 
Performance Indicator : KPI)ที่ สามารถวัด
ได� (measurable) ใช�บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช�บอกระสิทธิภาพ 
(efficiency) ได� เช!น การกําหนดความพึงพอใจ
การกําหนดร�อยละ การกําหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค%ทีเ่กิดทีส่ิ่งที่ได�รับ (การ
คาดการณ% คาดว!าจะได�รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว!าจะได�รับสอดคล�องกบั
วัตถุประสงค% 

ผลที่ได�รับเป1นสิ่งที่เกิดข้ึนได�จริงจากการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาซึง่สอดคล�องกับ
วัตถุประสงค%ที่ต้ังไว� การได�ผลหรือผลที่เกิดข้ึน
จะต�องเท!ากบัวัตถุประสงค%หรือมากกว!า
วัตถุประสงค% ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค%ควร
คํานึงถึง 
(1) มีความเป1นไปได�และมีความเฉพาะเจาะจง  
ในการดําเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได� 
(3) ระบุสิง่ที่ต�องการดําเนินงานอย!างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากทีสุ่ดและสามารถปฏิบัติ
ได� 
(4) เป1นเหตุเป1นผล สอดคล�องกบัความเป1นจรงิ 
(5) ส!งผลต!อการบ!งบอกเวลาได� 

(5)  

รวมคะแนน 100  

3. สรุปผลการพัฒนาท$องถ่ินในภาพรวม 
        3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

       ข�อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว!าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค%กรปกครองส!วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 กําหนดว!า ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ต!อสภาท�องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน พร�อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในที่เป�ดเผย ภายในสิบห�าวันนับแต!วันที่ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล!าวและต�องป�ดประกาศโดยเป�ดเผยไม!น�อยกว!าสามสิบวัน โดยอย!างน�อยปLละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปLและ ข�อ 29 (3) กําหนดว!า ให�องค%กรปกครองส!วนท�องถ่ิน
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต!อผู�บริหารท�องถ่ิน เพ่ือให�
ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต!อสภาท�องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน พร�อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในที่เป�ดเผยภายในสิบห�าวัน นับแต!วันรายงานผลและ



เสนอความเห็นดังกล!าวและต�องป�ดประกาศไว�เป1นระยะเวลาไม!น�อยกว!าสามสิบวัน โดยอย!างน�อยปLละสองครัง้
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปL โดยใช�รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได�ทั้งการ
อธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข�อมูลต!าง ๆ จาก 

1 ใช�แบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปรมิาณและคุณภาพ 
(1) แบบตัวบ!งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนนหรือ Scorecard Model ของ Kaplan 

& Norton 
(3) แบบมุ!งวัดผลสมัฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS))  
ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
(6) แบบการประเมินโดยใช�วิธีการแก�ปMญหาหรือเรียนรู�จากปMญหาที่เกิดข้ึนหรือ Problem Solving 

Method 
(7) แบบการประเมินแบบมสี!วนร!วม (Participatory Methods) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
(11) แบบอื่น ๆ ที่องค%กรปกครองส!วนท�องถ่ินกําหนดข้ึน ทัง้น้ีต�องอยู!ภายใต�กรอบตามข�อ (1)-(10)  

หรือเป1นแบบผสมก็ได� 
2. เชิงปรมิาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได�จรงิ ๆ คืออะไร ค!าใช�จ!าย (Cost) เวลา (Time) 

เป1นไปตามที่กําหนดไว�หรือไม!……………………………………………………………………………………………………………… 
3. ประชาชนได�ประโยชน%อย!างไรหรือราชการได�ประโยชน%อย!างไร………………………….……………………………  
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
4 วัดผลน้ันได�จรงิหรือไม! หรือวัดได�เท!าไหร! (Key Performance Indicators : KPIs) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5 ผลกระทบ (Impact) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ข$อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท$องถ่ินในอนาคต 
4.1 ผลกระทบนําไปสู!อนาคต ( เช!นจะทํา สนับสนุน ส!งเสรมิ ปDองกันอย!างไร เป1นต�น) 

- ส!งเสริมสนับสนุนหมู!บ�าน ชุมชนให�สามารถพัฒนาและพ่ึงพาตนเองได� 
- สร�างแนวร!วมในการดําเนินงานของชุมชนร!วมกับหน!วยงานระดับอําเภอ จังหวัด แบบ

เบ็ดเสรจ็อย!างเป1นรปูธรรม 
- จัดทําแผนให�สอดคล�องกับบรบิทชุมชนหรือความเป1นไปได�ที่จะต!อยอดการพัฒนาได�อย!าง

ย่ังยืนของแต!ละท�องถ่ิน 
 
 



4.2 ข�อสังเกต ข�อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค%ประกอบสําคัญของข�อมูลเพ่ือนําไปสู! 
ข�อเสนอแนะ เป1นต�น) 

- การจัดเกบ็ข�อมลู การจัดทํารปูแบบข�อมูล การรายงานผลการปฏิบัติงานราชการต!าง ๆ ให�
สามารถเช่ือมโยงข�อมูลระหว!างหน!วยงานราชการต!าง ๆ ได� เพ่ือลดการทํางานทีซ่้ําซ�อน และ
เกิดความคล!องตัวในหน!วยงาน 
- กําหนดช!วงระยะเวลาการจัดทําแผนชุมชนกบัแผนพัฒนาท�องถ่ินให�สอดคล�องกัน เพ่ือให�การ

ปฏิบัติไม!เป1นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ%การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค%กร
ปกครองส!วนท�องถ่ิน 

             - บูรณาการการปฏิบัติงานของหน!วยงานราชการในพ้ืนที่อย!างเป1นรูปธรรมย่ิงข้ึน 

 


