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ค าน า 
 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 มาตรา 50 (9) และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 
มาตรา 16 (1) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วน
ต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น น าปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
ชุมชน ที่จะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาแต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วน
จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหาความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด น ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
หน้าที่ โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด อีกทั้งสอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาระบบราชการของรัฐบาลที่ให้ความส าคัญต่อการวางแผนการพัฒนาของหน่วยงานอย่างบูรณาการ
และมุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จในแต่ละด้าน 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งปะกอบด้วย
รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการที่จะด าเนินการและในแผนพัฒนาสามปีนี้สามารถทบทวนเพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมในแต่ละปีได้ 

 บัดนี้ เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.256-2564) เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและเป็นแนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้หวัด
เป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรม/โครงการที่จะด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ ดังกล่าว จะสามารถพัฒนาท้องถิ่น และ
แก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้อย่างดี และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
 
 
 
 
        เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง 
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1 
ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 
1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้ง 
  เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ตั้งอยู่ หมู่ที่  2 ต าบลทุ่งผึ้ง อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง ห่างจากที่ว่าการ              
อ าเภอแจ้ห่มไปทางทิศเหนือประมาณ 35 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035 สายล าปาง-แจ้ห่ม  และ
ถนนเข้าสู่ต าบลทุ่งผึ้ง ตามถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 3014  
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 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีปุาไม้ล้อมรอบ มีที่ลาดเชิงเขา และมีที่ราบลุ่มใกล้
แม่น้ าบางส่วน 

  1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
  เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง มีสภาพภูมิอากาศ เป็นแบบร้อนชื้น 
สลับร้อนแห้งแล้ง หรือฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู มี 3 ฤดู 
 ฤดูร้อน     ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 
 ฤดูฝน      ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว   ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์                  

 1.4 ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินของต าบลทุ่งผึ้ง มีลักษณะองค์ประกอบของดินหลายชนิด เช่น ดินร่วมเหมาะแก่การ
เพาะปลูก และพ้ืนที่ประกอบด้วยแหล่งแร่หลายประเภท เช่น ดินขาว  ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก และดินเหนียว          
ที่เหมาะแก่การเพาะปลูก 

 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
  แม่น้ า 2  สาย     คือ  แม่น้ าวัง  และแม่น้ าแม่ตาก   
  อ่างเก็บน้ า  3  แห่ง คือ  อ่างเก็บน้ าแม่ตาก  อ่างเก็บน้ าแม่ต๋าง  และอ่างเก็บน้ าแม่โกงกาง 

 1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
  ลักษณะของพ้ืนที่ปุา ส่วนใหญ่เป็นปุาเบญจพรรณ ปุาไม้ค่อนข้างทึบ มีไม่ที่มีค่าหลายชนิด พันธุ์ไม้ 
เด่นที่พบส่วนใหญ่ประกอบด้วย สัก แดง ประดู่ แสมสาร กระบก กว้าว เก็ดแดง ติ้ว ซ้อ ปอกระสา เป็นต้น  
 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
 2.1 เขตการปกครอง 
 เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ได้รับการยกฐานะตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งผึ้ง อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่            
25 ธันวาคม 2539 และได้ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลทุ่งผึ้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งผึ้ง อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง เป็นเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2552 มีอาณาเขต
ติดต่อ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ   ติดกับ  ต าบลร่องเคาะ และ ต าบลวังทอง อ าเภอวังเหนือ  
              จังหวัดล าปาง 
 ทิศใต้   ติดกับ  ต าบลปงดอน  อ าเภอแจ้ห่ม  จังหวัดล าปาง 
 ทิศตะวันออก  ติดกับ  ต าบลบ้านร้อง  อ าเภองาว  จังหวัดล าปาง 
 ทิศตะวันตก  ติดกับ  ต าบลแม่สุก อ าเภอแจ้ห่ม และ ต าบลร่องเคาะ  
              อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง 

 2.2 การเลือกตั้ง 
  เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ประกอบด้วยหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน แบ่งออกเป็น 2 เขตการพัฒนา 
   เขต 1  ประกอบด้วย  หมู่ที่   1, 5, 6  มีสมาชิกสภาเทศบาลได้ 6 คน 
   เขต 2  ประกอบด้วย  หมู่ที่   2, 3, 4  มีสมาชิกสภาเทศบาลได้ 6 คน 
  โดยจะมีสมาชิกสภาเทศบาลที่จะได้รับการเลือกตั้ง จ านวน 12 คน  
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3. ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลจากส านักทะเบียน อ าเภอแจ้ห่ม ณ เดือนกันยายน 2559) 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
  ต าบลบ้านสามีประชาชนทั้งสิ้น 4,113 คน แยกเป็น ชาย 2,035 คน หญิง 2,078 คน มีความ
หนาแน่นเฉลี่ย 22 คน/ตารางกิโลเมตร มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 1,602 ครัวเรือน แยกเป็น 
 
จ านวนครัวเรือน 

 
 
 
 

 
จ านวนประชากร 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน 
ประชากร (คน) 

รวมประชากร 
ชาย หญิง 

1 บ้านทุ่งฮ้าง 397 514 550 1,064 
2 บ้านแจ้คอน 305 343 381 724 
3 บ้านหัวฝาย 227 271 287 558 
4 บ้านทุ่งผึ้ง 195 302 289 591 
5 บ้านแม่ช่อฟูา 247 338 304 642 
6 บ้านแจ้คอน 231 267 267 534 

ยอดรวม 1,602 2,035 2,078 4,113 
 
หมู่ที่ 1  บ้านทุ่งฮ้าง   นายชาญ          จานแก้ว  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 2  บ้านแจ้คอน      นายประสิทธิ์     ประสม  เป็นก านันต าบลทุ่งผึ้ง 
หมู่ที่ 3  บ้านหัวฝาย      นายประพรรณ   หมายจริง เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 4  บ้านทุ่งผึ้ง        นายประพรรณ์   จันทร์ตา เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 5  บ้านแม่ช่อฟูา    นายอุทาน      สมเพราะ เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 6  บ้านแจ้คอน นางวาสนา   ใจหมั้น  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน 
1 บ้านทุ่งฮ้าง 397 
2 บ้านแจ้คอน 305 
3 บ้านหัวฝาย 227 
4 บ้านทุ่งผึ้ง 195 
5 บ้านแม่ช่อฟูา 247 
6 บ้านแจ้คอน 231 

รวม 1,602 
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 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
  จ านวนประชากรทั้งหมด  4,024  คน  แยกเป็น 
  

 
 
 

 
4. สภาพทางสังคม  
 4.1 การศึกษา 
  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 3 จ านวน 7 แห่ง 
   - โรงเรียนแจ้คอนวิทยา   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งผึ้ง 
   - โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านใหม่สามัคคี (ห้วยวาด) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งผึ้ง 
   - โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง    ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งผึ้ง 
   - โรงเรียนบ้านหัวฝาย   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งผึ้ง 
   - โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งผึ้ง 
   - โรงเรียนบ้านช่อฟูา   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งผึ้ง 
   - โรงเรียนบ้านช่อฟูา (สาขาแม่จอกฟูา) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งผึ้ง 
 จ านวนเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2559 

โรงเรียน จ านวน 
นักเรียน 

บุคลากร 
ผู้บริหาร ครู ครูจ้างสอน 

โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 222 1 14 3 
โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สาขาบ้านใหม่สามัคคี (ห้วยวาด) 30 - - 1 
โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 37 1 3 2 
โรงเรียนบ้านหัวฝาย 27 - 2 1 
โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 44 - 3 1 
โรงเรียนบ้านช่อฟูา 26 1 1 - 
โรงเรียนบ้านช่อฟูา (สาขาแม่จอกฟูา) 19 - - 2 

รวม 405 3 23 10 
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง จ านวน 6 ศูนย์ ได้แก่ 
  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแจ้คอน  จ านวนเด็กเล็ก  21  คน   ครูผู้ดูแลเด็ก  2  คน 
  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งผึ้ง  จ านวนเด็กเล็ก  23  คน   ผูดู้แลเด็ก     2  คน 
  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งฮ้าง   จ านวนเด็กเล็ก  13  คน   ครูผู้ดูแลเด็ก  1  คน 
  4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อฟูา  จ านวนเด็กเล็ก  17  คน   ผูดู้แลเด็ก     1  คน 
  5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาขาแม่จอกฟูา จ านวนเด็กเล็ก  10  คน   ผูดู้แลเด็ก     1  คน 
  6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาขาใหม่สามัคคี จ านวนเด็กเล็ก  30  คน   ผูดู้แลเด็ก     1  คน  
 

 

แยกตามช่วงอายุ จ านวน รวม 
ชาย หญิง 

อายุต่ ากว่า 18 ปี 362 356 718 
อายุ 18 – 60 ป ี 1,322 1350 2,672 
อายุมากกว่า 60 ปี 295 339 634 

รวม 1,979 2,045 4,024 
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  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
   - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอแจ้ห่ม ตั้งอยู่ บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2 
 
 4.2 สาธารณสุข 
  1. ต าบลทุ่งผึ้ง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 2 แห่ง สังกัด ส านักงานสาธารณสุข                 
อ าเภอแจ้ห่ม  ประกอบด้วย 
   1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแจ้คอน  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งผึ้ง ครอบคลุมพ้ืนที่     
หมู่ที่ 2, 3, 4 และ 6  
   2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่งฮ้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งผึ้ง ครอบคลุมพ้ืนที่          
หมู่ที่ 1,5 
  2. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน (ศสมช.) หมู่ที่ 1-6  จ านวน  1  แห่ง 
  3. อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)     จ านวน  121  คน 
  
 4.3 ด้านอาชญากรรม 
  เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง มีหน่วยงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งหน่วยปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/สถานีดับเพลิง ให้บริการประชาชนตลอด  
24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง มีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานและบุคลากร 
ดังนี้ 
  1. รถยนต์บรรทุกน้ าช่วยดับเพลิง  ขนาดความจุ  6,000 ลิตร   จ านวน   1  คัน 
  2. รถยนต์กู้ชีพพร้อมอุปกรณ์      จ านวน   1  คัน 
  3. เครื่องสูบน้ าชนิดหาบหาม  พร้อมอุปกรณ์    จ านวน   1  เครื่อง 
  4. อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน     จ านวน   4  คน 
  ด้านความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือด้านการดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนี้ 
  1. ที่พักสายตรวจต าบลทุ่งผึ้ง  ตั้งอยู่บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2 
  2. อาสาสมัครต ารวจบ้าน           จ านวน  60  คน 
  3. อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน        จ านวน  80  คน 
  4. ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (กล้องวงจรปิด) CCTV    จ านวน    8  จุด 
 
 4.4 ยาเสพติด 
  เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง มีหมู่บ้านสาขาของบ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 1 คือบ้านใหม่สามัคคี (ห้วยวาด) เป็นพ้ืนที่
ควบคุมพิเศษทางความมั่นคง (ด้านยาเสพติด) มีทหารชุดควบคุมพิเศษทางความมั่นคงห้วยวาด และเทศบาล            
ต าบลทุ่งผึ้ง มีการจัดท ากิจกรรม/โครงการณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นประจ าทุกปี รวมถึงการ
ช่วยเหลือการบ าบัดผู้ติดยาเสพติด การติดตามหลังการเข้าบ าบัดและส่งเสริมอาชีพ 
 
 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง มีการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมอยู่หลายด้าน มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนทุกเพศทุกวัย และมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน ดังนี้ 
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  กลุ่ม/อาสาสมัคร 
   - กลุ่มแม่บ้าน/สตรี     จ านวน     400  คน 
   - กองทุนสวัสดิการชุมชน    จ านวน  1,200  คน 
   - สภาเด็กและเยาวชนต าบลทุ่งผึ้ง   จ านวน     227  คน 
   - อาสาสมัครพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)  จ านวน         1  คน 
   - ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชนระดับหมู่บ้าน    จ านวน         6  คน  
   - ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชนระดับต าบล   จ านวน         2  คน 
   - อาสาสมัครแรงงานหมู่บ้าน    จ านวน         6  คน 
   - อาสาสมัครแรงงานระดับต าบล   จ านวน         6  คน 
  หน่วยบริการทางสังคม 
   - ชมรมผู้สูงอายุ       จ านวน        1  แห่ง   
   - ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป    จ านวน         1  แห่ง 
   - ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน    จ านวน         1  แห่ง 
   - สถาบันการเงินชุมชน     จ านวน         1  แห่ง 
   - สหกรณ์ร้านค้าชุมชน     จ านวน         1  แห่ง 
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  การคมนาคมขนส่ง จากตัวเมืองล าปาง เข้าสู่เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ใช้เส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
1035 ถึงปากทางเข้าสู่พื้นที่ส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ใช้เส้นทาง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 3014 
การคมนาคมขนส่ง โดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน  ต าบลทุ่งผึ้ง มีเส้นทาง
คมนาคมท่ีเป็นเส้นทางหลัก ดังนี้ 
  1. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1035 
  2. ถนน อบจ.ล าปาง 3014 
  3. สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก   จ านวน  7  แห่ง 
 5.2 การไฟฟ้า   
   ในเขตเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง มีการให้บริการจ่ายกระแสไฟฟูา โดยการไฟฟูาส่วนภูมิภาค            
อ าเภอแจ้ห่ม ซึ่งให้บริการไฟฟูาแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 1-6 ในด้านการให้บริการไฟฟูาสาธารณะ เทศบาล
ต าบลทุ่งผึ้ง ได้ด าเนินการติดตั้งโคมไฟฟูาส่องสว่างตามแนวถนน ในซอย จุดตัดทางแยก และสถานที่ส าคัญเพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจรไปมาเวลากลางคืนและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงลดปัญหาอาชญากรรม 
 5.3 การประปา 
   เทศบาลได้ผลิตน้ าประปาเพ่ือให้ประชาชนภายในต าบลทุ่งผึ้ง ได้ใช้ในการอุปโภค บริโภค อย่าง
ทั่วถึง 
 5.4 โทรศัพท์ 
   ในเขตเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง มีระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ 
   - ระบบเครือข่าย AIS 
   - ระบบเครือข่าย True 
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 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์  
    ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลทุ่งผึ้งมีไปรษณีย์และการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ได้แก่ 
   1. ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขเอกชน   จ านวน  1  แห่ง 
   2. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
   3. หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
   4. เว็บไซต์ของเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง www.tungpheung.go.th 
   5. วิทยุสื่อสารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย คลื่นความถ่ี 162.525 MHz 
   6. การขนส่งโดยรถบรรทุกหรือรถยนต์ส่วนบุคคล 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร  
   ด้านการเกษตรกรรมในท้องถิ่น ส่วนใหญ่ปลูกข้าว ผักกาดเขียว ข้าวโพด ถั่วแระ 
 6.2 การประมง 
   การประมงในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลทุ่งผึ้งจะเป็นลักษณะของการใช้แห หรือ ยอ ในการจับสัตว์
น้ าตามแม่น้ าวัง ส่วนมากเพ่ือการบริโภคภายในครัวเรือน 
 6.3 การปศุสัตว์ 
   ในพ้ืนที่มีการประกอบกิจการปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงหมู เลี้ยงวัว เลี้ยงไก่ และมีโรงฆ่าสัตว์ จ านวน 
1 แห่ง ได้แก่ โรงฆ่าสุกร 
 6.4 การบริการ 
   ส าหรับด้านการบริการจะเป็นลักษณะของการให้บริการ ดังนี้ 

1. อู่ซ่อมรถ   จ านวน 6 ร้าน 
2. ร้านเสริมสวย  จ านวน 2 ร้าน 
3. ปั้มหลอด   จ านวน 6 ร้าน 
4. ร้านอาหาร   จ านวน 8 ร้าน 
5. ทีท่ าการไปรษณีย์  จ านวน 1 แห่ง 
6. ร้านคอมพิวเตอร์  จ านวน 1 ร้าน 

 6.5 การท่องเที่ยว 
  ส าหรับด้านการท่องเที่ยว เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง มีสถานที่ท่องเที่ยว น้ าตกตาดเหมย ตั้งอยู่ในเขต พ้ืนที่
ของอุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท น้ าตกมีทั้งหมด 9 ชั้น มีน้ าไหลตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงเดือน พฤษภาคม - กันยายน 
จะสวยงามมาก การเดินทางเข้าสู่น้ าตกตาดเหมยใช้เส้นทางจากบ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 1 ถึงน้ าตกตาดเหมย ระยะทาง
ประมาณ 9 กิโลเมตร บริเวณน้ าตกตาดเหมยมีพ้ืนที่สนามท่ีกว้างขวางเหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 6.6 อุตสาหกรรม 
  มีโรงงานดองผักกาดในหมู่บ้าน โดยซื้อผักกาดของเกษตรกรในหมู่บ้านต าบลทุ่งผึ้ง  จ านวน 1 โรง 
 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  ประชากรในพ้ืนที่ต าบลทุ่งผึ้ง เป็นชุมชนแบบชนบท มีการอาศัยกันไม่หนาแน่น ด้านการขายเป็น
ลักษณะของร้านค้าปลีก ร้านขายของช า ของเบ็ดเตล็ด ที่เป็นสินค้าอุปโภค/บริโภค และกลุ่มอาชีพ ดังนี้ 
 
 

http://www.tungpheung.go.th/
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  1. ร้านค้า     จ านวน  38 ร้าน 
  2. โรงน้ า และ น้ าดื่ม  จ านวน    2 ร้าน 
  3. โรงเลี้ยงสุกร   จ านวน  15 โรง 
  4. โรงเลี้ยงไก่   จ านวน  10 โรง 
  5. โรงสีข้าว    จ านวน    6 โรง 
  6. บ้านเช่า    จ านวน    2 หลัง 
  7. ลานคอนกรีต/เครื่องช่าง  จ านวน    2 ลาน 

  8. เสาสัญญาณโทรคมนาคม  จ านวน    2 เสา 
  9. กลุ่มสินค้า OTOP จากไม้มะค่า จ านวน    1 กลุ่ม 

 6.8 แรงงาน 
  แรงงานภายในต าบลทุ่งผึ้งจะเป็นแรงงานด้านเกษตรกรรม ค่าแรง 300 บาท/วัน 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
  พ้ืนที่ต าบลทุ่งผึ้งส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีปุาไม้ล้อมรอบ และมีแม่น้ าวัง และแม่น้ าตากไหลผ่าน และเป็น
สายน้ าที่ประชากรในต าบลทุ่งผึ้งใช้ในการเกษตร ประชากรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร 
 7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
  พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีการปลูกพืชผัก ได้แก่ 
  - มะนาว ราคาต้นทุน 130/ต้น ราคาจ าหน่ายโดยเฉลี่ย 20 บาท/กิโลกรัม 
  - ผักกาดเขียวปลี ราคาต้นทุน 15,000/ไร่ ราคาจ าหน่ายโดยเฉลี่ย 4 บาท/กิโลกรัม 
  - ถั่วแระ  ราคาต้นทุน 10,000/ไร่  ราคาจ าหน่ายโดยเฉลี่ย 3 บาท/กิโลกรัม 
  - ถั่วด า  ราคาต้นทุน 5,000/ไร่  ราคาจ าหน่ายโดยเฉลี่ย 80 บาท/กิโลกรัม 
  - ข้าวโพด ราคาต้นทุน 10,000/ไร่ ราคาจ าหน่ายโดยเฉลี่ย 4 บาท/กิโลกรัม 
 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
  มีแม่น้ าวังเป็นแม่น้ าสายหลักที่ไหลผ่านหมู่บ้านและใช้ในการเกษตร และมีล าห้วยแม่ตาก และน้ าฝน        
ที่ประชากรได้อาศัยในการท าเกษตรกรรม 
 7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
  ต าบลทุ่งผึ้งมีระบบน้ าประปาเพ่ือใช้ในการอุปโภค/บริโภค และมีระบบประปาภูเขาท่ีชาวบ้านสามารถ
น้ ามาใช้ในการอุปโภคและบริโภคได้อย่างเพียงพอ 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา 
  ประชากรในเขตเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา จ านวน 6 แห่ง 
  1. วัดศรีดอนมูล  ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ต าบลทุ่งผึ้ง 

  2. วัดพระธาตุมหาโปน ตั้งอยู่ที่หมู่ 2  ต าบลทุ่งผึ้ง 
  3. วัดบ้านหัวฝาย  ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ต าบลทุ่งผึ้ง 
  4. วัดบ้านทุ่งผึ้ง  ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ต าบลทุ่งผึ้ง 
  5. วัดมหิยังกะ  ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ต าบลทุ่งผึ้ง 
  6. วัดบ้านแจ้คอน  ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ต าบลทุ่งผึ้ง 
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 8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ ได้แก่ 
  เดือนเมษายนของทุกปี ประเพณีสงกรานต์ 
  เดือนกรกฎาคมของทุกปี ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
  เดือนตุลาคมของทุกปี ประเพณีตักบาตรวันออกพรรษา,ประเพณีตานก๋วยสลาก 
  เดือนพฤศจิกายนของทุกปี ประเพณีลอยกระทง 

 8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ประชาชนต าบลทุ่งผึ้งใช้ภาษาล้านนาหรือภาษาค าเมืองเป็นภาษาหลักและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชาวบ้านต าบลทุ่งผึ้ง ได้แก่ 
   1. การน าเมล็ดมะค่ามาท าเครื่องประดับ 
   2. งานจักสานที่ท าจากไม้ไผ่ 

 8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  สินค้าพ้ืนเมืองที่ขึ้นชื่อของต าบลทุ่งผึ้งก็คือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากเมล็ดมะค่า เช่น เครื่องประดับของสตรี
เป็นสินค้า OTOP ที่ข้ึนชื่อของต าบลทุ่งผึ้ง  
 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 น้ า 
  มีน้ าจากล าห้วย, น้ าจากแม่น้ าวัง, แม่น้ าตาก 
 9.2 ป่าไม้ 
  เป็นปุาเบญจพรรณ 
 9.3 ภูเขา 
  เป็นภูเขาสูงสลับกับพ้ืนที่ลาดเชิงเขา 
 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ปุาไม้บางส่วนถูกตัดท าลายเพ่ือท าการเกษตร แต่พ้ืนที่ส่วนใหญ่ยงคงอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ปุาอาศัยอยู่ 
และพ้ืนดินมีแต่ธาตุส าคัญ คือแร่ลิกไนต์ ซึ่งยังไม่มีการขุดเจาะ และแร่ดินขาวซึ่งได้รับการสัมปทานขุดออกไปใช้
ประโยชน์ ดินมีสภาพดี แต่บางส่วนถูกท าลายจากการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าหญ้าก าจัดวัชพืช 
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ส่วนที่ 2 
สรุปการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2557-2560) 
----------------------------------------------------- 

 
1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ  
    พ.ศ.2557 -2560 

 1.1 สรุปสถานการณ์พัฒนา การตั้งงบประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  ตามที่เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2560), (พ.ศ.2558-
2561) , (พ.ศ.2559-2562) และ (พ.ศ.2560-2563) อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า
ครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี โดยเทศบาลได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็ น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการที่ขอให้
หน่วยงานอื่นมาด าเนินงานให้ รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามป ี

  ทั้งนี้ เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ได้ด าเนินการตั้งงบประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ตามแผนพัฒนา
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

  การจัดท างบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 3 1,064,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 345,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 26 1,772,232.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 2 30,000.00 

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 6 1,437,000.00 

รวม 40 4,648,232.00 
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 การจัดท างบประมาณปีงบประมาณ 2558 
ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 8 2,705,000.00 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 575,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 36 9,260,362.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 7 200,000.00 

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 15 1,543,800.00 

รวม 72 14,284,162.00 
 
 การจัดท างบประมาณปีงบประมาณ 2559 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 26 7,156,100.00 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11 495,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 39 11,241,705.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 6 140,000.00 

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 9 6,308,208.00 

รวม 91 25,341,013.00 
 
 การจัดท างบประมาณปีงบประมาณ 2560 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 9 3,219,000.00 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 405,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 29 13,892,080.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 5 120,000.00 

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 6 832,000.00 

รวม 59 18,468,080.00 
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 การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อนหนี้ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ การเบิกจ่าย

งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 3 1,064,000.00 3 1,064,000.00 
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 345,000.00 3 345,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

26 1,772,232.00 26 1,772,232.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 2 30,000.00 2 30,000.00 
ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 6 1,437,000.00 6 1,437,000.00 

รวม 40 4,648,232.00 40 4,648,232.00 
 
 การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อนหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 8 2,705,000.00 8 2,705,000.00 
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 575,000.00 6 575,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

36 9,260,362.00 36 9,260,362.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 7 200,000.00 7 200,000.00 
ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 15 1,543,800.00 15 1,543,800.00 

รวม 72 14,284,162.00 72 14,284,162.00 
 
 การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อนหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 26 4,285,000.00 9 3,930,000.00 
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

11 - - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

39 2,973,060.04 10 2,520,227.04 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 6 33,322.00 2 33,322.00 
ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร 9 64,170.00 3 64,170.00 

รวม 91 7,355,552.04 24 6,547,719.04 
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 1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ตามที่เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
เทศบาลให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะจ้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไมน่้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

 (1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงปริมาณ 
  1) เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
  2) เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง สามารถด าเนินงานได้ไม่ถึงร้อยละ   ของแผนและลดลงกว่าปีที่ผ่านมา ดังนี้ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
   - โครงการที่บรรจุในแผน  จ านวน   40   โครงการ 
   - สามารถด าเนินการได ้ จ านวน     40   โครงการ 
   - คิดเป็นร้อยละ    100 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
   - โครงการที่บรรจุในแผน  จ านวน    72   โครงการ 
   - สามารถด าเนินการได ้ จ านวน     72   โครงการ 
   - คิดเป็นร้อยละ    100 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
   - โครงการที่บรรจุในแผน  จ านวน     91   โครงการ 
   - สามารถด าเนินการได ้ จ านวน     24   โครงการ 
   - คิดเป็นร้อยละ    26.37 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   - โครงการที่บรรจุในแผน  จ านวน      59   โครงการ 
   - สามารถด าเนินการได ้ จ านวน      -     โครงการ 
   - คิดเป็นร้อยละ    - 

 (2) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
  จากแผนพัฒนาเทศบาลได้ด าเนินการตามแผนเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้
พอสมควรโดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
  1. ผลการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   - ปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างถนนภายในเขตเทศบาล 
   - พัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะ 
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   - ก่อสร้างระบบประปาให้ทั่วถึง 
   - พัฒนาระบบน้ าเพื่อการเกษตร 
  2. ผลการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
    - ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ตามพระราชด าริ 
    - การลดปริมาณขยะมูลฝอยในต าบล 
    - สร้างฝายชะลอน้ า 
  3. ผลการด าเนินงานด้านสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   - สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่คนชรา ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์  
   - ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณี กิจกรรมทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น 
   - สนับสนุนงบประมาณตามโครงการอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน 
   - ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานส าคัญของทางราชการ 
   - รณรงค์และปูองกันโรคติดต่อ 
   - ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม อสม. 
   - สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับอ าเภอ 
  4. ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
    - ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
    - ส่งเสริมการเกษตรในต าบล 
  5. ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
   - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
   - ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีเพ่ือพัฒนารายได้ 
   - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และผลการปฏิบัติงาน 
   - ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมให้หลักสูตรต่างๆ 
    
2. ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

 2.1 ผลที่ได้รับหรือผลท่ีส าคัญ 
   เทศบาลได้ด าเนินงานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่นคงในการ
พัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลจากการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง นั้น ผลที่ได้รับมีดังนี้ 
   1. ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
   2. ประชาชนมีน้ าใช้ทุกครัวเรือน 
   3. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ 
   4. เด็กได้รับการศึกษาทุกคน 
   5. คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 

 2.2 ผลกระทบ 
   การบริการในทางราชการอาจท าให้เกิดการล่าช้าในกระบวนการ จนเกิดการร้องเรียนซึ่งเป็นผลกระทบ
โดยตรงในพ้ืนที่ วิธีแก้ปัญหาโดยชี้แจงกระบวนการทางราชการให้ประชาชนทราบและท าความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 
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3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
 ปัญหา 
  1. เจ้าหน้าที่ยังชาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย เท่าท่ีควร 
  2. เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 
  3. มีปัญหาภายในต าบลที่ต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก 
  4. ประชาชนยังขาดความเข้าใจในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถด าเนินการได้ 
 
 อุปสรรค 
  1. การขาดความรู้ในระเบียบ กฎหมาย อีกท้ัง เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ 
           และไม่ทันสมัย ท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  2. การทีเ่ทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาของประชาชน 
  3. ปัญหาบางอย่างเทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ 
 
 แนวทางการแก้ไข 
  1. การด าเนินงานของเทศบาล ควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี คือควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม      
            ที่บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีมาพิจารณาด าเนินการ 
  2. ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่และสามารถด าเนินการได้ 
  3. ควรพิจารณาด าเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากท่ีสุด 
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ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมุ่งเน้นเพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยก าลัง
อยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคระกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) สรุปย่อได้ ดังนี้ 
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1. ความเป็นมา 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558-2559) และกรอบการปฏิรูปใน
ระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ (1) 
คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ (2) 
คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดท าร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการ
ปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
 คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้
พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมู ลในการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ต่อที่ประชุมคระกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
 ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศ
ภายในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(ตุลาคม 2559-2564) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผน
ระยะ 5 ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่ กลไกการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน
กรกฎาคม 2560  
 
2. สาระส าคัญ 
 2.1 สภาพแวดล้อม 
  ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจ
ของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” 
ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้า
กว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น ตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแส
โลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้
ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความ
ยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ 
แหล่งทุน และบริหารทางสังคมที่มีคุณภาพส าหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้
เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่
ไม่สามารถพัฒนาได้ เองภายในประเทศต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและ                                            
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แรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการ                                                            
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคม
โลกได้ท าให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติด
ข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผัน
ผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการด ารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหาร
ราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

  นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจ
ขยายเพ่ิมข้ึนแต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะ
ยิ่งท าให้ความเลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต 
20 ปี ข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไข
ภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความ
เสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่า วสารองค์
ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุก
ระบบ ในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่ง
ในช่วงระยะ 10 ปี ข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์
ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2551-2552 และวิกฤติการณ์ในปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจาก
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วง ปี 2551 -2552 และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศโรโซนที่ท าให้ระดับหนี้
สาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่อง
จากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟูอ
ได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลก
ในช่วง ปี 2551-2552 และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ท าให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิม
สูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยาย
ปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟูอได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ 
รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้น
ขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มี
แนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่ง
ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง 10 ปี ข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าร้อยละ 5.1 ในช่วง 5 ปี
ก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (2546-2550) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายก าลังการผลิต
เพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลงลงของประชากรไทย
ในระยะ 10-15 ปี ข้างหน้านี้ จะท าให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้างลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยง
ส าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากปะเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุด
แข็งให้สัมฤทธิ์ผล 
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  ในด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของ
สหรัฐฯ เพื่อพยายามคงบทบาทผู้น าโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและ
ยุโรปนั้นน่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี 2560 - ปี 2579 มีลักษณะผสมผสานกันทั้ง
ความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี สมัยใหม่ที่
เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบ
กันของเทคโนโลยีก้าวหน้า อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการ
วิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์
มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและน าเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมี
ส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่ งผล
กระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 
  นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัยแม้จะส่งผลให้เกิด
โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่าย
งบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลังที่ส าคัญส าหรับ 
ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวี ความรุนแรงมากขึ้นนั้น 
กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิต รต่อ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบ
กับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบ
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบ
ประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 
  ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับโดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมา
ตั้งแต่ปี 2531 และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี 2553 และล่าสุด
ในปี 2557 รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น 5,7392 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลาย
ขั้นพ้ืนฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่ง
ในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ  กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องใช้ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผล
ให้การจ้างงานเพ่ิมข้ึนเป็น 38.1 ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน 38.6 ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 
1 ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ 20.0 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 10.9 ในปี 2556 คุณภาพชีวิต
ดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการ
คุ้มครองทางสังคมอ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับใน
ขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิ
ภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มี
ความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับ
สากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 
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  แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ า และ
การออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพ
แรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก 
ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศ
มาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิต
ต่ า โดยที่การใช้องคค์วามรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายัง
ไม่เพียงพอการวิจัยที่ด าเนินการไปยังไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนา
นวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ 
การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ 
ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลติสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายัง
ไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่
ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
เป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้ าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

  ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา 20 ปี ต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่
ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผล
ต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออมตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความ
มั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจ ากัดด้านทรัพยากรทั้งด้านแรงงาน
และทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้น ปัญหา
ความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพ
ทุนมนุษย์ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และ
การปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ท าให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่ อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่
ต้องปรับตัวคือการแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการ
และการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 

  โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว         
จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์       
เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้
เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ 
เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจ ากัดที่เกิดจาก
สภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมข้ึน กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของ
สังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากข้ึนทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงินเป็นต้น
เงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น 
โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้าง
กลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ 4-5 ปี ต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน 
รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ า
จะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีกและในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้
ในระยะยาว 
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  ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการ
พัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้ง
เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงใน
หลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้
นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้ องวิเคราะห์
ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้อง
ปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร่างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับ  
ภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยึดหยุ่นปรับตัวได้เร็วสามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้และสามารถอาศัย
โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
และสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
การด ารงชีวิตการท างาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
ด าเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้อง
กันประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือ
ก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว 
เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการท างานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
  ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมี
ความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปอย่างยั่งยืนทั้งนี้การ
วิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่การ
ก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศท่ีชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผล
ให้เกิดการผนึกก าลัง และระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน
การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมอบภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน 
  อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศเปูาหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝุายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรค
การเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท าให้การด าเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการ
สูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน ของ
ประเทศไทยให้มีเปูาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นก าหนดให้ฝุายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้อง
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่เปูาหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์
ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความ
เสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคน
ในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับ
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลกและบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 
  การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อม
กับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถน าไปสู่
การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือ
บรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยง
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้  
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ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน สาระส าคัญของยุทธศาสตร์
ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติก าลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์ และ
เปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง 
ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุ
ซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ 
การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีการพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 2.2 วิสัยทัศน์ 
  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณาภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การ
ด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมี สุขของประชาชน 
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็ นภาระ
ของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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อนาคตประเทศไทย ปี 2579 : ร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้อง
มีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วน ให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการ
พัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศ
ไทยร่วมกันและเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แก่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมี
ความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการ
พัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ คน (4) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 

 

เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน   โดยสถาบันหลักของชาติด ารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคมมีความ
สามัคคีของคนในชาติ มีความสงบและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพื้นที่ และมีระดับรายได้ในกลุ่มประเทศรายได้สูง มีความเป็นธรรมในสังคมและ
คามเหลื่อมล้ าลดลงในทุกมิติ ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในภูมิภาคและโลก 

ระบบเศรษฐกิจมีความเป็นชาติการค้าบนฐานการขยายตัวของการค้าส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้นขึ้น  มีการเติบโตอย่างมี
คุณภาพ กระจายฐานการผลิตและบริการไปในพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง มีเสถียรภาพ แข่งขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรม และมีฐานการผลิตการบริการ 
และลงทุนที่เช่ือมโยงในอาเซียน เพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่การมีรายได้สูงภายในปี 2579 และเข้าสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดย 
• ภาคเกษตร  เป็นฐานการผลิต bio-bases ที่ส าคัญ เป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย และเป็นฐานการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงมี        
  ระบบบริหารจัดการที่ดีด้านประมง 
• ภาคอุตสาหกรรม  ฐานอุตสาหกรรมเดิมมีศักยภาพสูงขึ้น มีอุตสาหกรรมอนาคตที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นฐานรายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง
การผลิต การค้า และการลงทุนในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน เช่น ศูนย์การผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนและศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนต์และ
ชิ้นส่วนของเอเชีย ศูนย์กลางการผลิตพลังงาน/วัสดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน ศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิทัล เป็นต้น 
• ภาคบริการ  ธุรกิจบริการเดิมได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพและศักยภาพให้สูงขึ้น เช่น การขนส่ง ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางทะเล และ
ส่งเสริมธุรกิจบริการอนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการให้บริการของภูมิภาคอาเซียน เช่น ศูนย์กล างการ
ให้บริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน เมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวและบริการของอาเซียน ศูนย์บริการทางการเงิน การศึกษานานาชาติ และบริการ
ด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น 
• วิสาหกิจและการด าเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมเข้มแข็ง เป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญของประเทศ 

คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มี
ทักษะในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตส านึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รู้คุณค่าความเป็นไทย และมี
ความรับผิดชอบ เป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชนสังคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ 

สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน้อย อัตราความยากจนต่ า มีการกระจายโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรการสร้างฐานอาชีพบริการ
ทางสังคมที่มีคุณภาพ และกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง ไม่คอร์รัปชั่น โดยที่ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยู่ดีมีสุข 

เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสีเขียว ระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ต่ ามี
พื้นที่สีเขียวใหญ่ขึ้น ประชาชนมีพฤติกรมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วม กระจายอ านาจและมีการ
ก าหนดภารกิจที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 
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  2.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วย
ลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอร์รัปชั่นสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
   (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
   (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
   (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือบ้านและมิตรประเทศ 
   (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
   (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวของจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
  2.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างค วาม
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร่งความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของ
ห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
   (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มขันเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 
    - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม
และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ 
สะอาด และปลอดภัย 
    - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิม
มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
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    - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 
   (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 
   (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
   (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
   (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ปะเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ  
  2.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทาง
ที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
   (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
   (2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
   (3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
   (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน
การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
  2.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   (2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
   (3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
   (4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
   (5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
  2.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการ
ปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็น
สังคมสีเขียวกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   (2) การวางระบบบริหารจัดการ น้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
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   (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
  2.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
   (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
   (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
   (6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
   (7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 2.4 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
ต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติแผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการ
ในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบใน
การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย 
โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับ
บทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการน ายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงาน
ต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

 2.5 ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
  2.5.1 สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเปูาหมายและ
ภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเปูาหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการก าหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 
  2.5.2 ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการน ายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรร
งบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ
และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 
  2.5.3 กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดท ายุทธศาสตร์ การ
น าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้ งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนดแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
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 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสองคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่
ทั้งนี ้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้แต่ได้ก าหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เอาไว้แล้ว 
  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง มีความสอดคล้องกับ
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉลับที่ 12 เทศบาล จึงได้น าทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของเทศบาลซึ่งทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีรายละเอียดดังนี้ 

1. กรอบแนวคิดและหลักการ 
  ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) ประเทศไทยจะยังคง
ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าท้ายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับ สภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้ 

2. สถานะของประเทศ 
 2.1 ด้านเศรษฐกิจ  
   2.1.1 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 2540 -2541) จะขยายตัวได้ดี
เฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ต่อปี จนท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี 2557 มาอยู่ที่ประมาณ 
196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็น
ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ 8 ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่เพียงร้อยละ 3.2 ชะลอจากร้อยละ 5.7 ในช่วงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศ
รายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่าง
ต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : 
GDP) ลดลงจากร้อยละ 41.3 ในช่วงปี 2534-2539 เป็นร้อยละ 25.5 ในช่วงปี 2543-2557 นอกจากนี้ เมื่อ
เทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี 2543-2557 
อยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.9 ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 
   2.1.2 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขัน
เริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดส่วน
ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี 2553 ที่ระดับร้อยละ 9.9 25.4 และ 64.7 เป็นร้อยละ 72 28.5 
และ 64.3 ในปี 2557 ตามล าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท า
ให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
(Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนัก
ลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางข้ันสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้าย     
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แรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานใน
ระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลัง
แรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) 
ที่ลดลงท าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวม
ขยายตัวช้าลงจากร้อยละ 9.7 ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) เป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.1 ในช่วง 
3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2557)  
   2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ าท าให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ 8 ปี ที่ผ่านมา และยังมีความ
ล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การ
เป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมลดลงจากร้อยละ 3.32 ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เป็นร้อยละ 2.05 ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้อง
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ 
และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 
   2.1.4 การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร่งการรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลกและการด าเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี 2524 และ 
2540 แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์
ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณ
ที่จะเป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ 
37.9 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เป็นร้อยละ 42.2 ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ชี้ให้เห็นว่าแม้
จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นใน
ระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 
   2.1.5 อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมี
พลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศ ที่มีความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทาง
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ.2557 WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ 31 จาก 144 ประเทศ และในปี พ.ศ.2557 IMD 
(International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ 30 จาก 61 ประเทศชั้นน าใน
ขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ าปี 2558 หรือ Ease of Doing 
Business 2015 ซ่ึงด าเนนิการโดยธนาคารโลกนัน้ประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับท่ี 26 จาก 189 ประเทศ
ทั่วโลก 
    2.1.6 สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีข้ึน จากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิด
ความมั่นในของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี 2557 
อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ 47 และด้านเทคโนโลยีที่ 44 จาก 61 ประเทศที่จัด
อันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 37 และ 43 ตามล าดับในปี 2551 และตลอดช่วงระยะเวลา 14 ปีที่        

                        



29    
 

ผ่านมา (2543-2556) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ 0.17 ต่อ GDP 
โดยในปี 2556 (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 0.48 ต่อ GDP 
โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาภาครัฐประมาณร้อยละ 53 และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ 47 ขณะที่
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ 
4.03, 3.35, 2.79 และ 2.27 ต่อ GDP ในปี 2555 ตามล าดับ 
   2.1.7 สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน  ประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางรางได้ตามเปูาหมายและยังชาดการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้ าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและ
เขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้ าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคา
ค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับ ความเสี่ยงด้านความ
มั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรม
ด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัดยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความ
ปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์
ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

 2.2 ด้านสังคม 
   2.2.1 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
     (1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ
ตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก 6.3 คน ในช่วงปี 2507-2508 เป็น 
1.62 คน ในช่วงปี 2548-2558 และคาดว่าในปี 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน 
     (2) ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากรกลุ่มเจนเนอร์
เรชั่น Y (Gen Y) *ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป  ก าลัง
แรงงานของไทยมีจ านวน 38.9 ล้านคนในช่วงปี 2555-2557 และเริ่มลดลงร้อยละ 0.1 ในปี 2556 และร้อยละ 
0.2 ในปี 2557 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.2 ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2548 -2557) 
แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย 1 เท่าตัว และสิงคโปร์ 5 เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ 65.1 
มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้ อยละ 27 ของ
ประชากรในปี 2553 มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการ
ประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 
     (3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 
10.3 ล้านคน (ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 2583 การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ
วัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น 
แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ 38.5 ของรายได้ทั้งหมด
มากจากการเกื้อหนุนของบุตร 
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   2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คน ในปี 2543 เหลือ 3 
คน ในปี 2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี 2543-
2556 ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 
   2.2.3 คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทย
มีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศชาย 71.3 ปี เพศหญิง 78.2 ปี แต่
เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาส
ทางการศึกษาสูงขึ้น จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15.59 ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี 
2551-2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9 ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี 2556 มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่
มีการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 
   2.2.4 สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้  
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 42 ในปี 2543 เหลือร้อยละ 10.9 ในปี 2556 แต่ความยากจนยัง
กระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย 
ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก 0.484 ในปี 2554 เหลือ 0.465 ในปี 
2556 อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง 34.9 เท่า 
ในปี 2556 โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ 36.8 ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจน
ที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 1.1 สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล  ส่งผลให้
การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี 2555-2556 
   2.2.5 ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
     (1) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ใน
กลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 มีการถือครองที่ดิน
มากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด 325.7 เท่า
เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 
     (2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค 
มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะความ
เป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อย
ที่สุดประมาณ 19.1 เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 2.2 เท่า 
     (3) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะ
การกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 2556 พบว่า
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง 3.6 เท่า 
     (4) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการ
คุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา 50 ที่เพ่ิมข้ึนจาก 1.29 ล้านคน ในปี 2555 เป็น 2.471 
ล้านคน ในปี 2557 ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 42.4 ในปี 2557 อย่างไรก็ตาม แรงงานใน
ระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เท่า ในปี 2556 
     (5) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่
ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างานนอกจากนี้ ผู้มีรายได้
น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่สามารถต่อสู้คดีจากกาที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและ
ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 
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   2.2.6 คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ 99.9 ได้รับความคุ้มครอง
ทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 73.8 ระบบประกันสังคมร้อยละ 16.7 และ
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.1 ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้
มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี 2558 ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบ
ขั้นบันไดตามช่วงอายุ 8.3 ล้านคน จนผู้สูงอายุทั้งประเทศ 10.5 ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น 
800 บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ 89.5 และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับ
การเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตามสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่
ครอบคลุมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้
มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 4.544,926 ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้
ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 
   2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จัก
เสียสละ ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
การเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   2.2.8 ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และบูรณาการเป็น
แผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอและแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับ
การสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท า
กิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก 142,632 แห่งในปี 2555 เป็น 
152,377 แห่ง ในปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ 32.51 ขององค์กรทั้งหมด และ
องค์กรการเงินร้อยละ 26.77 
   2.2.9 ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วง
ระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น
น าไปสู่ความสูบเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม
อย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
     (1) พ้ืนที่ปุาไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือ
การผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ปุาไม้จึงถูกบุกรุก
ท าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ปุาไม้ลดลงจาก 171.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ 53.33 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี 
2504 เป็น 102 ล้านไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ 31.6 ในปี 2556 
     (2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรดินและ
ที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ
การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นท่ีสูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขาซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การ
ใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการ
ที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้
ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปุาไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
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     (3) ปุาชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกท าลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 
จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท าให้พ้ืนที่ปุา
ชายเลนลดลงจากปี 2504 ที่มีพ้ืนที่ปุาชายเลยกว่า 2.3 ล้านไร่ เหลือเพียง 1.5 ล้านไร่ ในปี 2552 คิดเป็นการ
ลดลงร้อยละ 34.8 ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมด
ตั้งแต่ปี 2534 และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ อย่างไรก็ตามในระหว่างปี 2549-2554 พบว่า ปุาชายเลนมีนสภาพ
ดีขึ้น ในปี 2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียงพอ 1.61 ล้านตัน  ลดลงจากปี 2549 ที่มีปริมาณ 2.42 ล้น
ตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์
น้ าที่เพ่ิมมากข้ึน 
     (4) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดี
ขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด 30 ปี ที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือการ
บริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี 2555 ต้อง
น าเข้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 อยู่ที่ระดับ 1.08 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 54 ของความต้องการ
ใช้ในปี 2555 และคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 76 ของการ
น าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี 2555 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.8 อยู่ที่ระดับ 1.981 
พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการ
เพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี 2555 การเพ่ิมขึ้นของ GDP ร้อยละ 1 ขณะที่มี
การใช้พลังงานเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 0.6 
     (5) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย 
25 ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าใน
ประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ 28 ของปริมาณน้ าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด 27 แอ่งน้ าบาดาลมีปริมาณ
การกักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ 1.13 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่
กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ 68,200 ล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่
กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ 68,200 ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตามกระพัฒนาน้ าบาดาลขึ้นมา
ใช้มีข้อจ ากัดในเรื่องของความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวม
ความต้องการใช้น้ าในประเทศในปี 2557 มีจ านวนประมาณ 151,750 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการ
เข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน 102,140 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ า ตามความ
ต้องการได้อีกประมาณ 49,610 ล้านลูกบาศก์เมตร 

   2.3.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
     (1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะ
มูลฝอยเฉลี่ยต่อความต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2553 เป็น 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน ใ นปี 
2557 สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ 19 และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์
เพียงร้อยละ 18 ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง 19.9 ล้านตัน ในปี 2556 ของเสียอันตราย ในปี 
2557 มีประมาณ 2.69 ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้า   
ทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้ 
หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตราย
จากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ 70 โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน าของเสียอันตรายกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการ
ก าจัดสูง 
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     (2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี 2557 พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นท่ีของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุุนละออง ก๊าชโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOVs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤตในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหา
สารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานี เชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า
มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีท่ีผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี 
2557 ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุง
มาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงจาก EURO 3 เป็น EURO 5 ตั้งแต่ปี 2555 และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและ
ทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่ มาจากสาเหตุหลัก
คือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็น
ล าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 
     (3) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
(พ.ศ.2548-2557) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ า ที่อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าหรับมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและ
การปศุสัตว์และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ า
เสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน 10.3 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะที่ระบบบ าบัดน้าเสียรองรับน้ าเสียที่เกิดข้ึนได้เพียงร้อยละ 31 
     (4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโนลดลง ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตาม
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท าบัญชีก๊าชเรือนกระจกของประเทศ
ไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2533 ปริมาณ 229.08 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น 265.9 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2547 โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.3 ต่อปี อย่างไรก็ตามอัตราการเติบโตลดลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมากจาก
มาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือน
กระจกในภาคปุาไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 1.1 จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็ นภาคที่มี
ความส าคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 
   2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น
ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้าง
ความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมากจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีทาง
ด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผล
กระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูก
จัดอยู่ในล าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

  2.4 ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
   2.4.1 ด้านธรรมาภิบาล 
     (1) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน  จากการประเมิน
ผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่าสังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับ
ปานกลางในปี 2556 แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไขสถานการณ์
ดังกล่าว ถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจาก
สถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านัก     
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2552 มีอย่างน้อย 6 ประการคือ                                                      
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(1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปร่งใส (4) หลักความมีส่วนร่วม (5) หลักความรับผิดชอบ (6) 
หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น
ที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตัวทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐ
หน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้
ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งาน
จากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็วผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมี
แนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่จนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและ
จริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนา
เป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริต
หรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 
     (2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี 2544 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Ihstitute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 72 % 
ในปี 2557 ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี 2545 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 52 % และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อ
เทียบกับปี 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 77 % แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการ
พัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

   2.4.2 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ  
     (1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ บริหารราชการ
ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบ
อ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ 
ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไป
ถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
ในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 มีการก าหนด
ส่วนราชการไว้เป็น 20 กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
     (2) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข การกระจาย
อ านาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 
และ 2550 และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท.  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.
2543 สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ 13.31 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 25.17 ใน
ปีงบประมาณ 2550 และร้อยละ 28.21 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีการถ่ายโอกนภารกิจไปแล้วตาม
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ 1 จ านวน 185 ภารกิจจากภารกิจที่จะต้อง
ถ่ายโอน 245 ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 จ านวน 75 งาน/กิจกรรม จาก 114 งาน/
กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 9,850 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 
1,378 คน บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน ข้าราการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน 
79 คน และลูกจ้างประจ า 3,098 คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจ
หน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้การจัดบริการ    
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สาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม 
และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 9.90 ของ
รายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 10.65 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ท้องถิ่น
จ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 38.52 และร้อยละ 39.46 ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ใน
พ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมือง
และการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ ากัด 

   2.4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
     ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 
พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน 
ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริต
เชิงนโยบายและผลประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบ
ปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และ
มาตรการต่างๆ ที่ออกมารวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้า
ไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Index :  CPI) พ.ศ.2557 ของ
องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 85 
จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี 2556 ที่
ได้ 35 คะแนน อยู่อันดับ 102 โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศ
ฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง 84 คะแนน และมาเลเซียได้ 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชั่น
น้อย) 

3. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
 3.1 บริบทภายใน 
  3.1.1 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
    ภายใต้สมมติฐาน (1) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 และร้อยละ 4.2 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (2) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4 (3) ราคา
น้ ามันเฉลี่ย 70-90 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเฉลี่ย 80 -100 ดอลลาร์ สรอ. 
ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (4) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยผลิตภาพการผลิตภาค
เกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 0.8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.0 และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อย
ละ 3.0 (5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 และ (6) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.2 และร้อยละ 
0.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ 13 ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง 10 ปีข้างหน้า
มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3-4.3 โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ 3.8 ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทย
จะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงปี 2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.3-2574) 
ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3) การขยายตัวในกรณีฐาน ดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตก
อยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากข้ึน เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (1) การลดลง
ของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.0 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (2) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการ
ยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (3) 
จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี 2570 ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศ
ขยายตัวช้าลง (4) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
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ช้ากว่าไทย (5) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือ
ยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ ากัดมากขึ้น (6) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูง
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ 100-200 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้น ของรายได้และมาตรฐานการ
ครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอใน
การที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิมีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและ
ในเวทีโลก 
  3.1.2 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
    การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบก
รับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คน ที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน และ
คาดการณ์ว่าในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คนแบกรับผู้ สูงอายุ 1 คน การขาดแคลนก าลัง
แรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการ
ยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาด
การคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ 
อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนา
สินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้ง
เมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี 2546 ซึ่งอยู่ที่ 12,745 ดอลลาร์ สรอ.ต่อ
คนต่อปี 

  3.1.3 ความเหลื่อมล้ า  
    ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึง
บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
ที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการ
พัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาวขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ใน
กลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 10 ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ 
10 ของประชากรมีความแตกต่างกันถึง 34.9 เท่าในปี 2556 นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ 
อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่า
เทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
  3.1.4 ความเป็นเมือง 
    การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเพื่อลดความแออัดของเมืองหลวง
และเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและ
แรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร 
รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานใน
พ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด
การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแงงาน
ที่มากข้ึนจะมีส่วนเอื้อหรือท าให้จ าเป็นตั้งมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถาน
ประกอบการที่มีจ านวนมาก 
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  3.1.5 การบริหารจัดการภาครัฐ 
    (1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2558 วางกรอบด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2558 มีมาตราส าคัญๆ 
ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริการจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา 69 หน่วยงานของ
รัฐองค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ
ดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา 82 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาส
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขต
ความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา 89 รัฐต้องด าเนินนโยบาย
การเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงิน
แผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
    (2) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม  อาทิ 
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น าเสนอผลการติดตามวิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกลการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการ
คอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือรายงานข้อ
ค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย 
มาตรการและกลไกการท างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

 
 3.2 บริบทภายนอก 
  3.2.1 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
    องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544 -2643 (ค.ศ. 2001-2100) จะ
เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก โดย
ประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เช่น ญี่ปุุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่
กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึง
ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็น
สังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้
มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนา
ด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยวที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ 
รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

  3.2.2 การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
    การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการ
ผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสาน
ระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things 
(เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้า
ไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม จะท าให้ความสามารถในการ
แข่งขันลดลง 
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  3.2.3 ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
    (1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต
เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย 
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
    (2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558  จะน ามาซึ่งโอกาสที่
ส าคัญ ๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ 1) การลดข้อจ ากัดในด้านอุป
สงค์ในประเทศ 2) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้ง
การผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ 3) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถาน
ที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 
    (3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของการค้า
และบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจพัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากระแสการเปิดเสรีทางการค้า
จะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและ
เทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ า      
ความเหลื่อมล้ า ทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบ
ทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
    (4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 12 
เนื่องจาก 1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการ
ปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ 2) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะใน
ประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่ วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพ
ของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม 
    (5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัว
ของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้ งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

  3.2.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    (1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อ
สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของโลก
เพ่ิมขึ้นท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไปส่งผลกระทบต่อความ
อุดมสมบูรณ์ของดินปุาไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้ าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืช
และสัตว์และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูบเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศปุาไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชามน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการ
สูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร 
สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 
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    (2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการ
ผลิตการพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน 
นอกจากนี้ข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้
ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

  3.2.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda) 
    ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ.2015 คือ การจัดท าเปูาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals-SDGs) ในช่วงเวลา 15 ปี โดยสหประชาชาติให้
การรับรองแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ประกอบด้วยเปูาประสงค์ (Goal) จ านวน 17 ข้อ และเปูาหมาย 
(Target) จ านวน 169 ข้อ ซึ่งจะส่งกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความ
ยากจนให้หมดไปประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษามีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการ
พัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 

4. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

 4.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
   จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ท าให้การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของ
การวางแผนที่น้อมน า และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วมการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญ
กับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มี
รายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศไทย 

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

 4.3 เป้าหมาย 
  4.3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
    (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
    (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 
Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2546 เพิ่มข้ึนเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์ สรอ.) และ 
301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
    (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
    (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ย
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ต่อปี) 
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  4.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
    (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
    (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
    (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
  4.3.3 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
    (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
    (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
  4.3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 
    (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
    (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
    (5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
  4.3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
    (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
    (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
    (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

5. แนวทางการพัฒนา 
 5.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
   5.1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
     พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการ
ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุน
และผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้
ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
   5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
     สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะ
ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดย
ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่าง
สาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิตเพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิ ตที่มีผลิตภาพการผลิต
สูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
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   5.1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
     พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจ 
ท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคน
ไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนา
ต่อยอดอุตสาหกรรม และบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตบริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 
   5.1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 
     เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย
หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์
เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น  อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และ
อุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
   5.1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต 
     ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็น
สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลินสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ าเป็น
ส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความ
ต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้ายกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตร
จากกิจการเข้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัด
จากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม 
ใช้กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือ
รองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและ
ทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมาย
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพวิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจน
ส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มี
โครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคต
เพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัย
สนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้าง
เศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิง    
.       



42 

 

พาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศบริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความ  
รับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กรและกิจการเพ่ือสังคม 
 

 5.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
   5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
     โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและ
โรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
   5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
     (1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือ
สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) 
     (2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดย
การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 
     (3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน
เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ 
     (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
   5.2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
     การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับ
ผู้สูงอายุยกระดับ การบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิด
ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพนานาชาติทั้งใน
ด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) 
ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic 
Hub) เพ่ือน ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งสงเสริมการให้ความส าคัญกับ
มิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนัก
ถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 
   5.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะสมกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สู งอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่
ชุมชนอ่ืนตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 
 

 5.3 การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
   5.3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานโดย
สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย        
.        
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โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการ
อุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
   5.3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (2) สนับสนุนการจัดหา
ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่า
อยู่พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (3) การ
จัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่ข าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing)  
   5.3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และ
บูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษี
ที่เป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
   5.3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการ
ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมาย
ที่ดิน เป็นต้น 

 5.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
   5.4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง  เตรียมความพร้อม
รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 
   5.4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การ
ลงทุนและการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือใน
ห่วงโซ่ อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า 
ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 
   5.4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการ
ลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการ
ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศ
ในภูมิภาคมากขึ้น 
   

 5.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   5.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยค านึงถึง
ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศ
มาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้โดยส่งเสริมการปลูก
ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ปะโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปัน         
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ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการ
อนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการ
ปูองกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติบริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่าง
เป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และ
องค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้
ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่               
ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
   5.5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียม
เพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 
   5.5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบกาให้สามารถปรับระบบสู่ห่วง
โซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท า
การเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มี
บทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
   5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชนเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน า กลับมาใช้
ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ ยั่งยืน โดยให้
ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 
   5.5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโรงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
   5.5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรื่องกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการปูองกันน้ าท่วม วางแผนปูองกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง 
พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การ
ให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวปูองกันตามธรรมชาติ 
และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้ม
การเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 
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 5.6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
   5.6.1 การสร้างความโปร่งใส ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้าง
โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตาม
กระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชั่นและคดีที่ประชาชนให้ความ
สนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 
   5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 
   5.6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม  สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับ
พ้ืนทีไ่ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   5.6.4 การสร้างระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มี
ผลกระทบในวงกว้าง 

 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน) 
  วิสัยทัศน์   
   “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนสู่สากล บนพ้ืนฐานความโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนาสังคมน่า
อยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 
  พันธกิจ 
   1. พัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สากล 
   2. เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการเกษตร การค้า และการลงทุน 
   3. เชื่อมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 
   4. ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   5. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน
ระหว่างภูมิภาค 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
   2. ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้าชายแดนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขัน ทั้งในและต่างประเทศ 
   3. พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
   4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วม ตอบสนองต่อการ
พัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
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ยุทธศาสตร์ของจังหวัดล าปาง  
วิสัยทัศน์     (Vision)  “นครล าปาง :  ล าปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข” 
พันธกิจ   (Mission) 

1. การสร้างความสุขด้วยเศรษฐกิจที่ม่ันคง ประกอบ 
  1.1 สนับสนุนอ านวยความสะดวกและเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดให้
สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
  1.2 พัฒนายกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและวิสาหกิจ
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก 
  1.3 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและ
วิสาหกิจชุมชนทั้งภาคผลิตภาคบริการและพาณิชยกรรมทั้งกายในและภายนอกประเทศ 
  1.4 ส่งเสริมให้มีการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพสากลสร้างมูลค่าเพ่ิม
สอดคล้องกับ 
  1.5 ก าหนดนโยบายจัดท าแผนงานเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างทางกานภาพบุคลากรและการบริหาร
ความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 

2. การสร้างความสุขด้วยการมีคุณภาพชีวิตที่ดี : โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้มี
ความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันรักวัฒนธรรมท้องถิ่นและถิ่นก าเนิดตามวิถีล าปางโดยด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลาดจนมีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่เหมาะสม 

3. การสร้างสุขด้วยการที่ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและในสังคมที่ม่ันคง โดยการเสริมสร้าง
พัฒนาขีดความสามารถในการรักษาชีวิตทรัพย์สินและความมั่นคงของคนในจังหวัดส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนและชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งมั่นคงตลอดจนการเผ้าระวังและปูองกันภัยในชุมชน 
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4. การสร้างสุขด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  โดย
การพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น ลดมลพิษด้านต่างๆ 
ลงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. การสร้างสุจริตในการบริหารราชการด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาล โดยการสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนใน
สังคมมีการด าเนินงานการบริหารจัดการในทุกระดับให้โปร่งใสและเป็นธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ได้ก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประกอบด้วย 
  จัดการในการพัฒนาพื้นท่ีของจังหวัดให้ก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภาคเหนือตอนบน 
 
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดล าปาง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
          สินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ    
             เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดล าปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลาง 
          โลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคมแห่งการ
          เรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การรักษาความมั่นคงการจัดระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบ 
          เรียบร้อย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การส่งเสริมกาบริหารจัดการทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอแจ้ห่ม 
  วิสัยทัศน์อ าเภอแจ้ห่ม 
  “เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร เป็นเขตลดยาเสพติด พึ่งเศรษฐกิจชุมชน ภาคประชาชนเข้มแข็ง ยังคง
แหล่งทรัพยากรที่ส าคัญ” 
  โดยมีรายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
  1. ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจน 
  2. ส่งเสริมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด การบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
  3. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีและการปูองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  4. ส่งเสริมเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร 
  5. ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการบริการประชาชน 
  6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  7. การพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
  8. การจัดการศึกษา 
  9. การจัดการด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)  

 วิสัยทัศน์ (Vision)  
   “โครงสร้างพื้นฐานดี มีเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตระหนักการศึกษา  พัฒนา
คุณภาพชีวิต” 
 
 พันธกิจ (Mission) 
   1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การไฟฟูา การวางผังเมือง  
   2. ส่งเสริมการศึกษา เป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
ระดับก่อนวัยเรียน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และการศึกษานอกระบบให้มีคุณภาพท่ีดีขึ้น 
   3. ส่งเสริมภาคเกษตรกรรม ต าบลพ่ึงเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง 
มีอาชีพท าการเกษตร การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน โดยเน้นการด ารงชีวิตอยู่แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง และเศรษฐกิจของชุมชนที่เข้มแข็ง โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม และแก้ไขปัญหาการว่างงานของ
ประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือยกระดับให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
   4. ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
   5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาคมร่วมระดมความคิดเพ่ือ
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว มีความสมานฉันท์ การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และความต้องการ
ของชุมชน การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
   6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การเฝูาระวัง และปูองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการ
การก าจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย ปุาชุมชน ปลูกปุาของข้างถนน หมอกควัน และไฟปุา 
   7. ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้อยู่คู่กับท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals) 
   1. ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรมตลอดจนเสริมสร้างพัฒนาความรู้ด้านเกษตรกรรม และการตลาด เพ่ือ
พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
   2. ส่งเสริมและจัดการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นให้ปะชาชนมีการพัฒนา
ด้านความคิด และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ ก้าวทันระบบเทคโนโลยี 
   3. พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรผู้ว่างงานกลุ่มอาชีพ และประชาชนทั่วไป ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 
   4. พัฒนาการสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ 
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
   5. ส่งเสริมให้ประชาชน มีสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตที่ดีโดยทั่วถึงกัน 
   6. ด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารกาบริการสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
   7. จัดท าและส่งเสริมชุมชนให้มีความน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่ดี พร้อมทั้งมีการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
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   8. จัดระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี 
   9. ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคมในการบริหารและพัฒนาทุกภาคส่วน 
  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
  
  โดยก าหนดยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง 
จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ 16 แนวทาง ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มี 4 แนวทาง คือ 
    1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน 
    1.2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
    1.3 การไฟฟูาสาธารณะ 
    1.4 การวางผังเมือง 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 2 แนวทาง คือ 
    2.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    2.2 การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การเฝูาระวัง และการปูองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย มี 5 แนวทาง 
คือ  
    3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
    3.2 การศึกษา 
    3.3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    3.4 การปูองกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
    3.5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ มี 3 แนวทาง คือ 
    4.1 การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
    4.2 การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น 
    4.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร มี 2 แนวทาง คือ 
    5.1 การพัฒนาบุคลากร 
    5.2 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติ 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Position) คือ “ต าบลที่โครงสร้างพ้ืนฐานดี ชุมชน
เข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” เป็นจุดแข็งที่จะสามารถน าสู่ความส าเร็จ ซึ่งยุทธศาสตร์ต่างๆ ของเทศบาล
สอดคล้องกับจุดยืนทางยุทธศาสตร์ แบ่งออกได้เป็น 3 ด้านหลัก ควบคู่กับการพัฒนาการบริหารจัดการของเทศบาล
ทุ่งผึ้ง ดังนี้ 
  1. การพัฒนาทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. การพัฒนาเสริมสร้างความปลอดภัยและเข้มแข็ง 
  3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 แผนงาน 
  1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  3) แผนงานการศึกษา 
  4) แผนงานสาธารณสุข 
  5) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  6) แผนงานเคหะและชุมชน 
  7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  8) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  9) แผนงานการเกษตร 
  10) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  11) แผนงานงบกลาง 

 
 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 

เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demad (Demand Analysis)/Global Demad) และ Trend ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะใช้แผนเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ/กิจกรรมจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง มีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและการ
พัฒนาประเทศโดยส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่สร้าง
กระบวนการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ 
เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง จึงมีบทบาทอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ
พ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้นด้วยภารกิจที่มีมากขึ้นจึงมีความจ าเป็นในการใช้
ทรัพยากรรายได้ ทั้งที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความ
โปร่งใสมากท่ีสุด การวางแผนถือเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมาย
ดังกล่าว โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่า 
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่ก าหนดให้เกิด
สัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่ก าหนด การควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน แผนงาน 
โครงการนั้น จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของ
รัฐและประชาคม 
  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) 
 1. จุดแข็ง (S = STRENGTH)  
   ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุน 
แนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง  
   บุคลากร เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อม
ที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน  
   งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่สูงมาก 
โดยเฉพาะการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนต้นทุนอื่นๆ ขึ้นอยู่กับท้องตลาด  
   เทคนิคการท างานส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูงนัก  
   งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก  
   ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน
สังคมอย่างต่อเนื่อง  
   ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน
การท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  

   ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน
ตามแผนการกระจายอ านาจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 

   ประชาชนได้รับประโยชน์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริมาก  
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   มีศูนย์บริการประชาชน เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและมีการจัดตั้งอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือนเพ่ือดูแลความสงบเรียบร้อยในต าบล  
   มีการจัดโครงการภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและชุมชน  
   มีการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมมาภิบาล  
   มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ือต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

   มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นยั่งยืน  
 2. จุดอ่อน (W= WEAKNESS)  
   โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง เทศบาลต าบลทุ่งผึ้งไม่สามารถด าเนินโครงการได ้ 

   มีจ านวนโครงการที่ต้องการจ านวนมาก และไม่ทั่วถึง  
   ระบบฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและความยากจนไม่ถูกต้อง  ไม่ชัดเจนประชาชนให้ข้อมูล
คลาดเคลื่อน 
   ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน  
   ประชาชนยังไม่สนใจและมีความจริงใจหรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความ ช่วยเหลือ  
   ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง  

 
   ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น  
   ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
   ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่มีการเชื่อมโยงด้านการ
ท่องเที่ยวในจังหวัด  
   ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการการรับผิดชอบร่วมมือกันในการบริหาร  
   ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการท าอาชีพเสริมได้ค่อนข้างน้อยเนื่องจากไม่มีการเชื่อมโยง
ด้านการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในจังหวัด  

 3. โอกาส (O= OPPORTUNITY)  
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่น          
ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น  
   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม  
   การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง โอกาสที่จะได้ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณมีมาก  
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  เป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม  
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาล าปาง มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก  
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 4. อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (T= THREAT)  
   โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือความช านาญเป็นพิเศษ เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ยังไม่มีความ
ช านาญและบุคลากร  
   งบประมาณท่ีได้รับการอุดหนุนไม่เพียงพอ การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจนเป็น
งานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์  
   ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัวเกิดความล่าช้าใน 
การท างาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย  
   การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ  
ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหลายๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์  
   การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตส านึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจ ส่วน
บุคคล จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก ขาดการบูรณาการและการประสานงาน ที่ดีในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
   ระดับจังหวัดยังขาดการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว และการกระจายผลประโยชน์ด้านการ 
ท่องเที่ยวยังไม่ทั่วถึง  

 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ของเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง โดยมุ่งทราบถึงโอกาสและอุปสรรคของเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง โดยสรุปเป็นภาพรวม ที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานขององค์กร (เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง) โดยสรุปผลได้ดังนี้ 

   โอกาส (Opportunity : O) 
   โอกาสของต าบลทุ่งผึ้ง (ปัจจัยภายนอก) มีดังนี้ 
   1. เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบล ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ (Economic) 
สังคม (Social) และการเมือง (Political) ท าให้มีงบประมาณเป็นของตนเองน ามาพัฒนาต าบล 
   2. มีงบประมาณเพียงพอส าหรับการพัฒนาต าบล ทั้งท่ีทางเทศบาลต าบลทุ่งผึ้งจัดเก็บเอง และไดรับการ
จัดสรรจากทางรัฐบาล 
   3. ได้รับงบประมาณจากเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง เป็นจ านวนมากในการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
สังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านแหล่งน้ า ด้านการเมือง การบริหาร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   4. มีอินเตอร์เน็ตประจ าต าบลทุ่งผึ้ง เพ่ือให้สืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ทั่วโลก 

   อุปสรรค (Threat : T) 
   อุปสรรคของต าบลทุ่งผึ้ง (ปัจจัยภายนอก) มีดังนี้ 
   1. ขาดการมีส่วนร่วมขององค์กรประชาชน ภาคราชการ และภาคเอกชน ยังไม่ให้ความส าคัญและความ
ร่วมมือเท่าท่ีควรในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 
   2. การขาดการบูรณาการ (Integration) การท างานของฝุายท้องที่ (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) กับฝุายท้องถิ่น 
(เทศบาล) และการแก้ไขปัญหาของฝุายท้องถิ่นท่ีเป็นการมองปัญหา การแก้ไขปัญหาอย่างแยกส่วน 
   3. มีปัญหาด้านภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย บ่อยครั้ง 
   4. การสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐบาลและจังหวัดยังขาดความคล่องตัว ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
อย่างเพียงพอในการด าเนินโครงการจากภาครัฐ 



 

 
3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      โครงการความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง พ.ศ.2561-2564 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

ความมั่นคง 
การสร้าง

ความสามารถ     
ในการแข่งขัน 

การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

 

การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

การปรับสมดุลพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

แผนพัฒนา 

เศรษฐกิจ 

เสริมสร้างความมั่นคงและสังคม
คุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 

 

 

ส่งเสริมการค้าการลงทุน 
และการท่องเที่ยวใน 
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 
 

เสริมสร้างขีดความสามารถใน
กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ
ให้ได้มาตรฐานสากล 

 

เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะ
ตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพ
มาตรฐาน 
 

 

การพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานและระบบ 

โลจิสติกส ์
 

การพฒันาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัยและ

นวตักรรม 
 

การพฒันาภาคเมือง
และพืน้ที่เศรษฐกิจ 

 

ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร ์
กลุ่มจังหวัด 
ภาคเหนือ 

 

สร้างคุณค่าและความ
โดดเดน่ด้าน

อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

 

 

ยกระดบัเชื่อมโยง สร้าง
เครือข่าย การค้า การ

ลงทุน และการค้า
ชายแดนเพือ่เพิ่ม

ศักยภาพในการแข่งขนั
ทั้งในและต่างประเทศ 

พัฒนาเกษตรมูลค่าเพิ่ม
สู่ตลาดทั้งในและ

ต่างประเทศ 
 

 

 

พัฒนาเกษตรมูลค่าเพิ่ม
สู่ตลาดทั้งในและ

ต่างประเทศ 
 

 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัด 
ล าปาง 

 

การพฒันาเศรษฐกิจบน
พื้นฐานของเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรคแ์ละการ
สร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บั
สินค้าและบรกิารและ

เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้เศรษฐกิจ

ชุมชนตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

การสร้างเสริมและ
พัฒนาจังหวดัล าปาง

ให้มีความพร้อม
รองรับการเป็น

ศูนยก์ลางโลจสิตกิส์อ
ย่างเป็นระบบ 

 

 

การรักษาความม่ันคง
การจดัระเบยีบสังคม
และสรา้งความร่วมมือ
ในการรักษาความสงบ

เรียบร้อย 
 

 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาคณุภาพชีวติของ

ประชาชนและสังคม
ล าปางให้เปน็สังคมแห่ง

การเรยีนรู้มีความ
เข้มแข็งมีภูมิคุ้มกัน

สามารถด ารงชีวิตตาม
หลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 

การส่งเสริมการบริ
บรหิารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง

สมดุลและยั่งยืน 
 
 
 
 

ศูนยก์ารส่งเสริมและ
พัฒนาสนิค้าเกษตร

ปลอดภยัและได้
มาตรฐานแบบครบ

วงจร 
 

 

การบรหิารกจิการ
บ้านเมืองทีด่ดี้วย
หลกัธรรมาภบิาล 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ของ อปท.ในเขต
จังหวัดล าปาง 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การพฒันาสังคม/ชุมชนฯ 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  
การอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาติฯ 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  
การพฒันาเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  
การพฒันาด้านการ

บรหิารฯ 
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ของ อปท.  

(5 ยุทธศาสตร์) 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  
การอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาติฯ 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การพฒันาสังคม/ชุมชนฯ 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  
การพฒันาเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  
การพฒันาด้านการ

บรหิาร 
 

เป้าประสงค ์
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้รบั

การอนุรกัษฟ์ื้นฟแูละใช้
ประโยชน์อย่าง

เหมาะสมและยั่งยืน 
 

เป้าประสงค ์
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
มีการพัฒนาทั่วถึง และ
แหล่งน้ าส าหรับการ
อุป โภค  บริ โภคและ
การเกษตรเพียงพอ 

 

เป้าประสงค ์
ชุมชนมีความเข้มแข็ง
และมีคณุภาพชีวนิทีด่ ี

 

 

 

เป้าประสงค ์
ชุมชนมีรายไดแ้ละ
สามารถทีพ่ึ่งพาคนเอง
ได ้

 
 

 

เป้าประสงค ์
ระบบการบรหิารมีการ
จัดการทีด่ี/โปร่งใสและ

มีประสทิธภิาพ 
 

 

กลยุทธ ์
 

พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานให้ ท่ัวถึงพัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตรให้
เพียงพอ 

บ ริ ห า ร แ ล ะ จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติใ ห้
เหมาะสม 

 

พัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ประชาชน/ท านุ
บ ารุงศาสนา วัฒนธรรม 

 

การพัฒนาระบบการ
บริหารให้มีการท่ีดี/
โปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ 

 

พัฒนาชุมชนให้มีอาชีพมี
รายได้และสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ 

 

แผนงาน 
 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
การเกษตร 

 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และโยธา 

แผนงาน
การศึกษา 

 

แผนงาน
สาธารณสุข 

 

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์ 

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 

แผนงาน  
งบกลาง 

ผลผลติ/โครงการ 
 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 



 

3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic Map) 
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เป้าประสงค์ ประชาชนได้รับความสะดวกสบายใน
ด้านการคมนาคมสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

มีการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีและยั่งยืน 

ประชาชนได้รับการศึกษา ชุมชน
เข้มแข็ง และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพียงพอ
ต่อการด ารงชีพ 

ประชาชนได้รับการบริการท่ี
ดี มีความพึงพอใจ 

วิสัยทัศน์ โครงสร้างพ้ืนฐานดี มีเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตระหนักการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต" 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตรด์้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตรด์้านการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านพฒันาสังคม
ชุมชนและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรด์้านการบริหาร
และพัฒนาองคก์ร 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

ระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีมี
มาตรฐาน 

มีทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

ประชาชนได้รับการศึกษาชุมชนเข้มแข็ง และมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

มีเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงานท่ี
เอื้อต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้และบุคลากร
ได้รับการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน 

มีการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา 
ถนน รางระบายน้ า ท่อ และสะพาน 
ให้ทั่วถึง พัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคและการเกษตรให้เพียงพอ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชน บ ารุงศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

การสร้ างจิ ตส านึ กและสร้ างความ
ตระหนักในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การสง่เสรมิอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่
ประชาชน สามารถพึง่พาตนเองได ้

พัฒนาระบบบรหิาราชการให้มกีารจัดการที่ดี         
มีประสิทธิภาพ 

แผนงาน บริหารทั่วไป การรกัษาความ
สงบภายใน 

การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห ์เคหะและ
ชุมชน 

สร้างความเข้มแข็ง 

ของชุมชน 

การศาสนาวัฒนธรรม
และนนัทนาการ 

การเกษตร งบกลาง 



 

 
 
3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง 
ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของ 

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ 2 
สร้างเสริมและพัฒนา
จังหวัดล าปางให้มีความ
พร้อมรองรับการเป็น
ศูน ย์กลางโลจิสติกส์  
อย่างเป็นระบบ 
 
 

ยุทธศาสตร์ 1 
ด้ าน ก า รพัฒน า
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ 1 
ด้ าน ก าร พัฒน า
โครงสร้างพื้นฐาน 

 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกสบายในด้าน
การคมนาคม
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

 
จ านวนโครงสร้างพื้นฐาน
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค แ ล ะ
ส า ธ า ร ณู ป ก า ร ที่ ไ ด้
มาตรฐานและทั่วถึง 

 
26 

 
34 

 
40 

 
45 

 
เพิ่มขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มขึน้ 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มขึน้ 
 
 
 
 
 

เพิ่มขึน้ 
 
 

 
1.การก่อสร้าง  
   ปรับปรุง  
   บ ารุงรกัษาถนน  
   สะพาน 
 
 
 
 
 
 
 
2.การพัฒนาด้าน 
   สาธารณูปโภค 
   และสาธารณูปการ 
 
 
 
 
3.การไฟฟูา 
   สาธารณะ 
 
 
 
 
4.การวางผังเมอืง 

 
1.ก่อสร้าง/ปรับปรุง  
   ถนน คสล. 
2.ก่อสร้าง/ปรับปรุง 
   ถนนแอสฟัลท์ติก 
   คอนกรีต 
3.ก่อสร้าง/ปรับปรุง 
   สะพาน คสล. 
4.ก่อสร้าง/ปรับปรุง 
   ถนนลกูรัง 
5. อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
 
1.ก่อสร้าง/ปรับปรุง 
   รางระบายน้ า 
2.ปรับปรุงบ ารุงรกัษา 
   ระบบผลิตน้ าประปา 
3.ขยายเขตทอ่เมน 
   ประปา 
 
1.ขยายเขตไฟฟูา 
2.ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ 
   ถนน 
3.ติดตั้งระบบเสียงตาม 
   สาย 
 
1.การวางผังเมอืง 
 

 
กองช่าง 

 
อบจ./

หน่วยงานอืน่ 
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แบบ ยท.03 



 

 
 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของ 

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มอย่างสมดุล
และย่ังยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ด้านการอนุรกัษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ด้านการอนุรกัษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

 
บริหารจัดการ
สิ่งแวดลอ้มให้เกิด
ภาวะแวดล้อมที่ดี
และย่ังยืน 

 
จ านวนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ได้รับการฟื้นฟมูากขึ้น 

 
28 

 
30 

 
32 

 
34 

 
เพิ่มขึน้ 

 
 
 
 
 
 

เพิ่มขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มขึน้ 
 
 

เพิ่มขึน้ 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มขึน้/ลดลง 

 
1.การสร้างจิตส านึก 
   และความ 
   ตระหนักในการ 
   จัดการทรัพยากร  
   ธรรมชาติและ 
   สิ่งแวดล้อม 
 
2.จ านวนทรัพยากร  
   ธรรมชาติและ 
   สิ่งแวดล้อมได้รับ 
   การฟื้นฟมูากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
3. การศกึษา 
 
 
4.การส่งเสรมิ 
   ศิลปวัฒนธรรม 
   ประเพณีและภูม ิ
   ปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
5.ปูองกันรกัษาและ 
   ส่งเสริมสุขภาพ 
   อนามัยของ 
   ประชาชน 

 
1.การส่งเสรมิในการม ี
   ส่วนร่วมในการ 
   อนุรกัษ์ 
   ทรัพยากรธรรมชาต ิ
   และสิง่แวดลอ้ม 
 
 
1.การบริหารจัดการ 
   และอนรุกัษ์ 
   ทรัพยากรธรรมชาต ิ
   และสิง่แวดลอ้ม 
2.การปูองกนับ าบัด 
   และฟืน้ฟ ู
   ทรัพยากรธรรมชาต ิ
   และสิง่แวดลอ้ม 
3.อื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 
1.การส่งเสรมิระบบ 
   การศึกษา 
 
1.จัดซ้ือวัสด/ุอุปกรณ์/ 
   กฬีา 
2.ก่อสร้าง/ปรับปรุง 
   ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ 
3.การส่งเสรมิกฬีา 
4.อื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 
1.การให้บรกิาร 
   สาธารณสุข 
2.การปูองกนัและ 
   ควบคุมโรคติดตอ่ 
3.อื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 
ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 

 
เทศบาล

ต าบลทุ่งผึ้ง 
 
 
 
 
 

เทศบาล
ต าบลทุ่งผึ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาล
ต าบลทุ่งผึ้ง 

 
เทศบาล

ต าบลทุ่งผึ้ง 
 
 
 
 
 

เทศบาล 
ต าบลทุ่งผึ้ง 
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แบบ ยท.03 



 

 
 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของ 

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

         เพิ่มขึน้ 6.การส่งเสรมิ 
   ความเข้มแข็ง 
   ของชุมชน 

1.การปูองกนัและแก้ไข 
   ปัญหายาเสพติด 
2.ส่งเสริมประชาธิปไตย   
   ของประชาชน 
3.ก่อสร้าง/ปรับปรุง 
   อาคารอเนกประสงค ์
4.การปูองกนัและบรรเทา 
   สาธารณภัย 
5.การรักษาความสงบ 
   เรียบรอ้ย 
6.ความปลอดภัยในชวีิต 
   และทรัพย์สนิ 
7.จัดซ้ือวัสด/ุอุปกรณ์/ 
   ครุภัณฑ์ เพื่อปูองกนั 
   และให้ความช่วยเหลอื 
   ผู้ประสบภัย 
8.การปูองกนัอุบัติเหต ุ
9.อื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
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แบบ ยท.03 



 

 
 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของ 

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ 1 
การพัฒนาเศรษฐกิจบน
พื้นฐานของเศรษฐกจิ
บนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ 4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ 4  
ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

 
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

 
1.จ านวนครัวเรอืนม ี
   รายได้เพิ่มขึ้น 
2.จ านวนประชาชนที่ม ี
   ส่วนร่วมในการพัฒนา 
   ทอ้งถิน่ 
3.จ านวนแหล่งท่องเที่ยว 
   ที่ได้รับการพฒันา 
   เพิ่มขึ้น 

 
15 

 
18 

 
20 

 
22 

 
เพิ่มขึน้ 

 
 
 
 
 
 

เพิ่มขึน้ 
 
 
 
 
 

เพิ่มขึน้ 

 
1.การส่งเสรมิ 
   อาชีพและเพิ่ม 
   รายได้ให้แก ่
   ประชาชน 
 
 
 
2.การส่งเสรมิ 
   การตลาดและ 
   การใช้สินค้า 
   ทอ้งถิน่ 
 
 
3.การส่งเสรมิการ 
   ทอ่งเที่ยว 

 
1.การส่งเสรมิอาชีพเพิ่ม 
   รายได ้
2.สร้างความเข้มแข็งภาค 
   การเกษตร 
3.การพัฒนารายได ้
4.อื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 
1.ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 
2.มีตลาดรองรับสนิค้าใน 
   ทอ้งถิน่ 
 
 
 
1.ก่อสร้างถนนลกูรังเข้าสู ่
   แหล่งท่องเที่ยว 
2.ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง 
   ทอ่งเที่ยว 
3.ส่งเสริม/ 
   ประชาสมัพันธ์/พัฒนา 
   ศักยภาพแหล่ง 
   ทอ่งเที่ยว 

 
ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 

 
เทศบาล

ต าบลทุ่งผึ้ง 
 
 
 
 
 

เทศบาล 
ต าบลทุ่งผึ้ง 

 
 
 
 

เทศบาล 
ต าบลทุ่งผึ้ง 
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แบบ ยท.03 



 

 
 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของ 

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ 7 
การบริหารกจิการ
บ้านเมอืงที่ดีดว้ยหลัก
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 5 
การบริหารและ
พัฒนาองคก์ร 

ยุทธศาสตร์ 5  
ด้านการบริหาร
และพัฒนาองคก์ร 

 
ประชาชนไดร้ับการ
บริการที่ด ี

 
1.จ านวนบุคลากรที่ได้รับ 
   การฝึกอบรม 
2.จ านวนเครื่องมอื  
   เครือ่งใช้ และสถานที ่
   ปฏิบัติได้รับการส่งเสริม 
   เพิ่มขึ้น 

 
14 

 
16 

 
18 

 
20 

 
เพิ่มขึน้/ลดลง 

 
 
 
 
 
 

เพิ่มขึน้ 

 
1.การพัฒนา 
   บุคลากร 
 
 
 
 
 
2.การปรับปรุง 
   การพัฒนา 
   เครือ่งมอืเครื่องใช้  
   และสถานที ่
   ปฏิบัติงาน 

 
1.การฝกึอบรมและ 
   ทัศนศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
1.การเพิ่ม 
   ประสทิธิภาพในการ 
   ปฏิบัติงาน 
2.การก่อสร้าง/ 
   ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
   สถานทีท่ างานและ 
   ทรัพย์สินของทาง 
   ราชการ 
3.จัดซ้ือวัสด/ุครุภัณฑ์ 
4.อื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 
ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 

 
เทศบาล

ต าบลทุ่งผึ้ง 
 
 
 
 
 

เทศบาล 
ต าบลทุ่งผึ้ง 
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แบบ ยท.03 
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ส่วนที่ 4 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการชุมชนและสังคม - แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง เทศบาล 
ต าบลทุ่งผึ้ง 

2 การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม 
 

- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ 
  ชุมชน 

กองช่าง, 
ส านักปลดั 

 

เทศบาล 
ต าบลทุ่งผึ้ง 

การเศรษฐกิจ - แผนงานการเกษตร กองช่าง, 
ส านักปลดั 

เทศบาล 
ต าบลทุ่งผึ้ง 

3 การพัฒนาสังคม/ชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

บริการชุมชนและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานการรักษาความสงบ 
  ภายใน 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ 
  นันทนาการ 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ 
  ชุมชน 
- แผนงานสังคมสงเคราะห ์

กองช่าง 
ส านักปลดั 

เทศบาล 
ต าบลทุ่งผึ้ง 

การด าเนินงานอ่ืน - แผนงานงบกลาง ส านักปลดั เทศบาล 
ต าบลทุ่งผึ้ง 

4 การพัฒนาเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม 
 

- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ 
  ชุมชน 

กองช่าง 
ส านักปลดั 

เทศบาล 
ต าบลทุ่งผึ้ง 

การเศรษฐกิจ - แผนงานการเกษตร ส านักปลดั เทศบาล 
ต าบลทุ่งผึ้ง 

5 การบริหารและพัฒนา
องค์กร 

บริหารทั่วไป 
 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

กองคลัง 
ส านักปลดั 

เทศบาล 
ต าบลทุ่งผึ้ง 

บริการชุมชนและสังคม 
 

- แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองช่าง 
 

เทศบาล 
ต าบลทุ่งผึ้ง 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 11 แผนงาน 1 ส านัก/2 กอง  
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ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมินผล 

 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จ าต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาตามแนบทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
 
2.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตาม
และประเมินผลโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ขององค์กร-    
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น                     
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
   ตามท่ีเทศบาลต าบลทุ่งผึ้งได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามแล ะประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
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  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
   แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
  (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
   การจัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอในท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม 
 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
  แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
  แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน และประชาชน
มองว่า องค์กรไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่เสนอได้ทันท่วงที 
 3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบาง
เรื่องอาจท าไม่ได้ 
 4. โครงการต่างๆ ในแต่ละปีมีมาก ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด งบประมาณไม่เพียงพอ 
 
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  1) การัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้มีความสอดคล้องกัน 
  2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีความพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  3) ความเร่งรัดให้มรการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น และด าเนินการให้ทันตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด 
 

-------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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ค าชี้แจง  : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ 
             ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน 
             ยุทธศาสตร์แล้ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ 
    พัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
 
 
 
 
 

แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดนตนเอง 
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ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน 
             ท้องถิ่นในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (   ) ชาย (   ) หญิง 
2. อายุ  (   ) ต่ ากว่า 20 ปี (   ) 20-30 ปี  (   )  31-40 ปี 
  (   ) 41-50 ปี (   ) 51-60 ปี (   ) มากกว่า 60 ปี 
3. การศึกษา  (   ) ประถมศึกษา (   ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (   ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (   ) ปริญญาตรี (   ) สูงกว่าปริญญาตรี (   ) อ่ืนๆ  
4. อาชีพหลัก (   ) รับราชการ (   ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (   ) ค้าชาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (   ) รับจ้าง (   ) นักเรียนนักศึกษา (   ) เกษตรกร 
  (   ) อ่ืนๆ ระบุ ...........................................................................................  
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม    
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม    
6. การด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7 ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน 
   ท้องถิ่น 

   

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
 
 
 
    
 
 
 
 
 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (   ) ชาย (   ) หญิง 
2. อายุ  (   ) ต่ ากว่า 20 ปี (   ) 20-30 ปี  (   ) 31-40 ปี 
  (   ) 41-50 ปี (   ) 51-60 ปี (   ) มากกว่า 60 ปี 
3. การศึกษา  (   ) ประถมศึกษา (   ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (   ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (   ) ปริญญาตรี (   ) สูงกว่าปริญญาตรี (   ) อ่ืนๆ  
4. อาชีพหลัก (   ) รับราชการ (   ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (   ) ค้าชาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (   ) รับจ้าง (   ) นักเรียนนักศึกษา (   ) เกษตรกร 
  (   ) อ่ืนๆ ระบุ .......................................................................... ................. 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน  โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

6. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
         ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
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7. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา ด้านการ
พัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

8. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

9. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา ด้านการ
บริหารและพัฒนาองค์กร โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทาง ๑.๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน 7 21,867,000 59 31,581,000 59 31,581,000 59 31,581,000 184 116,610,000

แนวทาง ๑.๒ ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 3 1,200,000 47 98,563,000 47 98,563,000 47 98,563,000 144 296,889,000

แนวทาง ๑.๓ ไฟฟ้าสาธารณะ โทรศัพท์ 8 272,000 2 750,000 1 300,000 - - 11 1,322,000

แนวทาง ๑.๔ การวางผังเมือง 1 100,000 - - - - - - 1 100,000

รวม 19 23,439,000 108 130,144,000 107 130,144,000 106 130,144,000 340 414,921,000

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทาง ๒.๑ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

                  และสิ่งแวดล้อม 10 770,000 11 790,000 11 10,770,000 10 770,000 42 13,100,000

แนวทาง ๒.๒ การบําบัดฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

                  และสิ่งแวดล้อม 20 4,780,000 21 8,765,000 11 1,310,000 9 1,240,000 61 16,095,000

รวม 30 5,550,000 32 9,555,000 22 1,310,000 19 2,010,000 103 29,195,000

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทาง ๓.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 14 7,132,400 15 7,813,400 14 8,213,400 14 8,213,400 57 31,372,600

แนวทาง ๓.๒ การศึกษา 16 4,867,000 14 4,347,000 14 4,347,000 14 4,347,000 58 17,908,000

แนวทาง ๓.๓ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 15 745,000 14 730,000 15 745,000 14 730,000 58 2,950,000

แนวทาง ๓.๔ การป้องกัน/การรักษา/และการส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน 21 1,510,000 13 5,930,000 11 1,130,000 10 630,000 55 9,200,000

แนวทาง ๓.๕ การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 27 4,478,000 9 980,000 5 360,000 4 260,000 45 6,078,000

รวม 93 18,732,400 65 19,800,400 59 14,795,400 56 14,180,400 273 67,508,600
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวม 4 ปีปี 2564

แบบ ผ.07



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวม 4 ปีปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

แนวทาง ๔.๑ การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 13 395,000 9 485,000 4 80,000 4 80,000 30 1,040,000

แนวทาง ๔.๒ การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น 5 90,000 5 90,000 5 90,000 5 90,000 20 360,000

แนวทาง ๔.๓ การส่งเสริมการท่องเที่ยว 2 1,010,000 2 510,000 2 510,000 1 10,000 7 2,040,000

รวม 20 1,495,000 16 1,085,000 11 680,000 10 180,000 57 3,440,000

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

แนวทาง ๕.๑ การพัฒนาบุคลากร 7 11,312,000 7 13,312,000 7 14,312,000 7 14,312,000 28 53,248,000

แนวทาง ๕.๒ การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 14 1,990,000 17 2,590,000 11 1,280,000 10 780,000 52 6,640,000

รวม 21 13,302,000 24 15,902,000 18 15,592,000 17 15,092,000 80 59,888,000

รวมทั้งสิ้น 183 62,518,400 245 176,486,400 217 162,521,400 208 161,606,400 853 574,952,600
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๑ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นทางไปสุสาน เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น 300,000  -  -  - ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

บ้านหัวฝาย หมู่ 3 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง บดอัดแน่นทางไปสุสาน ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ปลอดภัย บ้านหัวฝาย หมู่ 3 รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางไปทุ่งบ่าเหนี้ยว เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ก่อสร้างถนน ทุ่งบ่าเหนี้ยว 350,000  -  -  - ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

 บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ 4 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ 4 ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

- ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นปลอด

  จากฝุ่นละออง

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๓ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ บ้านช่อฟ้า หมู่ 5 300,000  -  -  - ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

ซอยบ้านพ่อจันทร์ บ้านช่อฟ้า หมู่ 5 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๔ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังอัดแน่นเส้นถนนทาง เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ก่อสร้างถนน สูง 1.50 ม. 300,000  -  -  - ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

ทิศตะวันออกข้างวัดแจ้คอนถึงสะพานข้ามแม่น้ําตาก สําหรับการคมนาคมได้อย่าง ยาว 400 ม. ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

บ้านแจ้คอน หมู่ 6 สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

- ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นปลอด
  จากฝุ่นละออง
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4)

เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง  อําเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI)งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.01



2561 2562 2563 2564

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI)งบประมาณและที่ผ่านมา

๕ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่การเกษตร เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น  - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

 แหล่งผลิต บ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 1 สําหรับการสัญจรและ  กว้าง 6 ม. ยาว 100 ม. ที่มีการสัญจรและขนถ่าย   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

ขนถ่ายผลผลิตทางการ หนา 0.15 ม. ผลผลิตทางการเกษตร - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เกษตรได้อย่างสะดวก - เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย  - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

ห้วยแม่โกงกาง บ้านหัวฝาย หมู่ 3 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง ห้วยแม่โกงกาง ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

- ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นปลอด

  จากฝุ่นละออง

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๗ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังอัดแน่นเชื่อมต่อบ้านทุ่งผึ้ง เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ บ้านทุ่งผึ้ง - ต.วังทอง  - 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 90 ของประชาชน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

ถึง ต.วังทอง สําหรับการคมนาคมได้อย่าง ที่ได้รับประโยชน์   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย   ในการสัญจร

- ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นปลอด

  จากฝุ่นละออง

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๘ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายคํา เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ บ้านช่อฟ้า หมู่ 5  - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

บ้านช่อฟ้า หมู่ 5 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล./ลาดยาง บ้านแจ้คอน เพื่อให้ประชาชน มีถนนใช้ ก่อสร้างถนน คสล./ลาดยาง  - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 6 ถึง บ้านทุ่งฮ้าง  หมู่ที่ 1 สําหรับในการคมนาคมได้ กว้าง 6 ม. ยาว  80  ม. ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

อย่างสะดวก รวดเร็ว และ หนา 0.15 ม. รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

ปลอดภัยในชีวิตและ - ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นปลอด

ทรัพย์สิน   จากฝุ่นละออง

- คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI)งบประมาณและที่ผ่านมา

๑๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้านห้วยวาด เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ก่อสร้างถนน คสล.ใน  - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

 หมู่ที่ 1 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง หมู่บ้านห้วยวาด หมู่ที่ 1 ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย รวดเร็ว มีความปลอดภัย   ในการสัญจร

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๑๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้า ศพด.แจ้คอน เพื่อให้ประชาชนและเด็กมี ก่อสร้างถนน คสล.หน้า  - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 2 ถนนใช้สะดวก รวดเร็ว ศพด.แจ้คอน หมู่ที่ 2 ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

ปลอดฝุ่น ปลอดภัย รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

๑๒ โครงการปรับภูมิทัศน์และก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ปรับภูมิทัศน์และก่อสร้าง  - 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

รอบสระหนองป่าไผ่ บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง ถนนคสล.รอบสระหนองป่าไผ่ ที่ได้รับประโยชน์   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2   ในการสัญจร

๑๓ โครงการซ่อมแซมถนนสู่น้ําตกตาดเหมย บ้านทุ่งฮ้าง เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ซ่อมแซมถนนเข้าสู่น้ําตก  - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 1 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง ตาดเหมย ที่ได้รับประโยชน์   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย   ในการสัญจร

๑๔ โครงการถมดินที่สาธารณะลุ่มวัด บ้านช่อฟ้า หมู่ที่ 5 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ ลุ่มวัดบ้านช่อฟ้า หมู่ที่ 5  - 300,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ที่ได้รับประโยชน์   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

ได้อย่างสะดวก   ในการสัญจร

๑๕ โครงการถมลานสุสาน บ้านแม่ช่อฟ้า หมู่ที่ 5 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ ถนลานสุสาน กว้าง  25  ม.  - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน กองช่าง

ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ยาว  30  ม. หนา 1.00  ม. ที่ได้รับประโยชน์   การจัดงานฌาปนกิจศพได้อย่าง

ได้อย่างสะดวก   สะดวก

๑๖ โครงการถมดินที่สาธารณะท้ายหมู่บ้าน บ้านช่อฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ บ้านช่อฟ้า หมู่ที่ 5  - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 5 ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ที่ได้รับประโยชน์   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

ได้อย่างสะดวก   ในการสัญจร

๑๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแม่ช่อฟ้า ถึง เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4 ม.  - 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

บ้านแม่จอกฟ้า หมู่ที่ 5 สําหรับการคมนาคมได้ ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

อย่างสะดวก ปลอดฝุ่น รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

ปลอดภัย - ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นปลอด

  จากฝุ่นละออง

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI)งบประมาณและที่ผ่านมา

๑๘ โครงการงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก ปากทาง เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก  - 9,800,000 9,800,000 9,800,000 ร้อยละ 90 ของประชาชน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

บ้านแจ้คอน ถึง บ้านทุ่งฝูง ตําบลทุ่งผึ้ง อําเภอแจ้ห่ม สําหรับการคมนาคมได้อย่าง ลป. 3014 ระยะทาง 5 ที่ได้สัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

จังหวัดลําปาง สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย กิโลเมตร ผิวทางกว้าง 6 ม. รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. - ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นปลอด

  จากฝุ่นละออง

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๑๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 6 เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 6ม. - 1,981,000 1,981,000 1,981,000 ร้อยละ 90 ของประชาชน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

ถึง บ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 1 ตําบลทุ่งผึ้ง อําเภอแจ้ห่ม สําหรับการคมนาคมได้อย่าง ยาว 700 ม. หนา 0.15 ม. ที่ได้สัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

จังหวัดลําปาง สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

4,200 ตร.ม. - ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นปลอด

  จากฝุ่นละออง

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๒๐ โครงการก่อสร้างลาน คสล.สุสาน บ้านทุ่งฮ้าง เพื่อให้ได้ใช้ประโยนช์ได้อย่าง ก่อสร้างลาน คสล.สุสาน - 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน กองช่าง

หมู่ที่ 1 สะดวก กว้าง 10 ม. ยาว 15 ม. ที่ได้รับประโยชน์   การจัดงานฌาปนกิจศพได้อย่าง

หนา 0.15 ม.   สะดวก

๒๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4 ม. - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

บ้านทุ่งฮ้าง  หมู่ที่ 1 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง ยาว 60 ม.  หนา 0.15  ม. ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

- ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นปลอด

  จากฝุ่นละออง

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๒๒ โครงการถนนลูกรังบดอัดแน่นสู่แหล่งผลิตเหล่าหลวง เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

หมู่ 2 สําหรับการสัญจรและขนถ่าย สําหรับการสัญจรและขนถ่าย ที่มีการสัญจรและขนถ่าย   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

ผลผลิตทางการเกษตรได้

่

ผลผลิตทางการเกษตรได้อย่าง ผลผลิตทางการเกษตร - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สะดวก สะดวก - เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI)งบประมาณและที่ผ่านมา

๒๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล./แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ก่อสร้างถนน คสล./ - 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย กว้าง 4 เมตร  ยาว 300 รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

 เมตร หนา 0.15 เมตร - ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นปลอด

  จากฝุ่นละออง

- ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

๒๔ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่าง เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ - 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 90 ของประชาชน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

หมู่ 3 ถึง หมู่ 6 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง สําหรับการคมนาคมได้อย่าง ที่ได้สัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

๒๕ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสู่แหล่งผลิต เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ก่อสร้างถนนลูกรัง - 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

แม่อีด บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ 4 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง บดอัดแน่นสู่แหล่งผลิต ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ปลอดภัย แม่อีดบ้านทุ่งผึ้ง หมู่ 4 รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๒๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าวัดฝั่งตะวันออก เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง6 ม. - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

บ้านหัวฝาย  หมู่ที่ 3 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง ยาว 30  ม.  หนา 0.15 ม. ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

- ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นปลอด

  จากฝุ่นละออง

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๒๗ โครงการถมสระข้างวัด  บ้านหัวฝาย  หมู่ที่ 3 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ ถนสระข้างวัด ขนาดกว้าง - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 90 ของครัวเรือน - ประชาชนมีสถานที่ใช้ประโยชน์ กองช่าง

ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม 48 ม. ยาว 55 ม. ที่ได้รับประโยชน์  อย่างสะดวก

ต่างๆ ของหมู่บ้าน

๒๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยป่าช้า  บ้านหัวฝาย เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง4 ม. - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 3 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง ยาว 30  ม. หนา 0.15  ม. ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

- ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นปลอด

  จากฝุ่นละออง

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI)งบประมาณและที่ผ่านมา

๒๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้านผู้ช่วยประวัติ เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง4 ม. - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

มากูลต๊ะ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง ยาว  20 ม. หนา 0.15  ม. ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

- ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นปลอด

  จากฝุ่นละออง

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๓๐ โครงการถมเหมืองเก่าเพื่อทําถนนลูกรังพร้อมวางท่อ เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง4 ม. - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

บ้านหัวฝาย  หมู่ที่ 3 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง ยาว 40 ม. ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๓๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกถึงสาย เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง4 ม. - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

แม่ต๋าง บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม. ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

- ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นปลอด

  จากฝุ่นละออง

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๓๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าโรงเรียน ถึง เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง6 ม. - 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

ฝายแม่อีด บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง ยาว 30 ม. หนา 0.15 ม. ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

- ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นปลอด

  จากฝุ่นละออง

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๓๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้านนายสุรัต ปัตเต เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง4 ม. - 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง ยาว 15 ม. หนา 0.15 ม. ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

- ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นปลอด

  จากฝุ่นละออง

๓๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าซุ้ม บ้านทุ่งผึ้ง เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ก่อสร้างถนน คสล. - 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 4 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง ซอยหน้าซุ้ม บ้านทุ่งผึ้ง ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย หมู่ที่ 4 รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI)งบประมาณและที่ผ่านมา

๓๕ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง อัดแน่นสู่แหล่งผลิต เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ก่อสร้างถนนลูกรัง - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง บ้านทุ่งผึ้ง ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

๓๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยต้นดู่ บ้านทุ่งผึ้ง เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ก่อสร้างถนน คสล. - 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 4 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

๓๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยลานข้าวโพด เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 - 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๓๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11 บ้านทุ่งผึ้ง เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 - 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 4 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๓๙ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังอัดแน่น ห้วยโทกหมู่ เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 - 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๔๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านพ่อเหลา เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 4 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๔๑ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย 1 เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

ซอยบ้านนายเสาร์ บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๔๒ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยบ้านลุงทิต เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI)งบประมาณและที่ผ่านมา

๔๓ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามแม่น้ําคํา เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม - 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ปลอดภัย รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๔๔ โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ในหมู่บ้าน บ้านแม่ช่อฟ้า เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง - 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 5 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง 5 ม. ยาว 30 ม. หนา 0.15 ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย ม. รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

- ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นปลอด

  จากฝุ่นละออง

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๔๕ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตซอยหลังโรงเรียน เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ซ่อมแซมถนนคอนกรีต - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

บ้านช่อฟ้า หมู่ที่ 5 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง ซอยหลังโรงเรียนบ้านช่อฟ้า ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย หมู่ที่ 5 รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๔๖ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ บ้านช่อฟ้า หมู่ที่ 5 - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

ซอย นายประสิทธิ์ บ้านช่อฟ้า หมู่ที่ 5 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๔๗ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ บ้านช่อฟ้า หมู่ที่ 5 - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

ซอยศพด. บ้านช่อฟ้า หมู่ที่ 5 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๔๘ โครงการก่อสร้าง ศาลาสุสาน บ้านช่อฟ้า หมู่ที่ 5 เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้ บ้านช่อฟ้า หมู่ที่ 5 - 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 90 ของประชาชน - ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

ทํากิจกรรมเกิดความ ที่ได้รับประโยชน์   ในชีวิต

เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทํากิจกรรมเกิดความ

๔๙ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ห้วยฮ้อม เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม - 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

บ้านแม่ช่อฟ้า  หมู่ที่ 5 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง บ้านแม่ช่อฟ้า หมู่ที่ 5 ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI)งบประมาณและที่ผ่านมา

๕๐ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ห้วยห้าง ถึง เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ก่อสร้างท่อลอดดเหลี่ยม - 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

ห้วยปลาก้าง บ้านแม่จอกฟ้า  หมู่ที่ 5 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง บ้านแม่จอกฟ้า หมู่ที่ 5 ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๕๑ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านแม่ช่อฟ้า เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

ถึงบ้านแม่จอกฟ้า  หมู่ที่ 5 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง กว้าง 4 ม. ยาว 40 ม. หนา ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก 0.15 ม. รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๕๒ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่แหล่งผลิตห้วยทาน เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่ - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

บ้านแม่จอกฟ้า  หมู่ที่ 5 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง แหล่งผลิต กว้าง 4 ม. ยาว ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก 50 ม. รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๕๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ บ้านแม่จอกฟ้า หมู่ 5 - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

บ้านแม่จอกฟ้า หมู่ 5 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๕๔ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่แหล่งผลิต เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

อ่างผาลาด  บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 6 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง เข้าสู่แหล่งผลิต กว้าง 4 ม. ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ยาว 30 ม. รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๕๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นเหล้าเก้าเกี้ยง เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 ม. - 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 6 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง ยาว 30 ม. หนา 0.15 ม. ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภยั รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

- ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นปลอด

  จากฝุ่นละออง

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI)งบประมาณและที่ผ่านมา

๕๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายลุ่มวัด  บ้านแจ้คอน เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 ม. - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 6 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม. ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

- ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นปลอด

  จากฝุ่นละออง

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๕๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทุ่งปันเหล้า เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 ม. - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

บ้านแจ้คอน  หมู่ที่ 6 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม. ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

- ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นปลอด

  จากฝุ่นละออง

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๕๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ไปท่าสา เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ แจ้คอน หมุ่6 - 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

บ้านแจ้คอน หมู่ 6 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

- ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นปลอด

  จากฝุ่นละออง

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๕๙ โครงการก่อสร้างถนนบดอัดแน่น สายไปทุ่งห้า เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ แจ้คอน หมู่ 6 - 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 80 ของครัวเรือน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

บ้านแจ้คอน หมู่ 6 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง ที่มีการสัญจรได้สะดวก   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   ในการสัญจร

- ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นปลอด

  จากฝุ่นละออง

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๖๐ โครงการซ่อมแซมอาคารสุสาน บ้านหัวฝาย หมู่ 3 เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้ สุสานบ้านหัวฝาย - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 ของประชาชน -ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

ทํากิจกรรมเกิดความ ที่ได้รับประโยชน์  ในชีวิต

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๖๑ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามห้วยแม่อีด เพื่อให้ประชาชนมีสะพานใช้ บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ 4 - 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 90 ของประชาชน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ 4 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง ที่ได้รับประโยชน์   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย ร้อยละ 90 ของประชาชน   ในการสัญจร

ที่ได้รับประโยชน์ - ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI)งบประมาณและที่ผ่านมา

๖๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางไปเสี้ยวบ้าน เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ถนนทางไปเสี้ยวบ้าน - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 90 ของประชาชน - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง บ้านทุ่งผึ้ง ที่ได้รับประโยชน์   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย ร้อยละ 90 ของประชาชน   ในการสัญจร

ที่ได้รับประโยชน์ - ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นปลอด

  จากฝุ่นละออง

๖๓ โครงการเทลาน รอบศาลาเอนกประสงค์ เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้ บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ 4 - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 90 ของประชาชน -ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

ทํากิจกรรมเกิดความ ที่ได้รับประโยชน์ ในชีวิต

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- - 1,250,000 31,581,000 31,281,000 31,281,000
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI)งบประมาณและที่ผ่านมา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.๒  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

2561 2562 2563 2564

๑ โครงการซ่อมแซมประปาภูเขา บ้านทุ่งฮ้าง เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง เพื่อให้ประปากลับมาใช้งานได้ 200,000  -  -  - ร้อยละ 90 - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองช่าง

หมู่ 1 เพียงพอ และเพื่อแก้ไข ของประชาชน - ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ

ปัญหาภัยแล้ง ที่ได้รับประโยชน์ - แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ในระยะ

  ยาว

๒ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแจ้คอน เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ําใช้ ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแจ้คอน 600,000 - - -

ร้อยละ 90 ของ

- ประชาชนได้ใช้น้ําอย่างทั่วถึง กองช่าง

หมู่ 2 เพื่ออุปโภค บริโภค อย่าง หมู่ 2 ครัวเรือนที่ได้รับ

เพียงพอ ประโยชน์

๓ โครงการขุดลอกหน้าฝายทุ่งห้วยแล้ง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขุดลอกลําเหมืองทุ่งแล้ง 400,000 400,000 ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองช่าง

บ้านแจ้คอน หมู่ 6  200 ม. ที่ได้รับประโยชน์ - ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ

- แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ในระยะ

  ยาว

๔ โครงการก่อสร้างถังกักเก็บน้ํา 3 จุด เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ําใช้ ก่อสร้างถังกักเก็บน้ํา 3 จุด - 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนได้ใช้น้ําอย่างทั่วถึง กองช่าง

บ้านห้วยวาด หมู่ที่ 1 เพื่อ อุปโภค บริโภค จุดที่ 1 บาดาลพลังงาน

แสงอาทิตย์
ครัวเรือนที่ได้ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อย่างพอเพียง จุดที่ 2 หน้าโบสถ์ ใช้น้ําเพื่ออุปโภค

จุดที่ 3 บาดาลหน้าโรงเรียน บริโภค
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หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4)

เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง  อําเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.01
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หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณและที่ผ่านมา

๕ โครงการก่อสร้างฝายใต้ดินแกนดินเหนียว เพื่อกักเก็บน้ํา และเพื่อแก้ไข ก่อสร้างฝายใต้ดินแกนดิน - 180,000 180,000 180,000 ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี กองช่าง

ม.1-6 ปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อ ปริมาณงานขนาดกว้าง 3.00 ครัวเรือน - สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

การเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ม. ยาว 7 ม. ลึก 3.00 ม. ที่ได้รับประโยชน์   ในระยะยาว

๖ โครงการวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ําใช้ วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง - 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนได้ใช้น้ําอย่างทั่วถึง กองช่าง

ม.1-6 เพื่ออุปโภค บริโภค อย่าง 8 นิ้ว ครัวเรือนที่ได้รับ

เพียงพอ ประโยชน์

๗ โครงการวางท่อส่งน้ําจากอ่างผาลาด - ทุ่งฮ้าง เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ําใช้ วางท่อส่งน้ําจากอ่างผาลาด - - 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนได้ใช้น้ําอย่างทั่วถึง กองช่าง

เพื่ออุปโภค บริโภค อย่าง ทุ่งฮ้าง ครัวเรือนที่ได้รับ

เพียงพอ ประโยขน์

๘ โครงการก่อสร้างดาดลําเหมือง รูปตัวยู เพื่อใช้ประชาชนมีน้ําใช้ใน ก่อสร้างดาดลําเหมือง รูปตัวยู - 360,000 360,000 360,000 ร้อยละ 80 ของ - ประชาชนได้ใช้น้ําอย่างทั่วถึง กองช่าง

เหมืองทุ่งหลวงเส้นบนบ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2 การบริโภคได้อย่างทั่วถึง ครัวเรือนที่ได้ใช้น้ํา - ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

เพื่อการบริโภค

๙ โครงการก่อสร้างดาดลําเหมือง ทุ่งปันหล้า เพื่อใช้ประชาชนมีน้ําใช้ใน ก่อสร้างดาดลําเหมือง - ร้อยละ 80 ของ - ประชาชนได้ใช้น้ําอย่างทั่วถึง กองช่าง

บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 6 การบริโภคได้อย่างทั่วถึง ครัวเรือนที่ได้ใช้น้ํา - ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

เพื่อการบริโภค

๑๐ โครงการก่อสร้างดาดลําเหมือง ห้วยทุ่งหลวง เพื่อใช้ประชาชนมีน้ําใช้ใน ก่อสร้างดาดลําเหมือง - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ - ประชาชนได้ใช้น้ําอย่างทั่วถึง กองช่าง

บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 6 การบริโภคได้อย่างทั่วถึง ครัวเรือนที่ได้ใช้

น้ําเพื่อการบริโภค

- ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

๑๑ โครงการก่อสร้างดาดลําเหมือง ทุ่งผึ้ง เพื่อใช้ประชาชนมีน้ําใช้ใน ก่อสร้างดาดลําเหมือง - ร้อยละ 80 ของ - ประชาชนได้ใช้น้ําอย่างทั่วถึง กองช่าง

บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 6 การบริโภคได้อย่างทั่วถึง ครัวเรือนที่ได้ใช้

น้ําเพื่อการบริโภค

- ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

๑๒ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน - 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนได้ใช้น้ําอย่างทั่วถึง กองช่าง

บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 อุปโภค บริโภค อย่าง

พอเพียง

ครัวเรือนที่ได้ใช้

น้ําเพื่อการ

อุปโภคบริโภค

- ประชาชมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณและที่ผ่านมา

๑๓ โครงการก่อสร้างฝายใต้ดินแกนดินเหนียว เพื่อกักเก็บน้ํา และเพื่อแก้ไข ก่อสร้างฝายใต้ดินแกนดินเหนียว - 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี กองช่าง

บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 จํานวน 2 จุด ปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อ ปริมาณงานขนาดกว้าง 3.00 ครัวเรือน - สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

การเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ม. ยาว 7 ม. ลึก 3.00 ม. ที่ได้รับประโยชน์   ในระยะยาว

๑๔ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ํา เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ํา ขุดลอกอ่างเก็บน้ํา พื้นที่ - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 90 - ประชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี กองช่าง

อุปโภค บริโภค อย่าง

พอเพียง

บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 ของครัวเรือน - สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

และใช้เพื่อทําการประมง ที่ได้รับประโยชน์   ในระยะยาว

๑๕ โครงการขยายระบบประปาภูเขา บ้านทุ่งผึ้ง เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ ขยายระบบประปาภูเขา - 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนได้ใช้น้ําอย่างทั่วถึง กองช่าง

หมู่ที่ 4 อุปโภค บริโภค อย่าง

พอเพียง

ครัวเรือนที่ได้ใข้

น้ําเพื่อการ

อุปโภคบริโภค

- ประชาชมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๑๖ โครงการวางท่อน้ําประปาภูเขา จากอ่างผาลาด เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ วางท่อน้ําประปาภูเขา - 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนได้ใช้น้ําอย่างทั่วถึง กองช่าง

 ถึงน้ําตกแม่ป่อย  บ้านแจ้คอน  หมู่ที่ 6 อุปโภค บริโภค อย่าง

เพียงพอ

ครัวเรือนที่ได้ใข้

น้ําเพื่อการ

อุปโภคบริโภค

- ประชาชมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๑๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําในหมู่บ้าน เพื่อป้องกันน้ําท่วมขังในพื้นที่ ก่อสร้างรางระบายน้ําใน - 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองช่าง

บ้านแม่ช่อฟ้า หมู่ที่ 5 บ้านแม่ช่อฟ้า หมู่ที่ 5 หมู่บ้าน บ้านแม่ช่อฟ้า หมู่ที่ 5 ครัวเรือนที่ได้รับ

ประโยชน์

๑๘ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยป่าซาง  บ้าน เพื่อกักเก็บน้ําไว้ในช่วงฤดู ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยป่าซาง - 34,727,000 34,727,000 34,727,000 ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองช่าง

ทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 1 ได้อย่างเพียงพอ และเพื่อ ขนาดสันอ่างกว้าง 8 ม. ยาว ประชาชนที่ได้รับ - ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ

ปัญหาภัยแล้ง 85 ม. สูง 21 ม. ประโยชน์ - แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ในระยะ

  ยาว

๑๙ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยป่าดง เพื่อกักเก็บน้ําไว้ในช่วงฤดู ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยป่าดง - 34,727,000 34,727,000 34,727,000 ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองช่าง

บ้านทุ่งฮ้าง  หมู่ที่ 1 ได้อย่างเพียงพอ และเพื่อ ขนาดสันอ่าง 8 ม. ยาว 85 ม. ประชาชน - ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ

ปัญหาภัยแล้ง สูง 21 ม. ที่ได้รับประโยชน์ - แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ในระยะ

  ยาว
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๒๐ โครงการก่อสร้างฝายยางแม่วัง บ้านแจ้คอน เพื่อกักเก็บน้ําไว้ในช่วงฤดู ก่อสร้างฝายยางแม่วัง ขนาด - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองช่าง

หมู่ที่ 2 ได้อย่างเพียงพอ และเพื่อ สันฝายกว้าง 4 ม. ยาว 6 ม. ประชาชน - ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ

ปัญหาภัยแล้ง 1.50 ม. ที่ได้รับประโยขน์ - แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ในระยะ

  ยาว

๒๑ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้อย่าง ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการ - 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองช่าง

บริโภค บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2 เพียงพอ อุปโภค บริโภค ประชาชนที่ได้รับ - ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ

ประโยชน์

๒๒ โครงการขุดลอกห้วยแม่ตาก  บ้านหัวฝาย เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขุดลอกห้วยแม่ตาก ยาว 400 - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองช่าง

หมู่ที่ 3 ที่ได้รับประโยชน์ - ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ

- แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ในระยะ

  ยาว

๒๓ โครงการขุดลอกห้วยแม่โกงกาง บ้านหัวฝาย เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขุดลอกห้วยแม่โกงกาง - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองช่าง

หมู่ที่ 3 ยาว 400 ม. ประชาชนที่ได้รับ - ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ

ประโยชน์ - แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ในระยะ

  ยาว

๒๔ โครงการขุดลอกหน้าอ่างแม่ตาก บ้านทุ่งผึ้ง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขุดลอกหน้าอ่างแม่ตาก - 3,329,000 3,329,000 3,329,000 ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองช่าง

หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 180-190 ม. ประชาชนที่ได้รับ - ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ

ยาว 600 ม. ลึก 1.50-2 ม. ประโยชน์ - แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ในระยะ

Slope 1:1.5  บ้านทุ่งผึ้ง   ยาว

๒๕ โครงการขุดลอกลําห้วยแม่ตาก บ้านทุ่งผึ้ง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขุดลอกลําห้วยแม่ตาก - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองช่าง

หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 180-190 ม. ที่ได้รับประโยชน์ - ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ

ยาว 600 ม. ลึก 1.50-2 ม. - แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ในระยะ

  ยาว
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๒๖ โครงการก่อสร้างประตูปิด - เปิด ห้วยห่าง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ก่อสร้างประตูปิด - เปิด - 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองช่าง

 บ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 1 ประชาชน - ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ

ที่ได้รับประโยชน์ - แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ในระยะ

  ยาว

๒๗ โครงการก่อสร้างดาดลําเหมืองทุกสาย บ้านทุ่ง

ฮ้าง หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ ก่อสร้างดาดลําเหมือง บ้าน

ทุ่งฮ้าง

- 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 90 ของ

ประชาชน

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองช่าง

อย่างเพียงพอ หมู่ที่ 1 ที่ได้รับประโยชน์ - ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ

๒๘ โครงการขุดลอกสระหลวง บ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 1 เพื่อให้ประชาชาชนมีน้ําใช้ ขุดลอกสระหลวง ยาว 400 

ม.

- 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองช่าง

อย่างเพียงพอ และเพื่อแก้ไข ประชาชน - ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ

ปัญหาภัยแล้ง ที่ได้รับประโยชน์

๒๙ โครงการขุดเจาะพร้อมวางท่อสูบน้ําพลังไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ ขุดเจาะพร้อมวางท่อสูบน้ํา - 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองช่าง

บ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 1 อย่างเพียงพอ และเพื่อแก้ไข จํานวน 3 จุด ที่ได้รับประโยชน์ - ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ

ปัญหาภัยแล้ง จุดที่ 1 ลานข้าวโพดทุ่งตกทุ่ง - แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ในระยะ

จุดที่ 2 ลานศาลเจ้าพ่อทุ่งใหม่   ยาว

จุดที่ 3 สวนนายสงวน อด

เหนียว

๓๐ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล แม่เม่า , แม่ต๋าง เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ ขุดเจาะบ่อบาดาล จํานวน 2 - 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองช่าง

บ้านห้วยวาด หมู่ที่ 1 อย่างเพียงพอ และเพื่อแก้ไข ประชาชน - ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ

ปัญหาภัยแล้ง ที่ได้รับประโยชน์ - แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ในระยะ

  ยาว

๓๑ โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา/ประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ ก่อสร้างระบบประปาภูเขา - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองช่าง

บ้านห้วยวาด หมู่ที่ 1 อย่างเพียงพอ และเพื่อแก้ไข บ้านห้วยวาด หมู่ที่ 1 ที่ได้รับประโยชน์ - ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ

ปัญหาภัยแล้ง - แก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาว
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หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณและที่ผ่านมา

๓๒ โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก ลําเหมืองเส้นลุ่ม เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ วางท่อพร้อมบ่อพัก บ้านแจ้ - 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองช่าง

บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2 อย่างเพียงพอ และเพื่อแก้ไข หมู่ที่ 2 ที่ได้รับประโยชน์ - ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ

ปัญหาภัยแล้ง - แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ในระยะ

  ยาว

๓๓ โครงการดาดลําเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ สร้างดาดลําเหมืองทุ่งปันหล้า - 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองช่าง

ลําเหมืองทุ่งปันหล้า บ้านแจ้คอน หมู่ 2 อย่างเพียงพอ และเพื่อแก้ไข บ้านแจ้คอน หมู่ 2 ที่ได้รับประโยชน์ - ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ

ปัญหาภัยแล้ง - แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ในระยะ

  ยาว

๓๔ โครงการดาดลําเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ สร้างดาดลําเหมืองทุ่งปันหล้า - 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองช่าง

ลําเหมือง อย่างเพียงพอ และเพื่อแก้ไข บ้านแจ้คอน หมู่ 2 ที่ได้รับประโยชน์ - ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ

ปัญหาภัยแล้ง - แก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาว

๓๕ โครงการก่อสร้างวางท่อพร้อมบ่อพัก เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ วางท่อพร้อมบ่อพัก บ้านแจ้ - 320,000 320,000 320,000 ร้อยละ 90 ของ

ป

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองช่าง

 ทุ่งปันเหล้า บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2 อย่างเพียงพอ และเพื่อแก้ไข หมู่ที่ 2 ที่ได้รับประโยชน์ - ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ

ปัญหาภัยแล้ง - แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ในระยะ

  ยาว

๓๖ โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก ลําเหมืองทุ่งผึ้ง เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ วางท่อพร้อมบ่อพัก - 320,000 320,000 320,000 ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองช่าง

จากเสี้ยวบ้านหัวฝาย - บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2 อย่างเพียงพอ และเพื่อแก้ไข บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2 ประชาชนที่ได้ - ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ

ปัญหาภัยแล้ง รับประโยชน์ - แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ในระยะ

  ยาว

๒๗ โครงการเจาะบ่อบาดาลที่บ้านหล่ายหน้า เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ เจาะบ่อบาดาล บ้านแจ้คอน - 360,000 360,000 360,000 ร้อยละ 90 ของ

ป

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองช่าง

 บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 6 อย่างเพียงพอ และเพื่อแก้ไข หมู่ที่ 2 ที่ได้รับประโยชน์ - ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ

ปัญหาภัยแล้ง - แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ในระยะ

  ยาว
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณและที่ผ่านมา

๒๘ โครงการวางท่อพร้อมบ่อพักลําเหมืองเส้นลุ่ม เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ วางท่อพร้อมบ่อพักลําเหมือง - 280,000 280,000 280,000 ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองช่าง

บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 6 อย่างเพียงพอ และเพื่อแก้ไข เส้นลุ่ม บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 6 ประชาชน - ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ

ปัญหาภัยแล้ง ที่ได้รับประโยชน์ - แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ในระยะ

  ยาว

๓๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา จากบ้านนาย เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ ก่อสร้างรางระบายน้ํา จาก

้

- 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองช่าง

ถวิล กุญชร ถึงแม่น้ําตาก บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 6 อย่างเพียงพอ และเพื่อแก้ไข นายถวิล กุญชร ถึง แม่น้ําตาก ประชาชน - ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ

ปัญหาภัยแล้ง บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 6 ที่ได้รับประโยชน์ - แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ในระยะ

  ยาว

๔๐ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ ก่อสร้างรางระบายน้ําใน

่ ้

- 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองช่าง

แจ้คอน หมู่ 2 อย่างเพียงพอ และเพื่อแก้ไข แจ้คอน หมู่ 2 ประชาชน - ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ

ปัญหาภัยแล้ง ที่ได้รับประโยชน์ - แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ในระยะ

  ยาว

๔๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา (หน้าบ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ ก่อสร้างรางระบายน้ํา - 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองช่าง

นายสมพร มากุลต๊ะ) บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 อย่างเพียงพอ และเพื่อแก้ไข บ้านหัวฝาย ประชาชน - ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ

ปัญหาภัยแล้ง ที่ได้รับประโยชน์ - แก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาว

๔๒ โครงการเปิดทางลําน้ําแม่ตาก บ้านแจ้คอน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เปิดทางลําน้ําแม่ตาก - 160,000 160,000 160,000 ร้อยละ 90 ของ

ป

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองช่าง

หมู่ที่ 6  บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 6 ที่ได้รับประโยชน์ - ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ

- แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ในระยะ

  ยาว

๔๓ โครงการขุดลอกลําเหมืองเส้นลุ่ม บ้านแจ้คอน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขุดลอกลําเหมืองเส้นลุ่ม - 420,000 420,000 420,000 ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองช่าง

หมู่ที่ 6 บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 6 ประชาชนที่ได้รับ - ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ

ประโยชน์ - แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ในระยะ

  ยาว
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รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณและที่ผ่านมา

๔๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา จากสุสาน ถึง เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ ก่อสร้างรางระบายน้ํา จาก - 560,000 560,000 560,000 ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองช่าง

แม่น้ําตาก บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 6 อย่างเพียงพอ และเพื่อแก้ไข สุสานถึง แม่น้ําตาก ประชาชนที่ได้รับ - ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ

ปัญหาภัยแล้ง บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 6 ประโยชน์ - แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ในระยะ
  ยาว

๔๕ โครงการเปิดทางลําน้ําแม่ตาก บ้านแจ้คอน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เปิดทางลําน้ําแม่ตาก - 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองช่าง

หมู่ที่ 6 บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 6 ที่ได้รับประโยชน์ - ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ

- แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ในระยะ
  ยาว

๔๖ โครงการก่อสร้างรางน้ํา คสล.ตัวยู ทุ่งนาบ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ ก่อสร้างรางน้ํา คสล.ตัวยู - 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองช่าง

หมู่ที่ 6 อย่างเพียงพอ และเพื่อแก้ไข ทุ่งนาบ้านปง บ้านแจ้คอน ที่ได้รับประโยชน์ - ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ

ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 6 - แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ในระยะ
  ยาว

๔๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา จากสุสาน ถึง เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ ก่อสร้างรางระบายน้ําจาก - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองช่าง

บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 6 อย่างเพียงพอ และเพื่อแก้ไข ถึง แม่น้ําตาก บ้านแจ้คอน ที่ได้รับประโยชน์ - ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ

ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 6 - แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ในระยะ
  ยาว

๔๘ โครงการขุดลอกลําเหมืองพร้อมปรับปรุง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขุดลอกลําเหมืองพร้อม - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองช่าง

ประตูน้ําบวกเปา บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 6 ประตูน้ําบวกเป่า ยาว 100 ม. ที่ได้รับประโยชน์ - ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ

- แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ในระยะ
  ยาว

๔๙ โครงการก่อสร้างฝายยางน้ําล้นห้วยแม่ตาก เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ ก่อสร้างฝายยาง สันฝายกว้าง - 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองช่าง

บ้านแจ้คอน หมู่ 6 อย่างเพียงพอ และเพื่อแก้ไข 4 ม. ยาว 6 ม. สูง 1.5 ม. ที่ได้รับประโยชน์ - ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ

ปัญหาภัยแล้ง - แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ในระยะ
  ยาว

๕๐ โครงการซ่อมแซมประปาในหมู่บ้านแจ้คอน เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ เพื่อให้ประปากลับมาใช้งานได้ - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 90 - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองชาง

หมู่ 6 อย่างเพียงพอ และเพื่อแก้ไข  ของประชาชน - ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ

ปัญหาภัยแล้ง ที่ได้รับประโยชน์ - แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ในระยะ

  ยาว
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หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณและที่ผ่านมา

51 โครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ําเข้านา 4 จุด เพื่อให้มีน้ําใช้ในการเกษตร ซ่อมแซมฝายกั้นน้ําเข้านา 4 จุด - 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 90 ของ  - ประชาชนได้มีน้ําใช้ใน กองช่าง

บ้านทุ่งฮ้าง หมู่ 1 อย่างเพียงพอ ประชาชนที่ได้รับ การเกษตร

ประโยชน์

- - 1,200,000 98,563,000 98,163,000 98,163,000
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รวม  51  โครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.๓  แนวทางการพัฒนา การไฟฟ้าสาธารณะ

2561 2562 2563 2564

๑ โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างสนามฟุตซอล  บ้านทุ่งผึ้ง เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง ติดตั้งไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล ๑๒๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง กองช่าง

หมู่ที่ 4 ทั่วถึง มีความปลอดภัยในชีวิต จํานวน 10 จุด ครัวเรือนที่ได้   ทั่วถึง

และทรัพย์สิน รับประโยชน์ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

120,000 - - -
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รวม

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4)

เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง  อําเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.01



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.๔  แนวทางการพัฒนา การวางผังเมือง 

2561 256 2563 2564

๑ โครงการจัดทําการวางผังเมืองตําบลทุ่งผึ้ง เพื่อจัดทําการวางผังเมืองของ จัดทําการวางผังเมือง 100,000 - - - ร้อยละ 90 ของประชากร ต.ทุ่งผึ้ง ได้มีผังเมืองที่ กองช่าง

ต.ทุ่งผึ้ง ตามหลักวิชาการและ ตําบลทุ่งผึ้ง ที่อาศัยอยู่ในตําบลทุ่งผึ้ง ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ทางวิศวกรรมศาสตร์ และทางวิศวกรรมศาสตร์

- - 100,000 - - -
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รวม  1  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4)

เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง  อําเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลําปาง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI)งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.01



2561 2562 2563 2564

๑ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง จัดทําโครงการ/อบรมให้ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ - ประชาชนมีความรู้และมี สํานักปลัดเทศบาล

พิทักษ์สิ่งแวดล้อม/ป้องกันอัคคีภัย ความสําคัญของทรัพยากร- ความรู้แก่ประชาชนในพื้น ผู้เข้าร่วมโครงการ/   จิตสํานึกที่ดีขึ้น

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ตําบลทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 1 - 6 อบรม - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่

   ดีขึ้น

๒ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัย เพื่อให้ประชาชนตระหนกัถึง จัดทําโครงการ/อบรมให้ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ - ประชาชนมีความรู้และมี สํานักปลัดเทศบาล

ความปลอดภัยในชีวิตและ ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ ผู้เข้าร่วมโครงการ/อบรม   จิตสํานึกที่ดีขึ้น

ทรัพย์สิน ตําบลทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 1 - 6 - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่

   ดีขึ้น

๓ โครงการส่งเสริม/ปรับปรุง ข้อมูลสารสนเทศในระดับ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล จัดทําโครงการ/อบรมให้ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ - ประชาชนได้รับข้อมูล สํานักปลดัเทศบาล

ตําบล ข่าวสารในการป้องกัน ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ ผู้เข้าร่วมโครงการ/อบรม   ข่าวสารในการป้องกัน

ภัยธรรมชาติ ตําบลทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 1 - 6   ภัยธรรมชาติที่เป็นปัจจุบัน

- ประชาชนสามารถ

   ช่วยเหลือตนเองได้

 - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4)

เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง  อําเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.1  แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.01



2561 2562 2563 2564

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณและที่ผ่านมา

๔ โครงการสร้างฝายชะลอน้ํา เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมในชุมชน จัดทําโครงการสร้างฝาย 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม

โ

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิต สํานักปลัดเทศบาล

ที่น่าอยู่/และกักเก็บน้ํา ชะลอน้ํา ที่ตําบลทุ่งผึ้ง   ที่ดี

หมู่ที่ 1 - 6 - ชุมชนมีความเข้มแข็ง

- ชุมชนมีความสะอาดน่าอยู่

๕ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ/ปล่อยพันธุ์ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง จัดทําโครงการปลูกป่าเฉลิม 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ - ประชาชนมีส่วนร่วมใน สํานักปลัดเทศบาล

สัตว์น้ําตามแหล่งน้ําธรรมขาติ (วันสําคัญต่างๆ) ความสําคัญของทรัพยากร- พระเกียรติ/ปล่อยพันธุ์สตัว์น้ํา ผู้เข้าร่วมโครงการ   โครงการและตระหนักถึง

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสําคัญต่างๆ    ความสําคัญของทรัพยากร

  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- มีระบบนิเวศที่ดี

๖ โครงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โ ิ่

เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง จัดทําโครงการ/ให้ความรู้ 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม

โ ไ ้ ั ้

- ประชาชนได้รับความรู้และ สํานักปลัดเทศบาล

ความสําคัญของทรัพยากร- แก่ประชาชนในพื้นที่ตําบล   รู้จักป้องกันและแก้ไข

ธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม ทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 1 - 6   ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

  ที่ดีขึ้น

๗ โครงการก่อสร้างไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ํา เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้

่ ั่ ึ

ขอรับการสนับสนุน - - 10,000,000  - ร้อยละ 90 ของผู้ได้รับ

ป โ ์ ไฟฟ้ ้

- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณจากหน่วยงาน   ทั่วถึง

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชน - ประชาชนมีความปลอดภัย

ได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ   ในชีวิตและทรัพย์สิน

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่

๘ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่าทดแทน เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง จัดทําโครงการปลูกป่าทดแทน 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม - ประชาชนมีความรู้และมี สํานักปลัดเทศบาล

ในพื้นที่ตําบลทุ่งผึ้ง   จิตสํานึกที่ดีขึ้น

- มีพื้นสีเขียวเพิ่มขึ้นลดพื้นที่

  ป่าเสื่อมโทรม

- สามารถแก้ไขปัญหาดิน

  โคลนถล่ม

89
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หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณและที่ผ่านมา

๙ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดําริ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง จัดทําโครงการ/อบรมให้ 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม

โ

- ประชาชนได้รับความรู้และ สํานักปลัดเทศบาล

ความสําคัญของทรัพยากร- ความรู้แก่ประชาชน   สามารถนําไปใช้เป็น

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   แนวทางในชีวิตประจําวันได้

- ประชาชนสามารถลด

   รายจ่ายที่ไม่จําเป็นได้

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ - 20,000 - - ร้อยละ 80 ของผู้ได้รับ

ั

- ประชาชนมีสุขภาพมีดี สํานักปลัดเทศบาล

ความสําคัญของทรัพยากร- ภายในหมู่บ้าน ในพื้นที่ตําบล - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ชุมชนมีความสะอาดน่าอยู่

11 โครงการจัดการน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง จัดทําโครงการจัดการน้ํา 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม

โ

- ประชาชนได้มีน้ําใช้อย่าง สํานักปลัดเทศบาล

ความสําคัญของทรัพยากร- ชุมชนภายในตําบล   เพียงพอและระบบ

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

12 โครงการฝึกอบรมเพื่อการรองรับการเข้าสู่ประชาคม เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง จัดทําโครงการ/อบรมเพื่อให้ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วม -ประชาชนได้รับความ สํานักปลัดเทศบาล

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้านการเกษตร ความสําคัญของประชาคม ความรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่ โครงการ พื้นฐานด้านการเกษตร

อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ด้านการเกษตร

- - 770,000 790,000 10,770,000 770,000

90

รวม  12  โครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖  ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๒  แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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๑ โครงการขุดบ่อขยะประจําหมู่บ้าน บ้านห้วยวาด เพื่อป้องกันและรักษา ขุดบ่อทิ้งขยะ กว้าง 6 ม. 50,000 - - - ร้อยละ 90 ของหมู่บ้านที่ได้ - ประชาชนมีสุขภาพที่ดี กองช่าง

หมู่ที่ 1 ทรัพยากรธรรมชาติและ สูง 10 ม. ดําเนินการขุดบ่อขยะ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

สิ่งแวดล้อม   ที่ดีขึ้น

- สิ่งแวดล้อมภายในตําบล

  ดีขึ้น

๒ โครงการจัดหาสถานที่รวบรวมขยะในหมู่บ้าน เพื่อป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อม จัดหาสถานที่รวบรวมขยะ 150,000 - - - ร้อยละ 90 ของหมู่บ้านที่ได้ - ประชาชนมีสุขภาพที่ดี สํานักปลัด

พร้อมถังขยะ บ้านแม่ช่อฟ้า หมู่ที่ 5 ทรัพยากรธรรมชาติและ พร้อมจัดซื้อถังขยะ ดําเนินการขุดบ่อขยะ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิต เทศบาล

สิ่งแวดล้อม   ที่ดีขึ้น

- สิ่งแวดล้อมภายในตําบล

  ดีขึ้น

๓ โครงการขุดบ่อขยะประจําหมู่บ้าน บ้านแม่จอกฟ้า เพื่อป้องกันและรักษา ขุดบ่อทิ้งขยะ กว้าง 6 ม. 50,000 - - - ร้อยละ 90 ของหมู่บ้านที่ได้ - ประชาชนมีสุขภาพที่ดี กองช่าง

หมู่ที่ 5 ทรัพยากรธรรมชาติและ สูง 10 ม. ดําเนินการขุดบ่อขยะ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

สิ่งแวดล้อม   ที่ดีขึ้น

- สิ่งแวดล้อมภายในตําบล

  ดีขึ้น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4)

เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง  อําเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.01
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

๔ โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังห้วยปุ้ม เพื่อป้องกันการกัดเซาะและ ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง ยาว - 1,165,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านช่อฟ้า หมู่ที่ 5 พังทลายของตลิ่ง 300 ม. สูง 1 ม. สูงตาม อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างพนัง   ปลอดภัยในชีวิต

ลาดเอียง 2.15 ม. - ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

  ที่ดีขึ้น

- ลดปัญหาการพังทลาย

  น้ํากัดเซาะ และปัญหา

  น้ําท่วม

5 โครงการคัดแยกขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง ส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ การ 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม - ประชาชนมีคุณภาพชีวิต สํานักปลัด

ความสําคัญของการคัดแยกขยะ บริหารจัดการคัดแยกขยะจาก โครงการ   ที่ดีขึ้น เทศบาล

และสิ่งแวดล้อม ต้นทางครัวเรือน และให้ความรู้ - ประชาชนสามารถคัด

  แยกขยะในครัวเรือนได้

  อย่างเป็นระบบ

6 โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ํา จากวัดบ้านแจ้คอน เพื่อป้องกันการกัดเซาะและ ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง กว้าง - 1,500,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 6 - สะพานข้ามแม่น้ําตาก บ้านแจ้คอน พังทลายของตลิ่ง  1 ม. ลึก 1 ม. ยาว 450 ม. อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างพนัง   ปลอดภัยในชีวิต

หมู่ที่ 6 - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- ลดปัญหาการพังทลาย

  น้ํากัดเซาะ และปัญหา

  น้ําท่วม

7 โครงการปรับปรุงตลาดชุมชน เพื่อปรับปรุงตลาดให้ถูก ปรับปรุงตลาดชุมชนในพื้นที่ ๓๐,๐๐๐ - - ร้อยละ๙๐ ของตลาดที่ได้รับ - ประชาชนมีความ สํานักปลัด

สุขลักษณะ ตําบลทั้ง 6 หมู่บ้าน การปรับปรุง   ปลอดภัยและสะดวกใน เทศบาล

  การซื้อของใน ตลาด

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

  ที่ดีขึ้น

8 โครงการอบรมพ่อค้า แม่ค้า ในเรื่องการสุขาภิบาล เพื่อให้พ่อค้า แม่ค้า มีความ จัดอบรมพ่อค้า แม่ค้า ในพื้นที่ ๑๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๙๐ ของพ่อค้า - พ่อค้า แม่ค้า มีความ สํานักปลัด

การตลาด เข้าใจเรื่องการสุขภิบาลการ ตําบลทั้ง 6 หมู่บ้าน แม่ค้าที่เข้ารับการอบรม   เข้าใจในเรื่องสุขาภิบาล เทศบาล

ตลาด   การตลาด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

- ประชาชนได้รับความ

  ปลอดภัยในการซื้อของ

  ในตลาดชุมชน

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

  ที่ดีขึ้น

9 การจัดหาที่ทิ้งขยะประจําหมู่บ้าน เพื่อให้มีที่ทิ้งขยะที่ถูกสุขลักษณะ จัดหาที่ทิ้งขยะประจําหมู่บ้าน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้านที่ได้ - มีที่ทิ้งขยะที่ถูกสุขลักษณะ สํานักปลัด

ภายในตําบลทั้ง 6 หมู่บ้าน การจัดหาที่ทิ้งขยะ   ทําให้เกิดมลต่อสิ่งแวดล้อม เทศบาล

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

10 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภัยธรรมชาติ เพื่อให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ      200,000      200,000     300,000      300,000 ร้อยละ ๗๐ ของผู้ประสบภัย - ประชาชนผู้ประสบภัยได้รับ สํานักปลัด

ผู้ประสบภัยพิบัติภัยธรรมชาติ ในพื้นที่ตําบล   การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เทศบาล

ได้อย่างเร่งด่วนผู้ประสบภัย - ประชาชนมีขวัญและ

พิบัติภัยธรรมชาติ   กําลังใจในการดํารงชีวิต

  หลังประสบภัย

-ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

11 การจัดหาถังรองรบัขยะ เพื่อรักษาความสะอาดและ จัดหาถังขยะ จํานวน ๒๕๐ ถัง        50,000  -       50,000  - ร้อยละ 80 ของการจัดหา - ประชาชนสามารถคัด สํานักปลัด

รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อนําไปไว้ในจุดต่างภายใน ถังขยะ   แยกขยะได้อย่างถูกต้อง เทศบาล

ตําบล - ประชาชนได้มีที่ทิ้งขยะ

  อย่างถูกสุขลักษณะ

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

  ที่ดีขึ้น

12 โครงการสร้างสวนสาธารณะประจําตําบล/ เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อน สร้างสวนสาธารณะ กว้าง 20 -      100,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี กองช่าง

ปรับปรุงที่สาธารณะในชุมชน หย่อนใจ ม. ยาว 30 ม. ใช้สถานที่ - ประชาชนสามารถใช้เป็น

  สถานที่ออกกําลังกาย

- ประชาชนมีสุขภาพ

  ร่างกายที่แข็งแรง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

๑๓ โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่ง หมู่ที่ 1 - 6 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําไหลหลาก ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง ยาว - 1,500,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ท่วมขังบ้านเรือนราษฎร 300 ม. สูง 1 ม. อาสาสมัคร อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างพนัง   ปลอดภัยในชีวิต

ป้องกันไฟป่า - ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

  ที่ดีขึ้น

- ลดปัญหาการพังทลาย

  น้ํากัดเซาะ และปัญหา

  น้ําท่วม

๑๔ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า เพื่อเตรียมความพร้อมการ จัดทาํโครงการฝึกอบรม 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สํานักปลัด

ป้องกันและแก้ไขปัญหา โครงการ - ประชาชนมีความปลอดภัย เทศบาล

หมอกควันและไฟป่า   ในชีวิต

- ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

๑๕ โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการ จัดทําโครงการป้องกันและ 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สํานักปลัด

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัยฯ โครงการ - ประชาชนมีความปลอดภัย เทศบาล

  ในชีวิตและทรัพย์สิน

- ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

๑๖ โครงการจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะ/ธนาคารขยะ เพื่อรักษาความสะอาด จัดตั้งกองทุนธนาคารขยะ 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 70 ของการจัดตั้ง - ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม สํานักปลัด

หมู่บ้าน/โรงเรียน/เทศบาล เรียบร้อยของหมู่บ้าน ของหมู่บ้าน/โรงเรียน/เทศบาล กองทุน - ชุมชน/หมู่บ้านมีความ เทศบาล

  สะอาดเรียบร้อย

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๑๗ โครงการส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่า เพื่อเตรียมความพร้อมรับ จัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่า 20,000 - 20,000 - ร้อยละ 80 ของการเบิกจ่าย - มีอุปกรณ์ในการดับไฟป่าที่ สํานักปลัด

สถานการณ์ไฟป่า และปัญหา   เพียงพอ เทศบาล

หมอกควัน - ประชาชนมีความปลอดภัย

  ในชีวิตและทรัพย์สิน

- ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

18 โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันควบคุมไฟป่าและ เพื่อเตรียมความพร้อมรับ จัดตั้งศูนย์ป้องกันควบคุมไฟป่า 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน - ประชาชนได้รับข้อมูล สํานักปลัด

หมอกควัน สถานการณ์ไฟป่า และปัญหา และหมอกควัน ที่ได้รับความช่วยเหลือ   ข่าวสารในการป้องกันภัย เทศบาล

หมอกควัน   ธรรมชาติ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

- ประชาชนมีความปลอดภัย

  ในชีวิตและทรัพย์สิน

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

19 โครงการทําแนวกันไฟป่า/ประชาสัมพันธ์การ เพื่อเตรียมความพร้อมรับ จัดทําโครงการ/ประชาสัมพันธ์ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ - ประชาชนได้รับข้อมูล สํานักปลัด

ป้องกันไฟป่า/พื้นที่เสี่ยงภัยในเขตตําบลทุ่งผึ้ง/ สถานการณ์ไฟป่า และปัญหา การป้องกันไฟป่าฯ ได้เข้าร่วมโครงการและที่   ข่าวสารอย่างทั่วถึง เทศบาล

อบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า หมอกควัน ได้รับข้อมูลข่าวสาร - ประชาชนมีความปลอดภัย

   ในชีวิตและทรัพย์สิน

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

20 โครงการปลูกต้นไม้/ปลูกป่าชุมชนในหมู่บ้าน/ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร- จัดทําโครงการปลูกต้นไม้ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สํานักปลัด

ตําบล ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกป่าชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการ - ลดปัญหาด้านทรัพยากร- เทศบาล

  ธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม

21 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมพนังป้องกัน เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร- ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม 1,000,000 1,000,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชน - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี กองช่าง

ตลิ่งหนองป่าไผ่ บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พนังป้องกันตลิ่ง ที่ได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ - ลดปัญหาด้านทรัพยากร-

  ธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม

- สามารถป้องกันปัญหาน้ํา

  ท่วมได้

22 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมพนังป้องกัน เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร- ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม 1,700,000 1,700,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชน - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี กองช่าง

ตลิ่งเหล่าหลวง บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พนังป้องกันตลิ่ง ที่ได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ - ลดปัญหาด้านทรัพยากร-

  ธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม

- สามารถป้องกันปัญหาน้ํา

  ท่วมได้

23 โครงการซ่อมแซมพนังหินเรียงยาแนวป้องกัน เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร- ซ่อมแซมพนังหินเรียง 500,000 500,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี กองช่าง

ตลิ่งพัง หมู่ที่ 1 - 6  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ - ลดปัญหาด้านทรัพยากร-

  ธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม

- สามารถป้องกันปัญหาน้ํา

  ท่วมได้
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

24 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมพนังป้องกัน เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร- ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม 50,000 50,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชน - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี กองช่าง

ตลิ่งพังจากลุ่มวัดถึงท้ายบ้าน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พนังป้องกันตลิ่ง ที่ได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ - ลดปัญหาด้านทรัพยากร-

  ธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม

- สามารถป้องกันปัญหาน้ํา

  ท่วมได้

๒๕ โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิง เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร- เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร- 50,000 50,000 - - ร้อยละ 80 ของประชาชน - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี กองช่าง

อนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ - ลดปัญหาด้านทรัพยากร-

  ธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม

๒๖ โครงการกันพื้นที่ป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร- จัดทําโครงการกันพื้นที่ป่า 20,000 20,000 - - ร้อยละ 90 ของพื้นที่ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สํานักปลัด

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนฯ ป่าชุมชน - ตําบลทุ่งผึ้งมีสภาพ เทศบาล

  แวดล้อมที่ดี

- - 4,780,000 8,765,000 1,310,000 1,240,000
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๑ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ 6,000,000 6,500,000 7,000,000 7,000,000 ร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุที่ - ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ สํานักปลัดเทศบาล

ภายในพื้นที่ตําบลทุ่งผึ้ง ได้รับเบี้ยยังชีพ   เพื่อใช้ดํารงชีพ

- คุณภาพชีวิตของ

  ผู้สูงอายุดีขึ้น

๒ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ 800,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละ 90 ของผู้พิการที่ - ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ สํานักปลัดเทศบาล

ภายในพื้นที่ตําบลทุ่งผึ้ง ได้รับเบี้ยยังชีพ   เพื่อใช้ดํารงชีพ

- คุณภาพชีวิตของผู้พิการ

  ดีขึ้น

๓ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และ จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วย 36,000 37,000 37,000 37,000 ร้อยละ 90 ของผู้ป่วยโรค - ผู้ป่วยโรคเอดส์ และ สํานักปลัดเทศบาล

และผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาส โรคเอดส์และผู้ด้อยโอกาส เอดส์ และผู้ด้อยโอกาส   ผู้ด้อยโอกาสได้รับเบี้ย

  ยังชีพเพื่อดํารงชีพ

- คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

  โรคเอดส์ และผู้ด้อย

  โอกาสดีขึ้น
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งบประมาณและที่ผ่านมา

๓.๑  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4)

เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง  อําเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การรักษาความมั่งคงการจัดระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือในกานรักษาความสงบเรียบร้อย

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคม/ชุมชนและความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาสังคม

แบบ ผ.01
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งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๔ โครงการส่งเสริมสมรรถภาพผู้สูงอายุ/ผู้ดูแล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น จัดทําโครงการเพื่อพัฒนา 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของผู้พิการได้ - ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต สํานักปลัดเทศบาล

ผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการ   ที่ดีขึ้น

- ผู้สูงอายุได้รับการดูแล

  จากสังคม หน่วยงานที่

  เกี่ยวข้อง

๕ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น จัดทําโครงการส่งเสริมและ 10,000 10,000 10,000 10,000 รอ้ยละ 80 ของ - ผู้ด้อยโอกาส ยากจน สํานักปลัดเทศบาล

ผู้ด้อยโอกาส ยากจน ชาดแคลน พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส ยากจน   ขาดแคลน มีคุณภาพ

ขาดแคลนที่ได้เข้าร่วม   ชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ - ผู้ด้อยโอกาส ยากจน

  ขาดแคลนได้รับการดูแล

  ช่วยเหลือจากสังคมและ

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖ โครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนย์พัฒนา เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้การ สนับสนุนการดําเนินงานศูนย์ 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของงบประมาณ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิต สํานักปลดัเทศบาล

ครอบครัวในชุมชน พัฒนาครอบครัวในชุมชน ได้สนับสนุน   ที่ดีขึ้น

- สังคม ครอบครัว มีความ

  เข้มแข็ง

- สามารถแก้ไขและลด

  ปัญหา

  ที่เกิดขึ้นในครอบครัวได้

๗ โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดทําโครงการส่งเสริมอาชีพ 30,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุ - ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ สํานักปลัดเทศบาล

ผู้สูงอายุให้ดีขึ้น ผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมโครงการ   ดีขึ้น

- ผู้สูงอายุสามารถสร้าง

  การมีส่วนร่วมในชุมชน

- สามารถสร้างผู้สูงอายุที่

  มีศักยภาพในตําบลได้
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งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๘ โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมอาชีพผู้พิการ/ เพื่อส่งเสริมอาชีพผู้พิการ/ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่ - ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพ สํานักปลัดเทศบาล

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาส ได้อบรมและศึกษาดูงาน   ชีวิตที่ดีขึ้น

- ผู้สูงอายุได้รับการดูแล

  ที่ดี

- สามารถสร้าง

  ศักยภาพให้แก่

  ผู้สูงอายุในตําบลทุ่งผึ้ง

  ได้

๙ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมที่ทําการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้การ

ิ

เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ - 100,000 - - ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุ - ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพ สํานักปลัดเทศบาล

ชมรมผู้สูงอายุ การบริหารงานของชมรม ที่เข้าร่วมโครงการ   ชีวิตที่ดีขึ้น

- ผู้สูงอายุสามารถใช้ใน

  จัดกิจกรรมได้อย่าง

  เต็มที่

๑๐ โครงการเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่าง เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้การ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน - สามารถสร้างความ สํานักปลัดเทศบาล

ชายหญิงในครอบครัว (Gender in family) บริหารงานของชมรม ชาย/หญิงที่เข้าร่วมโครงการ   เข้มแข็งให้กับ

  ครอบครัวได้

- คุณภาพชีวิตของ

  ครอบครัวในพื้นที่

  ตําบลทุ่งผึ้งดีขึ้น

๑๑ โครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนย์บริการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของผู้มารับ - ผู้พิการสามารถ สํานักปลัดเทศบาล

คนพิการทั่วไปตําบลทุ่งผึ้ง บริการศูนย์บริการข้อมูล   รับทราบข้อมูล

แก่ผู้พิการฯ   ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง

- คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุดี

  ขึ้น
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งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๒ โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการค้า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น จัดทําโครงการรณรงค์ป้องกัน 46,400 46,400 46,400 46,400 ร้อยละ 80 ประชาชนที่เข้า - ลดปัญหาการค้ามนุษย์ สํานักปลัดเทศบาล

ค้ามนุษย์ และปราบปรามการค้ามนุษย์ ร่วมโครงการ   ในพื้นที่

- คุณภาพชีวิตของ

  ประชาชนดีขึ้น

๑๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดทําโครงการส่งเสริมและ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของผู้พิการที่ - ผู้พิการได้รับการพัฒนา สํานักปลัดเทศบาล

ผู้พิการให้ดีขึ้น พฒันาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต   คุณภาพชีวิต

14 โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี จัดทําโครงการส่งเสริมอาชีพ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของสตรีที่ - ทําให้สตรีมีคุณภาพที่ดี สํานักปลัดเทศบาล

ตําบลทุ่งผึ้ง สตรีตําบลทุ่งผึ้ง เข้าร่วมโครงการ - เพิ่มรายได้ให้แก่สตรี

15 โครงการเทศบาลร่วมใจพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น จัดทําโครงการเทศบาลร่วมใจ 10,000        10,000        10,000         10,000 ร้อยละ 80 ของผู้อายุ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ สํานักปลัดเทศบาล

ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส   ผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพ

  ชีวิตที่ดีขึ้น

- ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ

  ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการ

  ดูแลจากสังคมและ

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- - 7,132,400 7,813,400 8,213,400 8,213,400
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การรักษาความมั่งคงการจัดระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือในกานรักษาความสงบเรียบร้อย

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคม/ชุมชนและความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม
๓.๒  แนวทางการพัฒนาการศึกษา
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๑ โครงการจ้างเหมาครูพี่เลี้ยงเด็ก/ครูสอนคอมพิวเตอร์/ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ จ้างครูพี่เลี้ยงเด็ก/ครูสอน 72,000 72,000 72,000 72,000 ร้อยละ 70 ของการจ้างครู/ - เด็กได้รับการพัฒนาเพื่อ

่

สํานักปลัดเทศบาล

ภาษาอังกฤษ   ศักยภาพด้าน

  ภาษาอังกฤษ

- เด็กมีความรู้ความเข้าใจ

  ใช้คอมพิวเตอร์และ

  เข้าใจภาษาอังกฤษ

๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเด็กและ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90 ของเด็กที่เข้า - เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สํานักปลัดเทศบาล

เยาวชน วันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมต่างๆ ของเด็ก ร่วมกิจกรรม - เด็กได้รับการส่งเสริม

  การแสดงออกที่ถูกต้อง

  เหมาะสมกับวัย

๓ โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัด จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของเด็กที่ได้เข้า - เด็กได้รับการส่งเสริม สํานักปลัดเทศบาล

โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษา ของเด็ก   ศักยภาพอย่างเต็มที่

- เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๔ โครงการส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการให้กับโรงเรียน/ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ สนับสนุนสวัสดิการให้แก่เด็ก 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของเด็กที่ได้รับ - เด็กได้รับการส่งเสริม สํานักปลัดเทศบาล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กนักเรียน   ศักยภาพอย่างเต็มที่

- เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4)

เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง  อําเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI)งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.01
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI)งบประมาณและที่ผ่านมา

๕ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเล่นดนตรีของ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ สนับสนุนการเล่นดนตรีของ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของงบประมาณ - เด็กได้รับการส่งเสริม สํานักปลัดเทศบาล

เด็กนักเรียนเยาวชนในเขตตําบลทุ่งผึ้ง เด็กนักเรียน นักเรียน เยาวชนในตําบลทุ่งผึ้ง ที่สนับสนุน   ศักยภาพอย่างเต็มที่

- เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๖ โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเด็ก/เยาวชน/ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วม จัดทําโครงการส่งเสริม 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของเด็กที่เข้าร่วม - เด็กได้รับการส่งเสริม สํานักปลัดเทศบาล

ฟุตซอลหลีกคัพ ในการพัฒนาชุมชน ศักยภาพของเด็ก เยาวชน   ศักยภาพอย่างเต็มที่

- เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๗ โครงการส่งเสริมสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 ของเด็กที่ได้รับ - เด็กได้รับการส่งเสริม สํานักปลัดเทศบาล

กับเด็กนักเรียน/เด็กเล็ก เด็กนักเรียน ให้กับเด็กนักเรียน/เด็กเล็ก สื่อการเรียนการสอน   ศักยภาพอย่างเต็มที่

- เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๘ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัด สนับสนุนงบประมาณการ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 ของงบประมาณ - เด็ก และเยาวชนมี สํานักปลัดเทศบาล

และการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษา ศึกษานอกระบบและการศึกษา ที่สนับสนุน   คุณภาพชีวิตที่ดี

- เด็กและเยาวชนได้รับ

  โอกาสทางการศึกษาที่

  เท่าเทียม

๙ โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของงบประมาณ

่

- เยาวชนสามารถแสดง สํานักปลัดเทศบาล

ตําบลทุ่งผึ้ง เด็กและเยาวชน เยาวชนตําบลทุ่งผึ้ง   ศักยภาพในการพัฒนา

  ท้องถิ่น

- เยาวชนมีเวทีในการ

  แสดงออกที่ถูกต้อง

๑๐ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัด สนับสนุนงบประมาณในการ 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ ๘๐ ของเด็ก - ประชาชนได้รับความรู้ สํานักปลัดเทศบาล

การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การ เยาวชนที่ได้ใช้ศูนย์การ   จากศูนย์การเรียน

เรียนรู้ชุมชน เรียนรู้ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

ที่ดี

๑๑ โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ศูนย์พัฒนา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัด ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง 500,000 - - - ร้อยละ ๙๐ ของเด็กในศูนย์ - เด็กได้รับความปลอดภัย สํานักปลัดเทศบาล

เด็กเล็กทุกศูนย์ในตําบลทุ่งผึ้ง การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 6 พัฒนาเด็กเล็กที่ได้ใช้ - เด็กได้รับการส่งเสริม

ศูนย์ ประโยชน์   พัฒนาการที่สมวัย
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI)งบประมาณและที่ผ่านมา

๑๒ โครงการฝึกอบรมเพื่อการรองรับการเข้าสู่ประชาคม เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ 20,000 - - - ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้าร่วม - เด็ก เยาวชน ประชาชน สํานักปลัดเทศบาล

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้านการศึกษา ความสําคัญของประชาชน เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โครงการฝึกอบรม   มีความรู้เกี่ยวกับ

อาเซียน ด้านการศึกษา   ประชาคมอาเซียน

  อาเซียนการศึกษา

- เด็ก เยาวชน ประชาชนมี

  ศักยภาพและมีความ

  พร้อมที่จะเข้าสู่

  ประชาคมอาเซียน

- - 847,000 327,000 327,000 327,000
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การรักษาความมั่งคงการจัดระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือในกานรักษาความสงบเรียบร้อย

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคม/ชุมชนและความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม
๓.๓  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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๑ โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จัดทํากิจกรรมงานประเพณีลอย ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ - ประชาชนมีส่วนร่วมใน สํานักปลัด

ประเพณีท้องถิ่น กระทงตําบลทุ่งผึ้ง เข้าร่วมกิจกรรม   การอนุรักษ์ประเพณี เทศบาลตําบล

  ท้องถิ่น

- ชุมชนมีความเข้มแข็ง

- ประชาชนมีคุณภาพ

  ชีวิตที่ดี

๒ โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จัดทํากิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ รอ้ยละ ๘๐ ของประชาชนที่ - ประชาชนมีส่วนร่วมใน สํานักปลัด

(วันผู้สูงอายุ) ประเพณีท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม   การอนุรักษ์ประเพณี เทศบาลตําบล

  ท้องถิ่น

- ชุมชนมีความเข้มแข็ง

- ประชาชนมีคุณภาพ

  ชีวิตที่ดี
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หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4)

เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง  อําเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.01



2561 2562 2563 2564

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณและที่ผ่านมา

๓ โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีเข้าพรรษา เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ - ประชาชนมีส่วนร่วมใน สํานักปลัด

ประเพณีท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม   การอนุรักษ์ประเพณี เทศบาลตําบล

  ท้องถิ่น

- ชุมชนมีความเข้มแข็ง

- ประชาชนมีคุณภาพ

  ชีวิติที่ดี

๔ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาวัน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ - ประชาชนมีส่วนร่วมใน สํานักปลัด

วันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี ประเพณีท้องถิ่น พ่อแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรม   การจัดงาน เทศบาลตําบล

- ประชาชนได้แสดงออก

  ถึงความจงรักภักดี

๕ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาวัน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ - ประชาชนมีส่วนร่วมใน สํานักปลัด

วันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปี ประเพณีท้องถิ่น แม่แห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรม   การจัดงาน เทศบาลตําบล

- ประชาชนได้แสดงออก

  ถึงความจงรักภักดี

๖ โครงการจัดกิจกรรมวันปิยะมหาราช เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันปิยะมหาราช ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ - ประชาชนมีส่วนร่วมใน สํานักปลัด

วันที่ ๒๓ ตุลาคมของทุกปี ประเพณีท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม   การจัดงาน เทศบาลตําบล

- ประชาชนได้แสดงออก

  ถึงความจงรักภักดี

๗ โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เข้ารว่มกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม - องค์กรมีส่วนร่วมใน สํานักปลัด

วันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปี ประเพณีท้องถิ่น กิจกรรม   การจัดงาน เทศบาลตําบล

- ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง

๘ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นงานสลากภัต เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประเพณีงานสลากภัต ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ - ประชาชนมีส่วนร่วมใน สํานักปลัด

ประเพณีท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม   การอนุรักษ์ประเพณี เทศบาลตําบล

  ท้องถิ่น

- ชุมชนมีความเข้มแข็ง

- ประชาชนมีคุณภาพ

  ชีวิตที่ดี
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หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณและที่ผ่านมา

๙ โครงการกิจกรรมหรือพิธีกรรมทางศาสนา เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วม/จัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ - ประชาชนมีส่วนร่วมใน สํานักปลัด

ประเพณีท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม   การอนุรักษ์ประเพณี เทศบาลตําบล

  ท้องถิ่น

- ชุมชนมีความเข้มแข็ง

๑๐ โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมประเพณี/วันสําคัญ งานราชพิธี/ เพื่อเป็นการเคารพต่อ สนับสนุนงบประมาณงานราชพิธี/งาน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ - ประชาชนมีส่วนร่วมใน สํานักปลัด

งานรัฐพิธี ชาติ ศาสนา รัฐพิธี เข้าร่วมกิจกรรม   การอนุรักษ์ประเพณี เทศบาลตําบล

  ท้องถิ่น

- ชุมชนมีความเข้มแข็ง

- ประชาชนมีคุณภาพ

  ชีวิตที่ดี

๑๑ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จัดอบรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการ - ประขาชนมีส่วนร่วมใน สํานกัปลัด

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อบรม   การอนุรักษ์ฯ เทศบาลตําบล

- ชุมชนมีความเข้มแข็ง

๑๒ โครงการจัดทําหนังสือประวัติตําบลทุ่งผึ้ง เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จัดทําหนังสือประวัติตําบลทุ่งผึ้ง ๑๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน - ประชาชนได้ทราบถึง สํานักปลัด

ประเพณีท้องถิ่น ที่ได้อ่านหนังสือ   ประวัติตําบล เทศบาลตําบล

- ชุมชนมีความเข้มแข็ง

- - ๖๖๐,๐๐๐ ๖๔๕,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ ๖๔๕,๐๐๐

106

รวม  12  โครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การรักษาความมั่งคงการจัดระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือในกานรักษาความสงบเรียบร้อย

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคม/ชุมชนและความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม
๓.๔ แนวทางการพัฒนาการป้องกัน การรักษา และการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

2561 2562 2563 2564

๑ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาบ้านทุ่งฮ้าง เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ก่อสร้างสนามกีฬา 500,000 - - ร้อยละ ๘๐ ของเยาวชน - นักเรียน เยาวชน กองช่าง

หมูที่ ๑ ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์ บ้านทุ่งฮ้าง ที่ใช้ประโยชน์   ประชาชนมีสุขภาพที่

แข็งแรง   สมบูรณ์แข็งแรง

- ประชาชนมีคุณภาพ

  ชีวิตที่ดี

๒ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ต.ทุ่งผึ้ง เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ จัดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียน - นักเรียน เยาวชน สํานักปลัด

อนามัยที่สมูบูรณ์แข็งแรง เยาวชน ประชาชน เยาวชน ประชาชนที่เข้าร่วม   ประชาชน มีสุขภาพที่ เทศบาล

และป้องกันแก้ไขปัญหา โครงการ   สมบูรณ์แข็งแรง

ยาเสพติดในชุมชน - ป้องกันแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในชุมชน

๓ โครงการตรวจหาสารพิษในเม็ดเลือด เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ จัดโครงการตรวจหาสารพิษ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ - ประชาชนมีสุขภาพที่ดี สํานักปลัด

อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เข้าร่วมโครงการ - ประชาชนมีคุณภาพ เทศบาล

  ชีวิตที่ดี
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4)

เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง  อําเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI)งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.01
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI)งบประมาณและที่ผ่านมา

๔ โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อป้องกันและควบคุม จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ของงบประมาณ - ประชาชนมีคุณภาพ สํานักปลัด

โรคติดต่อในพื้นที่ตําบลทุ่งผึ้ง ที่เบิกจ่าย   ชีวิตที่ดี เทศบาล

- ประชาชนปลอดภัย

  จากโรคต่างๆ

๕ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เพื่อป้องกันและควบคุม จัดทําโครงการป้องกันและควบคุม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม -ประชาชนมีความรู้และ สํานักปลัด

โรคติดต่อในพื้นที่ตําบลทุ่งผึ้ง  สามารถป้องกันตนเองได้ เทศบาล

-ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

 ที่ดีขึ้น

๖ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องโรคระบาด/โรคจากการ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ อบรมให้ความรู้ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม -ประชาชนมีความรู้และ สํานักปลัด

บริโภค อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  สามารถป้องกันตนเองได้ เทศบาล

-ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

 ที่ดีขึ้น

๗ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกําลังกายของเยาวชน เพื่อให้เยาวชน ประชาชนมี ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของเยาวชน -เยาวชน ประชาชน มี สํานักปลัด

ประชาชน (TO BE NUMBER ONE) สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ที่เข้าร่วมกิจกรรม  สุขภาพอนามัยที่แข็งแรง เทศบาล

๘ โครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมให้ อสม.มีบทบาท จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของ อสม. ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม -อสม.มีความรู้มีศักยภาพ สํานักปลัด

ประจําหมู่บ้าน (อสม.) ในการพัฒนาชุมชน  ในการดูแลประชาชนใน เทศบาล

 ความรับผิดชอบ

-ประชาชนมีสุขภาที่ดี

๙ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามกีฬาเทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง เพื่อส่งเสริมการออกกําลังกาย ปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามกีฬา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ -ประชาชนมีสุขภาพที่ กองช่าง

ของประชาชน  สมบูรณ์แข็งแรง

-ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

 ที่ดี

๑๐ โครงการก่อสร้างห้องน้ําสนามกีฬา เพื่อให้ผู้มาใช้บริการได้มี ก่อสร้างห้องน้ําสนามกีฬา ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - รอ้ยละ ๘๐ ของผู้ใช้บริการ -มีห้องน้ําเพียงพอต่อการ สํานักปลัด

ห้องน้ําใช้  ให้บริการ เทศบาล
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI)งบประมาณและที่ผ่านมา

๑๑ โครงการก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอลเทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง เพื่อส่งเสริมการออกกําลังกาย ก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล - - ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของผู้ใช้ประโยชน์ -ประชาชนสุขภาพที่ กองช่าง

ของประชาชน  สมบูรณ์แข็งแรง

-ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๑๒ โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติของประชาชน เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ จัดทําโครงการปกป้องสถาบันชาติ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม -ชุมชนมีความเข้มแข็ง สํานักปลัด

ชีวิตของประชาชน โครงการ -ประชาชนมีส่วนร่วม

๑๓ โครงการสนับสนุนการฟื้นฟูวิถีชีวิตในชุมชน/ชาวกระเหรี่ยง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟู สนับสนุน/ฟื้นฟูวิถีชีวิตแบบชาวกะเหรี่ยง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม อนุรักษ์วิถีชีวิต/ภูมิปัญญา สํานักปลัด

วิถีชีวิตในชุมชนชาวกระเหรี่ยง โครงการ ท้องถิ่น

๑๔ โครงการก่อสร้างลานกีฬาเยาวชนพร้อมอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งเสริมการออกกําลังกาย ก่อสร้างลานกีฬาเยาวชนพร้อมจัดซื้อ - ๕,๐๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของผู้ใช้ -ประชาชนสุขภาพที่ กองช่าง

บ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ ๑ ของประชาชน อุปกรณ์ ประโยชน์  สมบูรณ์แข็งแรง

-ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

 ที่ดี

๑๕ โครงการรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เพื่อให้ประชาชนมีสขุภาพ จัดทําโครงการรณรงค์ตรวจมะเร็งปาก ๑๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม -ประชาชนสุขภาพที่ สํานักปลัด

อนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มดลูกและมะเร็งเต้านม โครงการ  สมบูรณ์แข็งแรง เทศบาล

-ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

 ที่ดี

๑๖ โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ จัดทําโครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก ๑๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของแม่และเด็ก -ประชาชนสุขภาพที่ สํานักปลัด

อนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ที่เข้าร่วมโครงการ  สมบูรณ์แข็งแรง เทศบาล

-ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

 ที่ดี

๑๗ โครงการเยี่ยมถึงเรือนเยือนถึงบ้าน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ จัดทําโครงการเยี่ยมถึงเรือนเยือน ๑๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม -สามารถสร้างความ สํานักปลัด

อนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ถึงบ้าน โครงการ  ผูกพันระหว่างคนใน เทศบาล

 ชุมชน

-ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

 ที่ดี

๑๘ โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ จัดทําโครงการควบคุมและป้องกัน ๑๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม -ประชาชนมีความรู้ความ สํานักปลัด

อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง โรคไขเลือดออก โครงการ  เข้าใจในการป้องกันโรค เทศบาล

-ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

 ที่ดี
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI)งบประมาณและที่ผ่านมา

๑๙ โครงการฉลาดเลือกฉลาดใช้ใส่ใจผู้บริโภค เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ จัดทําโครงการฉลาดเลือกฉลากใช้ฯ ๑๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม -ประชาชนมีคุณภาพชีวิต สํานักปลัด

อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  ที่ดี เทศบาล

-ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

๒๐ โครงการอบรมผู้นํานักเรียนฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ จัดอบรมผู้นํานักเรียนฝ่ายส่งเสริม ๑๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม -สามารถสร้างแกนนํา สํานักปลัด

อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพ  ด้านสุขภาพ เทศบาล

-ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

๒๑ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน เพื่อให้ประชาชนรู้จักป้องกัน จัดทําโครงการรณรงค์ป้องกันและ ๑๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม -ประชาชนตระหนักถึง สํานักปลัด

ตนเอง แก้ไขปัญหาโรคเอดส์  ปัญหาและรู้จักป้องกัน เทศบาล

 ตนเอง

-ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

๒๒ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในตําบลทุ่งผึ้ง เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ จัดทําโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ๑๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของผู้สูงอายุที่ -ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี สํานักปลัด

อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง -ผู้สูงอายุรู้จักดูแล เทศบาล

 ตนเอง

-สร้างความผูกพัน

 ระหว่างผู้สูงอายุและ

 คนในครอบครัว

- - 1,410,000 5,830,000 1,030,000 530,000
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การรักษาความมั่งคงการจัดระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือในกานรักษาความสงบเรียบร้อย

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคม/ชุมชนและความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม

2561 2562 2563 2564

๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ก่อสร้างลานกีฬา เพื่อให้ประชนได้มีสถานที่ ก่อสร้างลานกีฬา กว้าง ๒,๖๓๘,๐๐๐ - - ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ กองช่าง

บ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 1) ออกกําลังกาย 35 ม. ยาว 54 ม. หนา ประชาชนและเยาวชน   แข็งแรง

0.10 ม. ได้ใช้ประโยชน์ - ชุมชนมีความเข้มแข็ง

๒ โครงการขอสัญชาติไทย บ้านใหม่สามัคคี (ห้วยวาด) หมู่ที่ 1 เพื่อให้ประชาชนได้มีสัญชาติ ประสานหน่วยงานที่ ๑๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของ - ชุมชนมีความเข้มแข็ง สํานักปลัด

เกี่ยวข้องในการขอสัญชาติ ประชาชนที่ได้สัญชาติ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เทศบาล

ไทย

๓ โครงการแยกหมู่บ้าน บ้านใหม่สามัคคี (ห้วยวาด) หมู่ที่ ๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ จัดทําประชาคมและ ๑๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของ - ประชาชนได้รับบรกิาร สํานักปลัด

ได้อย่างทั่วถึง ประสานหน่วยงานที่ ประชาชนที่ได้รับการ   อย่างทั่วถึง เทศบาล

เกี่ยวข้องในการแยก ให้บริการ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่

หมู่บ้าน   ดีขึ้น

๔ โครงการพัฒนาระบบโทรคมนาคม/ติดตั้งระบบ ICT หมู่บ้าน/ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล ประสานหน่วยงานที่ ๑๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของ - ประชาชนได้รับข้อมูล สํานักปลัด

ตําบลทุ่งผึ้ง ข่าวสาร เกี่ยวข้องดําเนินการ ประชาชนที่ได้รับข้อมูล   ข่าวสารอย่างทั่วถึง เทศบาล

ข่าวสาร - การติดต่อสื่อสารสะดวก

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๕ โครงการสนับสนุนองค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ สนับสนุนการจัดตั้งองค์กร ๒๐,๐๐๐ - - ร้อย ๘๐ ขององค์กร - ชุมชนมีความเข้มแข็ง สํานักปลัด

จัดตั้งตามกฎหมาย ชุมชน ชุมชนกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับการจัดตั้ง - ประชาชนมีองค์กรที่เป็น เทศบาล

  ตัวแทน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4)

เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง  อําเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

๓.๕ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.01
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

๖ โครงการเฝ้าระวังการป้องกัน แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดของ จัดทําโครงการเฝ้าระวัง ๕๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของ - ประชาชนรู้ป้องกันและ สํานักปลัด

ของยาเสพติด ยาเสพติด การป้องกันฯ ผู้เข้าร่วมโครงการ   แก้ไขปัญหาการแพร่ เทศบาล

  ระบาดของยาเสพติด

- ประชาชนมีความปลอดภัย

  ในชีวิตและทรัพย์สิน

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

  ที่ดี

๗ โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ เพื่อให้ความช่วยเหลือ จัดทําโครงการป้องกันและ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของผู้ - ประชาชนได้รับความ สํานักปลัด

ประชาชน บรรเทาสาธารณภัย ที่ได้รับความช่วยเหลือ   ช่วยเหลือ เทศบาล

- ประชาชนมีความปลอดภัย

  ในชีวิตและทรัพย์สิน

๘ โครงการก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตําบลทุ่งผึ้ง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน ก่อสร้างศูนย์ป้องกันและ ๒๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของ - ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ประชาชน บรรเทาสาธารณภัยตําบล ประชาชนที่ได้รับ   ช่วยเหลือ

กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๒ ม. ความช่วยเหลือ - ประชาชนมีความปลอดภัย

 สูง ๕ ม.   ในชีวิตและทรัพย์สิน

๙ โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ จัดอบรมให้ความรู้ ๓๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของ - ประชาชนมีความรู้ความ สํานักปลัด

ออกเสียงประชามติ ในระบอบประชาธิปไตยฯ ประชาชน ผู้นําชุมชน ผู้เข้าร่วมอบรม   เข้าใจในระบอบ เทศบาล

และการมีส่วนร่วม ตัวแทนกลุ่ม/องค์กรต่างใน   ประชาธิปไตยฯ

พื้นที่ตําบลทุ่งผึ้ง จํานวน - ประชาชนมีจิตสํานึกการ

๖๐ คน   เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

- ประชาชนตระหนักถึง

  การมีส่วนร่วม

๑๐ โครงการฝึกอบรมเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับผู้นําชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับ ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง ๒๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๙๐ ของผู้นํา - ชุมชนมีความเข้มแข็ง สํานักปลัด

และประชาชน ผู้นําชุมชนและประชาชน การปกครองท้องถิ่น ชุมชนและประชาชน - ผู้นําและประชาชนรู้ เทศบาล

ที่เข้ารับการอบรม   หลักการปกครองท้องถิ่น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

๑๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและ เพื่อสร้างความปรองดองและ จัดทําโครงการสร้างความ ๓๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของ - ประชาชนได้รับข้อมูล สํานักปลัด

สมานฉันท์ สมานฉันท์ให้ประชาชน ปรองดองและสมานฉันท์ ประชาชนที่ได้รับข้อมูล   ข่าวสารอย่างทั่วถึง เทศบาล

ตําบลทุ่งผึ้ง ข่าวสาร - ประชาชนสามารถนําข้อมุล

  ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

- ชุมชนมีความเข้มแข็ง

๑๒ โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชน/ส่งเสริมการ เพื่อให้หน่วยงาน/องค์กร สร้างเครือข่ายพัฒนาชุมชน - ๑๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ - ชุมชนมีความเข็มแข็ง สํานักปลัด

รวมกลุ่มสภาองค์กรชุมชน มีการทํางานแบบบูรณาการ ในตําบล ประชาชนที่เข้าร่วม - ประชาชนมีส่วนร่วมในการ เทศบาล

เครือข่าย   พัฒนา

๑๓ โครงการส่งเสริมการสร้างความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพในชุมชน เพื่อให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมใน จัดทําโครงการอบรมสร้าง ๑๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของ - ประชาชนมีส่วนร่วมในการ สํานักปลัด

การพัฒนาชุมชน ความรู้ในสิทธิและความ ประชาชนที่เข้าร่วม   พัฒนา เทศบาล

เสมอภาค โครงการ - ประชาชนได้รับความเสมอ

  ภาค

๑๔ โครงการก่อสร้างหัวจ่ายน้ําดับเพลิงในหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๑-๖ เพื่อเป็นสถานที่จ่ายน้ําเพื่อใช้ ก่อสร้างหัวจ่ายน้ําดับเพลิง - ๓๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๙๐ ของ - ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

ในการดับเพลิง จํานวน ๖ หมู่บ้าน ครัวเรือนที่ได้ใช้   ในชีวิตและทรัพย์สิน

ประโยชน์ - คุณภาพชีวิตของประชาชน

  ดีขึ้น

๑๕ โครงการฝึกอบรม/ทบทวน/ฝึกซ้อมแผนอาสาสมัครป้องกันภัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาทบทวน จัดฝึกอบรมทบทวน ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ของ อปพร. - ประชาชนได้รับช่วยเหลือ สํานักปลัด

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)/สนับสนุนชุดเครื่องแบบ อปพร. ความรู้ให้กับ อปพร. ฝึกซ้อมแผนให้แก่ อปพร. ที่ได้รับการฝึกอบรม   อย่างถูกวิธี เทศบาล

ทบทวนฯ - อปพร.มีศักยภาพในการ

  ปฏิบัติได้ดี

๑๖ โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้นํา จัดอบรมให้ความรู้แก่ ๑๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของ - ชุมชนมีความเข้มแข็ง สํานักปลัด

ชุมชน ประชาชน ผู้เข้าร่วมโครงการ - ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เทศบาล

๑๗ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการประชุม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มี จัดประชุมประชาคมแผน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ของ - ชุมชนมีความเข้มแข็ง สํานักปลัด

ประชาคมต่างๆ /การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน ส่วนร่วม ประชาชนที่ได้มีส่วนร่วม - ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน เทศบาล

   การพัฒนาท้องถิ่น

- ได้ข้อมูลที่ตรงกับปัญหา

  ความต้องการของ

  ประชาชนอย่างแท้จริง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

๑๘ โครงการจัดตั้งจุดตรวจ บริการประชาชนเพื่อการรักษาความสงบ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย จัดตั้งจุดตรวจบริการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ - ประชาชนมีความปลอดภัย สํานักปลัด

เรียบร้อย ในชุมชน ประชาชน ประชาชนที่ได้รับบริการ   ในชีวิตและทรัพย์สิน เทศบาล

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

  ที่ดี

๑๙ โครงการส่งเสริมการบําบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและ เพื่อส่งเสริมการบําบัดฟื้นฟู ส่งเสริมการบําบัดฟื้นฟู ๑๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของ - ผู้เสพ/ผู้ติดยาได้รับการส่งเสริม สํานักปลัด

ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบําบัด ผู้เสพ/ผู้ติดยาให้มีอาชีพ ผู้เสพ/ผู้ติดยาและส่งเสริม ของผู้เสพ/ผู้ติดยา   คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เทศบาล

การฝึกอบรมอาชีพ ที่ได้รับการส่งเสริม

๒๐ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 2 เพื่อใช้เป็นสถานที่ประชุม/ ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร 800,000 - - ร้อยละ ๘๐ ของ - ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ กองช่าง

ประชาคม/จัดกิจกรรม อเนกประสงค์ ประชาชนที่ได้ใช้ - เป็นสถานที่แสดงถึงความมี

ประโยชน์   ส่วนร่วมของประชาชน

- ชุมชนมีความเข้มแข็ง

๒๑ โครงการรณรงค์ป้องกันการขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน๊อค เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุของ จัดทํากิจกรรมรณรงค์ ๑๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของ - ประชาชนมีความปลอดภัย สํานักปลัด

ประชาชน ประชาชนที่เข้าร่วม   ในชีวิตและทรัพย์สิน เทศบาล

โครงการ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

  ที่ดี

๒๒ โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ เพื่อลดปัญหาอุบัตเิหตุของ จัดทําโครงการป้องกันและ ๓๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของ - ประชาชนมีความปลอดภัย สํานักปลัด

ประชาชน ลดอุบัติเหตุ ประชาชนที่เข้าร่วม   ในชีวิตและทรัพย์สิน เทศบาล

โครงการ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

  ที่ดี

๒๓ โครงการติดตั้ง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าว/วิทยุชุมชน/ เพื่อสามารถให้ประชาชนและ ติดตั้ง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม - ๒๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ - ประชาชนได้รับข้อมูล กองช่าง

หมู่บ้าน/ตําบล บุคคลทั่วไปทราบข้อมูลข่าวสาร ประชาชนที่ได้รับข้อมูล   ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง

ข่าวสาร - ประชาชนรับรู้ข้อมูล

  ข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์

  ปัจจุบัน

 - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๒๔ โครงการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ สนับสนุนงบประมาณใน ๑๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของ - ชุมชนมีความเข้มแข็ง สํานักปลัด

หมู่บ้านและชุมชน (SML) ชุมชน การดําเนินการ การดําเนินการ - ประชาชนมีศักยภาพใน เทศบาล

  การดําเนินการเอง

- คุณภาพชีวิตประชาชน

  ดีขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

๒๕ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความ สนับสนุนการดําเนินงาน ๒๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐ ของการให้ - สามารถลดปัญหาทางสังคมได้ สํานักปลัด

แห่งชาติ ความช่วยเหลือ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ เทศบาล

  ดีขึ้น

๒๖ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมโรงครัวแม่บ้าน หมู่ที่ ๒ เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม - ๕๕๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ ของ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองช่าง

แม่บ้านที่ใช้ประโยชน์ - เกิดความมีระเบียบในชุมชน

๒๗ โครงการบทบาทและหน้าที่ของพ่อแม่กับความท้าท้ายไม่มีวันจบ เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความ จัดทําโครงการอบรมให้ ๒๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๙๐ ของ - สามารถลดปัญหาทางสังคมได้ สํานักปลัด

เพื่อลูก เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ความรู้ ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ เทศบาล

  ดีขึ้น

- เกิดความผูกพันในครอบครัว

๒๘ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนหมู่บ้าน/ชุมชน/ เพื่อให้ประชาชนมีความ จัดทําโครงการประชาคม ๒๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๙๐ ของ - ประชาชนมีส่วนร่วมในการ สํานักปลัด

แผนตําบล เข้มแข็ง ประชาชนที่มีส่วนร่วม   จัดทําแผน เทศบาล

- ชุมชนมีความเข้มแข็ง

๒๙ โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. ๒๒ มีนาคมของทุกปี เพื่อส่งเสริมวัน อปพร. จัดกิจกรรมวัน อปพร. ๕๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๙๐ ของ - อปพร.ตระหนักถึง สํานักปลัด

อปพร.ที่เข้าร่วมกิจกรรม   ความสําคญัของวัน อปพร. เทศบาล

- - ๔,๓๖๘,๐๐๐ ๘๘๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐
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๑ โครงการปลูกพืชยืนต้น  บ้านทุ่งฮ้าง  หมู่ที่ 1 เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร ราษฎรบ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 1 ๑๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ 80 ของ - ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สํานักปลัด

บ้านทุ่งฮ้าง ประชาชนที่ได้รับการ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ เทศบาล

ส่งเสริมอาชีพ ดีขึ้น

๒ โครงการส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดมะค่า เพื่อส่งอาชีพและสร้างรายได้ ราษฎรบ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 1 ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 ของ - ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สํานักปลัด

ให้แก่ราษฎร บ้านทุ่งฮ้าง ประชาชนที่ได้รับการ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ เทศบาล

ส่งเสริมอาชีพ ดีขึ้น

๓ โครงการส่งเสริมอาชีพ ,จัดหางาน  บ้านทุ่งฮ้าง  หมู่ที่ 1 เพื่อส่งอาชีพและสร้างรายได้ ราษฎรบ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 1 ๕๐,๐๐๐ - - ร้อยละ 80 ของ - ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สํานักปลัด

ให้แก่ราษฎร บ้านทุ่งฮ้าง ประชาชนที่ได้รับการ - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ เทศบาล

ส่งเสริมอาชีพ ดีขึ้น

๔ โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน บ้านใหม่สามัคคี (ห้วยวาด) เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่ม ส่งเสริมอาชีพในชุมชนบ้าน 20,000 - - ร้อยละ ๘๐ ของ -ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สํานักลัด

หมู่ที่ 1 รายได้ให้แก่ประชาชน ใหม่สามัคคี (ห้วยวาด) งบประมาณในการ -ประชาชนมีคุณภาพชีวิต เทศบาล

หมู่ที่ 1 ส่งเสริมอาชีพ  ที่ดีขึ้น

5 โครงการส่งเสริมการผลิตน้ําดื่มของหมู่บ้าน/ชุมชนตําบลทุ่งผึ้ง เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่ม ส่งเสริมอาชีพผลิตน้ําดื่มใน - 300,000 - ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน -ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สํานักปลัด

รายได้ให้แก่ประชาชน ชุมชนตําบลทุ่งผึ้ง ที่ได้ดื่มน้ําจากกกลุ่มอาชีพ -ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เทศบาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4

เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง  อําเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจ
๔.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

แบบ ผ.01
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

6 โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม จัดทําโครงการฝึกอบรม 30,000 30,000 - ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่ม -สามารถสร้างศักยภาพ สํานักปลัด

หมู่ที่ 1 ประชาชน กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชนตําบลทุ่งผึ้ง ประสิทธิภาพให้กับประชาชนใน ศึกษาดูงานให้แก่กลุ่มอาชีพฯ อาชีพที่ได้รับการฝึกอบรม  ให้กับชุมชนได้ เทศบาล

 ที่ดีขึ้น

7 โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีตําบลทุ่งผึ้ง เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่ม ส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่ม -สามารถสร้างรายได้ สํานักปลัด

รายได้ให้แก่กลุ่มสตรี มีอาชีพมีรายได้มากขึ้น อาชีพที่ได้รับการส่งเสริม  ให้กับชุมชนได้ เทศบาล

-ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- ประชาชนมีรายได้  เพิ่มขึ้น

8 โครงการผลิตพลังงานทางเลือกจากวัสดุต่างๆ ในหมู่บ้าน/ เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่ม จัดทําโครงการผลิตพลังงาน 20,000 20,000 - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม - ประชาชนมีคุณภาพชีวิต สํานักปลัด

ชุมชน รายไดใ้ห้กับประชาชนตําบลทุ่งผึ้ง ทางเลือกจากวัสดุต่างๆ โครงการ - ประชาชนสามารถลด เทศบาล

ให้แก่ประชาชน   รายจ่ายเพิ่มรายได้

9 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนการนําหลักปรัชญา เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่ม จัดกิจกรรมส่งเสริมการนํา 20,000 20,000 - ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน - ประชาชนมีคุณภาพชีวิต สํานักปลัด

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รายได้ให้กับประชาชนตําบล หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ที่ได้นําหลักปรัชญา - ประชาชนมีรายได้ เทศบาล

ทุ่งผึ้ง พอเพียงสู่การพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนา   เพิ่มขึ้น

10 โครงการส่งเสรมิ/สนับสนุนธนาคารชุมชน เพื่อส่งเสริมการออมเงินให้กับ ส่งเสริมการจัดตั้งธนาคาร 20,000 - - ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน - ประชาชนรู้จักการเก็บออม สํานักปลัด

บ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 1 และทุกหมู่บ้านในตําบลทุ่งผึ้ง ประชาชนในตําบลทุ่งผึ้ง ชุมชนทุกหมู่บ้านในพื้นที่ ที่ได้เข้าร่วมโครงการ - ชุมชนมีความเข้มแข็ง เทศบาล

ตําบลทุ่งผึ้ง - ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

  ที่ดีขึ้น

11 โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบนา เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่ม จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 35,000 35,000 - ร้อยละ ๙๐ ของประชาชน - ประชาชนมีรายได้ สํานักปลัด

รายได้ให้กับประชาชนตําบล การเลี้ยงกบนา ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ   เพิ่มขึ้น เทศบาล

ทุ่งผึ้ง - ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

  ที่ดีขึ้น

12 โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว รั้งกินได้ ไร้สารพิษ เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย จัดทําโครงการให้ความรู้แก่ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๙๐ ของประชาชน - ประชาชนมีสุขภาพที่ดี สํานักปลัด

เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประชาชนตําบลทุ่งผึ้ง ประชาชนในการใช้สารเคมี ที่ได้เข้าร่วมโครงการ - ประชาชนสามารถ เทศบาล

  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

  การใช้สารเคมีได้
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

13 โครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้าชนเผ่า เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่ม สนับสนุนงบประมาณให้แก่ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๘๐ ของ - ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สํานักปลัด

รายได้ให้กับประชาชนตําบล กลุ่มอาชีพทอผ้าชนเผ่า งบประมาณที่ได้สนับสนุน - ประชาชนมีคุณภาพชีวิต เทศบาล

ทุ่งผึ้ง กลุ่มอาชีพ   ที่ดีขึ้น

- - ๓๘๕,๐๐๐ ๔๗๕,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐
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๑ การจัดหาตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ จัดหาตลาดกลางรองรับ 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนตลาดกลางที่ - เพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า สํานักปลัด

ประชาชนและแก้ไขปัญหา ผลผลิตทางการเกษตรใน สามารถรองรับผลผลิต   เกษตรในพื้นที่ตําบลทุ่งผึ้ง เทศบาล

ผลผลิตตกต่ํา พื้นที่ตําบลทุ่งผึ้ง ทางการเกษตรในพื้นที่ - ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

  ดีขึ้น

2 โครงการจัดทําหรือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร/ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับ ส่งเสริมการจัดทําหรือ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 ของกลุ่มอาชีพ - สามารถสร้างกลุ่มอาชีพใน สํานักปลัด

ของกลุ่มอาชีพ ประชาชนตําบลทุ่งผึ้ง แปรรูปผลผลิตทาง ในพื้นที่ตําบลทุ่งผึ้งที่ได้รับ   พื้นที่ตําบลทุ่งผึ้งได้อย่าง เทศบาล

การเกษตร/ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมอาชีพ   หลากหลาย

ให้แก่กลุ่มอาชีพ - ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่

  ดีขึ้น

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิต ประชาสัมพันธ์ผลผลิต 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน - ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สํานักปลัด

ในฤดูนั้นๆ ให้บุคคลภายนอก ทางการเกษตรให้บุคคล นอกพื้นที่ที่รู้จักผลผลิต - ทําให้ผลผลิตทางการ เทศบาล

ทราบ ภายนอกได้รับทราบ ทางการเกษตรของตําบล   เกษตรเป็นที่ต้องการของ

ทุ่งผึ้ง   ตลาดเพิ่มขึ้น

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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๔.๒ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4)

เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง  อําเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจ

แบบ ผ.01
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งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4 โครงกาส่งเสริมสนับสนุนสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ส่งเสริมสนับสนุนการตลาด ส่งเสริมสนับสนุนการตลาด 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของสินค้า - ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สํานักปลัด

และการดําเนินงานของกลุ่ม และการดําเนินงานของกลุ่ม มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการ  - OTOP มีการพัฒนาที่ดีขึ้น เทศบาล

สินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้าหนึ่งตําบล ของตลาดมากขึ้น  - ประชาชนได้มีอาฃีพ มีรายได้

หนึ่งผลิตภัณฑ์

5 โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยหมัก เพื่อให้ประชาชนมีผลผลิต จัดทําโครงการเพื่อส่งเสริม 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม - ประชาชนสามารถลดการ สํานักปลัด

ที่ปลอดภัยไร้สารพิษ การผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพฯ โครงการ   ใช้สารเคมีในชีวิตประจําวัน เทศบาล

- ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

- ประชาชนสามารถลด

  ต้นทุนการผลิต

- - 90,000 90,000 90,000 90,000
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รวม  5  โครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ

                   ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจ
๔.๓ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยว

2561 2562 2563 2564

1 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่แหล่งผลิต/ถนนเข้าสู่แหล่ง เพื่อให้ประชาชน มีถนนใช้ ก่อสร้างถนน กว้าง 5  ม. 1,000,000 - - ร้อยละ ๘๐ ของ - ประชาชนสัญจรได้สะดวก กองช่าง

ท่องเที่ยวน้ําตกตาดเหมย บ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ ๑ สําหรับในการคมนาคมได้ ยาว 7,000 ม. หนา 0.30 ประชาชนที่ได้รับประโยชน์   รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย

อย่างสะดวก รวดเร็ว และ  ม. ในพื้นที่ก่อสร้างถนน   ในการสัญจร

  ปลอดจากฝุ่นละออง

- คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น

- เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

2 โครงการส่งเสริม/ประชาสัมพันธ์/พัฒนาศักยภาพแหล่ง เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ - ประชาชนสามารถเข้าถึง สํานักปลัด

ท่องเที่ยวในพื้นที่ตําบลทุ่งผึ้ง ของตําบลทุ่งผึ้ง ผ่านเว็บไซต์ ประชาชนที่ได้รับข้อมูล   ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอย่าง  ทั่วถึง เทศบาล

แผ่นพับ จดหมายข่าว ข่าวสารอย่างทั่วถึง - สามารถประชาสัมพันธ์ให้

  ประชาชนที่อยู่นอกพื้นที่เข้า

  มาท่องเที่ยวในพื้นที่ตําบล

  ทุ่งผึ้งได้

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์น้ําตก เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง - 500,000 - ร้อยละ 70 ของ - ประชาชนสามารถมีรายได้ กองช่าง

ตาดเหมย หมู่ที่ 1 ท่องเที่ยว จํานวน 1 แห่ง ประชาชนหรือนักท่องเที่ยว   เพิ่มขึ้น

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จํานวน 1 แห่ง ประชาชนหรือนักท่องเที่ยว   เพิ่มขึ้น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4)

เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง  อําเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลําปาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.01
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ํา เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง - - 500,000 ร้อยละ 70 ของ - ประชาชนสามารถมีรายได้ กองช่าง

แม่ตากเหนือ ,แม่ต๋าง ,แม่โกงกาง ท่องเที่ยว จํานวน 3 แห่ง ประชาชนหรือนักท่องเที่ยว   เพิ่มขึ้น

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- - 1,010,000 510,000 510,000 10,000
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รวม 4 โครงการ
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๑ โครงการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ จัดทําโครงการอบรมและศึกษาดู 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ - บุคลากรสามารถนําความรู้ สํานักปลัด

บุคลากรของ'เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง การปฏิบัติงาน ผู้เข้ารับการอบรมและ   มาพัฒนาองค์กรได้ เทศบาล

ศึกษาดูงาน - สามารถให้บริการประชาชน

   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรของ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ จัดทําโครงการอบรมคุณธรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 ของ - บุคลากรสามารถนําความรู้ สํานักปลัด

เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง การปฏิบัติงาน ผู้เข้ารับการอบรม   ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม เทศบาล

  มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

  ด้วยซื่อสัตย์ สุจริต มีความ

  โปร่งใส

- ประชาชนได้รับการให้บริการ

  ด้วยความเป็นธรรม

๓ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากร เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ จัดทําโครงการอบรมเกี่ยวกับ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ - บุคลากรสามารถนํา สํานักปลัด

ของเทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง การปฏิบัติงาน ผู้เข้ารับการอบรม   ความรู้เรื่องระเบียบ เทศบาล

  กฎหมาย มาใช้ในการ

  ปฏิบัติงานได้อย่างมี

  ประสิทธิภาพ

- ประชาชนได้รับความ

  พึงพอใจในการให้บริการ
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ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4)

เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง  อําเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลําปาง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๗ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหาร และพัฒนาองค์กร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา

๕.๑ แนวทางการพัฒนาบุคลากร

แบบ ผ.01
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ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา

๔ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ จัดส่งบุคลากรในสังกัดเทศบาล 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ - บุคลากรสามารถนํา สํานักปลัด/

ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ประจําปี การปฏิบัติงาน ได้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรที่ได้รับการ   ความรู้ที่ได้มาปฏิบัติงานได้ กองช่าง/

งบประมาณ 2560 เทศบาล พนักงานเทศบาล และ จัดส่งเข้าอบรม   อย่างมีประสืทธิภาพ กองคลัง

พนักงานจ้าง เข้ารับการ   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝึกอบรมของ กรมฯ สถ.จ. - ประชาชนมีความพึง

 และหน่วยงานอื่นๆ   พอใจในการให้บริการ

5 เงินเดือน ค่าตอบแทน ในการปฏิบัติงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และ เบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน 10,000,000 12,000,000 13,000,000 13,000,000 ร้อยละ 90 ของการ - พนักงานเทศบาลและ สํานักปลัด

ค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานเทศบาลและ เบิกจ่ายเงินเดือนและ   พนักงานจ้างมีขวัญและ เทศบาล

พนักงานจ้าง ค่าตอบแทน   กําลังใจในการ

  ปฏิบัติงาน

- มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

6 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษ (โบนัส) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ เบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 90 ของการ - พนักงานเทศบาลและ สํานักปลัด

และสวัสดิการต่างๆ ตอบแทนอื่น (โบนัส) เป็นกรณี อื่น (โบนัส) และเบิกจ่าย เบิกจ่ายเงินประโยชน์   พนักงานจ้างมีขวัญและ เทศบาล

พิเศษและสวัสดิการต่างๆ สวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงาน ตอบแทนอื่น (โบนัส)   กําลังใจการปฏิบัติงาน

เทศบาลและพนักงานจ้าง และเงินสวัสดิการต่างๆ - ปฏิบัติงานได้อย่างมี

  ประสิทธิภาพ

- บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่

  ดีขึ้น

- ประชาชนมีความ

  พึงพอใจในการให้บริการ

7 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ปฏิบัติงานธุรการ,งาน 72,000 72,000 72,000 72,000 ร้อยละ 90 ของผล  - มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน สํานักปลัด

ในสํานักงานเทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง ให้แก่ พนง.จ้างเหมา บันทึกข้อมูล,งาน การปฏิบัติงาน สนง.เทศบาลฯ ด้านธุรการ, เทศบาล

เป็นรายเดือน ศูนย์บริการคนพิการ, บันทึกข้อมูล, งานศูนย์บริการ

ศูนย์บริการร่วม คนพิการ, ศูนย์บริการร่วม

- - 11,312,000 13,312,000 14,312,000 14,312,000
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รวม 7 โครงการ



 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๗ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล

   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

 ๕.๒ แนวทางการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

2561 2562 2563 2564

1 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ สํานักงานเทศบาล เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ก่อสร้างโรงจอดรถ กว้าง 8 ม. 360,000 - - ร้อยละ 80 ของผู้ได้ใช้ - เทศบาลมีความเป็น กองช่าง

ยาว 20 ม. สูง 3 ม. ประโยชน์ (บุคลากร   ระเบียบเรียบร้อย

เทศบาลและประชาชน) - บุคลากรที่ปฏิบัติงานมี

  สถานที่จอดรถที่

  เพียงพอ

- ประชาชนผู้มาติดต่อ

  ราชการมีสถานใน

  จอดรถได้อย่างสะดวก

2 จัดซื้อเสาสัญญาณจราจร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดซื้อเสาสัญญาณจราจร 500,000 - - ร้อยละ 80 ของ - ประชาชนมีความ สํานักปลัด

จํานวน 6 จุด ได้ใช้ประโยชน์   ปลอดภัยในการสัญจร เทศบาล

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

   ที่ดีขึ้น

3 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี และทะเบียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ จัดทําโครงการ ประสาน 300,000 300,000 - ร้อยละ 70 ของรายได้ที่ - ประชาชนสามารถได้รับ กองคลัง

ทรัพย์สิน ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ เพิ่มขึ้นจากการจัดทํา   การพัฒนาได้อย่างทั่วถึง

จัดทําแผนที่ภาษีและ แผนที่ภาษีและทะเบียน - การจัดเก็บภาษีของ

ทะเบียนทรัพย์สิน ทรัพย์สิน   เทศบาลมีประสิทธิภาพ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4)

เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง  อําเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลําปาง

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารและการพัฒนาองค์กร

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับที่

แบบ ผ.01



2561 2562 2563 2564

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับที่

4 โครงการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาและ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ ประชาสัมพันธ์งานพัฒนา 50,000 50,000 - ร้อยละ 80 ของรายได้ที่ - ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร กองคลัง

จัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน และจัดเก็บรายได้ ผ่าน เพิ่มขึ้นจากการ   ได้อย่างทั่วถึง

เว็บไซต์ แผ่นพับ จดหมายข่าว - ประชาชนมีความกระตือ    

รือร้นในการชําระภาษี

- สามารถเพิ่มรายได้เพื่อ

  พัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น

5 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ จัดซื้อครุภัณฑ์ที่เป็นเครื่องมือ 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 90 ของครุภัณฑ์ - มีครุภัณฑ์ที่เพียงพอต่อ สํานักปลัด

ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงาน จํานวน 10 ที่กําหนดตามเป้าหมาย   การให้บริการประชาชน เทศบาล

ประเภท ประกอบด้วย - สามารถให้การบริการ

ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์   ประชาชนเป็นอย่างมี

การศึกษา ครุภัณฑ์ก่อสร้าง   ประสิทธิภาพ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ประชาชนมีความ

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ   พึงพอใจต่อการให้บริการ

การแพทย์ ครุภัณฑ์งานบ้าน

งานครัว ครุภัณฑ์คอม

พิวเตอร์ ครุภัณฑ์สํารวจ

และครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

6 โครงการก่อสร้างรั้วสํานักงานเทศบาล เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ก่อสร้างรั้ว กว้าง 30 ม. - 500,000 - ร้อยละ 90 ของบุคลากร

่

- บุคลากรและผู้มาติดต่อ กองช่าง

ตําบลทุ่งผึ้ง ทรัพย์ของราชการ ยาว 150 ม. ความปลอดภัยในชีวิต/   ราชการมีความปลอดภัย

จํานวนจํานวนทรัพย์สิน   ในชีวิตและทรัพย์สิน

ของเทศบาลที่ไม่เกิดการ - เทศบาลสามารถป้องกัน

สูบหาย   ความเสียหายของทรัพย์สินได้

7 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง เสาธงสํานักงาน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ก่อสร้าง/ปรับปรุงเสาธง - 60,000 - ร้อยละ 80 ของบุคลากร - บุคลากรของเทศบาลและ กองช่าง

ตําบลทุ่งผึ้ง จํานวน 1 จุด และประชาชนผู้มาติดต่อ   ประชาชนผู้มาติดต่อราชการมี

ราชการ   ความรู้สึกนิยมและมีความ

  ภาคภูมิใจในความเป็นชาติ
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2561 2562 2563 2564

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับที่

8 โครงการก่อสร้าง/ต่อเติม/ปรับปรุงอาคาร/ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ก่อสร้าง/ต่อเติม/ปรับปรุง - 300,000 - ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ - สามารถใช้รองรับ กองช่าง

อาคารเก็บพัสดุ สํานักงานเทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง อาคารเก็บพัสดุ กว้าง 5 ม. ประโยชน์ในอาคาร   จํานวนประชาชนในการ

 ยาว 6 ม. อเนกประสงค์   ประชุมและประชาคมได้

- ประชาชนได้รับความ

  สะดวกในการเข้าร่วม

  ประชุมและประชาคม

9 โครงการต่อเติม/ปรับปรุงอาคารห้องประชุม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ต่อเติม/ปรับปรุงอาคาร - 300,000 - ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ - สามารถใช้รองรับ กองช่าง

เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง ห้องประชุม ขนาดกว้าง 6 ประโยชน์ห้องประชุม   จํานวนประชาชนในการ

ม. ยาว 10 ม. สูง 9 ม.   ประชุมได้

- ประชาชนได้รับความ

  สะดวกในการเข้าร่วม

  ประชุม

10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สํานักงานเทศบาล

่ ึ้

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณ - - 500,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน - ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สํานักงานเทศบาล กว้าง ที่ติดต่อราชการ   รวดเร็วในการติดต่อ

20 ม. ยาว 50 ม.   ราชการ

- บุคลากรของเทศบาลมี

  คุณภาพชีวิตที่ดีและ

  ปฏิบัติงานได้อย่างมี

  ประสิทธิภาพ

11 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามกีฬาเทศบาล เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับปรุง/ซ่อมแซมสนาม - 300,000 - ร้อยละ 80 ของประชาชน - ประชาชนมีสุขภาพที่ กองช่าง

ตําบลทุ่งผึ้ง กีฬา กว้าง 12 ม. ยาว 30 ม. ที่ได้ใช้ประโยชน์   สมบูรณ์แข็งแรง

- สามารถใช้เป็นสถานที่

  จัดกิจกรรมและส่งเสริม

  การเล่นกีฬา

- - 1,710,000 2,310,000 1,000,000 500,000
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รวม 11 โครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.๓  แนวทางการพัฒนา การไฟฟ้าสาธารณะ

ตัวชี้วัด หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท หลัก

๑ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ข้างถนนใน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ ติดตั้งไฟกิ่งข้างถนนใน 800,000 - - - ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หมู่บ้านใหม่สามัคคี (ห้วยวาด) หมู่ 1 ถนนได้สะดวก หมู่บ้านห้วยวาด หมู่ 1 ครัวเรือนที่ได้รับ   ใช้อย่างทั่วถึง อ.แจ้ห่ม

ปลอดภัยในการสัญจร ประโยชน์ - ประชาชนมี

ไปมาในหมู่บ้าน   คุณภาพชีวิตที่ดี

๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยในหมู่บ้าน  บ้านทุ่งฮ้าง เพื่อให้ประชาชนมี

ไ ้ ใ ้ ่

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ยาว ๒๕๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ 90 ของ

ื

- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

่ ่ ึ

กองช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หมู่ที่ 1 ทั่วถึง มีความปลอดภัย เสาสูง 8 ม. พร้อมพาดสาย ที่ได้รับประโยชน์ - ประชาชนมี อ.แจ้ห่ม

ในชีวิตและทรัพย์สิน   คุณภาพชีวิตที่ดี

๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านใหม่สามัคคี (ห้วยวาด) เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า ยาว ๖๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ 90 ของ

่

- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

่

กองช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 1 ทั่วถึง มีความปลอดภัย พร้อมพาดสาย ได้รับประโยชน์ - ประชาชนมี อ.แจ้ห่ม

ในชีวิตและทรัพย์สิน   คุณภาพชีวิตที่ดี

๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ที่ทําการเกษตรแหล่ง เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ยาว - 500,000 - - ร้อยละ 90 ของ

่

- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

่

กองช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การเกษตร  บ้านทุ่งฮ้าง  หมู่ที่ 1 ทั่วถึง  ม. เสาสูง 8 ม. ได้รับประโยชน์ - ประชาชนมี อ.แจ้ห่ม

 พร้อมพาดสาย   คุณภาพชีวิตที่ดี
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หน่วยงานที่

ขอรับเงินอุดหนุน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง

แบบ ผ.02



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.๓  แนวทางการพัฒนา การไฟฟ้าสาธารณะ (ตอ่)

ตัวชี้วัด หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท หลัก

๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านแจ้คอน หมู่2 เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า บ้านแจ้คอน ๓๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใช้อย่างทั่วถึง หมู่ 2 ครัวเรือนที่ได้รับ   ใช้อย่างทั่วถึง อ.แจ้ห่ม

ประโยชน์ - ประชาชนมี

  คุณภาพชีวิตที่ดี

๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถึง สะพานแม่วัง เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ๑๕๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2 ทั่วถึง มีความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ครัวเรือนที่ได้รับ   ใช้อย่างทั่วถึง อ.แจ้ห่ม

ในชีวิตและทรัพย์สิน พลังงานแสงอาทิตย์ 56 จุด ประโยชน์ - ประชาชนมีคุณภาพ

  ชีวิตที่ดี

๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าโรงบ่ม ถึง ลานข้าวโพด เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า ยาว 1,800 - 250,000 - - ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง  ม. พร้อมพาดสาย ครัวเรือนที่   ใช้อย่างทั่วถึง อ.แจ้ห่ม

มีความปลอดภัยในชีวิต ได้รับประโยชน์ - ประชาชนมี

และทรัพย์สิน   คุณภาพชีวิตที่ดี
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

ขอรับเงินอุดหนุน



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.๓  แนวทางการพัฒนา การไฟฟ้าสาธารณะ (ตอ่)

ตัวชี้วัด หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท หลัก

๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ภายในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ยาว ๒๕๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บ้านแม่ช่อฟ้า หมู่ที่ 5 ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 1,500 ม. พร้อมพาดสาย ครัวเรือนที่ ใช้อย่างทั่วถึง อ.แจ้ห่ม

มีความปลอดภัยในชีวิต ได้รับประโยชน์ - ประชาชนมี

และทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตที่ดี

๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้า (บ้านป่ากล้วย ถึง เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า ยาว 7,000 - - 300,000 - ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บ้านแม่ช่อฟ้า) บ้านแม่ช่อฟ้า หมู่ที่ 5 ไฟฟ้าใช้อย่าง  ม. พร้อมพาดสาย ครัวเรือน   ใช้อย่างทั่วถึง อ.แจ้ห่ม

ทั่วถึง มีความปลอดภัย ที่ได้รับประโยชน์ - ประชาชนมี

ในชีวิตและทรัพย์สิน   คุณภาพชีวิตที่ดี

๑๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน  บ้านแจ้คอน เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า ยาว ๒๕๐,๐๐๐ - - - ร้อนละ 90 ของ - ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หมู่ที่ 6 ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง มี 1,000 ม. ครัวเรือนที่ได้รับ   ใช้อย่างทั่วถึง อ.แจ้ห่ม

ความปลอดภัยในชีวิต พร้อมพาดสาย ประโยชน์ - ประชาชนมี

และทรัพย์สิน   คุณภาพชีวิตที่ดี
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

ขอรับเงินอุดหนุน



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การรักษาความมั่งคงการจัดระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือในกานรักษาความสงบเรียบร้อย

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคม/ชุมชนและความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม

๓.๒  แนวทางการพัฒนาการศึกษา
ตัวชี้วัด หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท หลัก
๑ โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน/ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 90 ของการ - เด็กมีคุณภาพชีวิต สํานักปลัดเทศบาล โรงเรียน/

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเด็ก เด็กนักเรียน เบิกจ่าย   ที่ดีขึ้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 - เด็กได้รับการส่งเสริม

   พัฒนาการที่ดี

๒ โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน/ เพื่อส่งเสริมคุณภาพ อุดหนุนอาหารกลางวันให้ 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 ร้อยละ 90 - เด็กมีคุณภาพชีวิต สํานักปลัดเทศบาล โรงเรียน/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชีวิตของเด็กนักเรียน เด็กนักเรียน ของการเบิกจ่าย    ที่ดีขึ้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- เด็กได้รับการ

  ส่งเสริมพัฒนาการที่ดี

๓ โครงการอุดหนุน/ส่งเสริมสนับสนุนตามโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการจัดการ อุดหนุน/สนับสนุนโครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ  - เด็กมีคุณภาพชีวิต สํานักปลัดเทศบาล โรงเรียน/
ของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ต่างๆ ของโรงเรียน/ศูนย์ งบประมาณที่     ที่ดีขึ้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ของเด็ก พัฒนาเด็กเล็ก ดําเนินการ  - เด็กได้รับการ

   ส่งเสริมการแสดง

   ออกที่ถูกต้อง

   เหมาะสมกับวัย
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งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

ขอรับเงินอุดหนุน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท หลัก
๔ โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดใน เพื่อป้องกันและแก้ไข อุดหนุนงบประมาณให้ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 ของ - ชุมชนมีความเข้มแข็ง สํานักปลัดเทศบาล ที่ทําการปกครอง

เด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E) ปัญหายาเสพติดใน ที่ทําการปกครองอําเภอแจ้ห่ม งบประมาณที่อุดหนุน - ประชาชนห่างไกล อําเภอแจ้ห่ม
โรงเรียน    ยาเสพติด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

ขอรับเงินอุดหนุน



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท หลัก
๑ โครงการอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแจ้ห่ม โครงการ เพื่ออนุรักษ์ อุดหนุนที่ทําการปกครอง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ของการ - ประขาชนมีส่วนร่วมใน สํานักปลัด

ที่ทําการปกครอง

จัดงานประเพณีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพญาคําลือ ศิลปวัฒนธรรม อําเภอแจ้ห่ม อุดหนุนงบประมาณ   การอนุรักษ์ฯ เทศบาลตําบล อําเภอแจ้ห่ม

ประเพณีท้องถิ่น - ชุมชนมีความเข้มแข็ง

๒ โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลทุ่งผึ้ง เพื่ออนุรักษ์ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ - ประขาชนมีส่วนร่วมใน สํานักปลัด สภาวัฒนธรรม

ศิลปวัฒนธรรม ทุ่งผึ้ง งบประมาณ   การอนุรักษ์ฯ เทศบาลตําบล ตําบลทุ่งผึ้ง

ประเพณีท้องถิ่น ที่อุดหนุน - องค์กรชุมชนมีความ

๓ โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดงานรัฐพีธี เพื่อส่งเสริมการแสดง อุดหนุนที่ทําการปกครอง ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ - เกิดความสมัครสมาน สํานักปลัด อุดหนุนที่ทําการ

ออกถึงความจงรักภักดี อําเภอแจ้ห่ม งบประมาณ   สามัคคี และมีการ เทศบาลตําบล ปกครองอําเภอแจ้ห่ม

ของประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่อุดหนุน   บูรณาการการทํางาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

ขอรับเงินอุดหนุน

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๓.๓  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การรักษาความมั่งคงการจัดระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือในกานรักษาความสงบเรียบร้อย

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคม/ชุมชนและความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง

แบบ ผ.02
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การรักษาความมั่งคงการจัดระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือในกานรักษาความสงบเรียบร้อย

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคม/ชุมชนและความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม
๓.๔ แนวทางการพัฒนาการป้องกัน การรักษา และการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ตัวชี้วัด หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท หลัก

๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อสร้างหลักประกัน สนับสนุนงบประมาณสบทบ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ของ - สามารถส่งเสริมให้ สํานักปลัด กองทุนหลักประกัน

ตําบลทุ่งผึ้ง สุขภาพให้กับประชาชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ งบประมาณ   ประชาชนมีสุขภาพที่ดี เทศบาล สุขภาพ ต.ทุ่งผึ้ง

ในพื้นที่ตําบลทุ่งผึ้ง ที่สนับสนุนกองทุน

เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

ขอรับเงินอุดหนุน

ที่



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง

แบบ ผ.02
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การรักษาความมั่งคงการจัดระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือในกานรักษาความสงบเรียบร้อย

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคม/ชุมชนและความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม

ตัวชี้วัด หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท หลัก

๑ โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทุ่งผึ้ง เพื่อให้กองทุนมีความ ประชาชนตําบลทุ่งผึ้ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - ร้อยละ 80 ของ - ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด กองทุนสวัสดิการ

(ออมวันละ 1 บาท) เข้มแข็ง งบประมาณที่ได้   ชีวิตที่ดี เทศบาล ชุมชน ต.ทุ่งผึ้ง

อุดหนุน - ชุมชนมีความเข้มแข็ง

๒ โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เพื่อดําเนินการแก้ไข อุดหนุนให้ ศอ.ปส.จ.ลําปาง ๑๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ ๘๐ ของ - ป้องกันและแก้ไขปัญหา สํานักปลัด อุดหนุนให้ ศอ.ปส.จ.

(ศอ.ปส.จ.ลําปาง/ศอ.ปส.อ.แจ้ห่ม) ยาเสพติด /ศอ.ปส.อ.แจ้ห่ม งบประมาณที่อุดหนุน   ยาเสพติดได้ เทศบาล /ศอ.ปส.อ.แจ้ห่ม

- ชุมชนมีความเข้มแข็ง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

ขอรับเงินอุดหนุน

๓.๕ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง

แบบ ผ.02

                   ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการอุดหนุนการออกร้านแสดงนิทรรศการงาน ประชาสัมพันธ์ผลผลิต อุดหนุนที่ทําการปกครอง 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90 ของ - ประชาชนมีรายได้ สํานักปลัด อุดหนุนที่ทําการ

ฤดูหนาว และกาชาดจังหวัดลําปาง สินค้า OTOP และ อําเภอแจ้ห่มในการ งบประมาณที่อุดหนุน   เพิ่มขึ้น ปกครอง

ผลผลิตทางการเกษตร ออกร้านแสดงนิทรรศการ - ประชาชนมีคุณภาพ เทศบาล อําเภอแจ้ห่ม

งานฤดูหนาวฯ   ดีขึ้น
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

ขอรับเงินอุดหนุน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจ

๔.๒ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น
ลําดับ

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ 2561 (บาท) 2562 

(บาท)

2563 

(บาท)

2564 

(บาท)

๑ โครงการงานซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก 9,800,000 - - - ร้อยละ 90 ของ ประชาชนสัญจรได้สะดวก อบจ.

 ลป.3014 ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร ผิวทางกว้าง สําหรับการคมนาคมได้อย่าง ลป. 3014 ระยะทาง 5 ประชาชนที่ได้สัญจร รวดเร็ว และเกิดความ

6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ  1.00 เมตร ปากทาง สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย กิโลเมตร ผิวทางกว้าง 6 ม. มีความสะดวกและ ปลอดภัย

บ้านแจ้คอน - บ้านทุ่งฝุง ตําบลทุ่งผึ้ง อําเภอแจ้ห่ม ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. รวดเร็วขึ้น

จังหวัดลําปาง ระยทาง 5,000 เมตร (โครงการเกินศักยภาพ)

๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านแจ้คอน หมู่ 6 เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6    3,861,000.00 - - - ร้อยละ 90 ของ ประชาชนสัญจรได้สะดวก อบจ.

ถึง บ้านทุ่งฮ้าง หมู่ 1 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา ประชาชนที่ได้สัญจร รวดเร็ว และเกิดความ

สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย 0.15 เมตร มีความสะดวกและ ปลอดภัย

รวดเร็วขึ้น

๓ โครงการเสริมผิวถนน แอลฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ เสริมผิวถนน แอลฟัลท์ติก    6,956,000.00 - - - ร้อยละ 90 ของ ประชาชนสัญจรได้สะดวก อบจ.

บ้านแจ้คอน หมู่ 2 - บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ 4 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง คอนกรีต กว้าง 4-5 เมตร ประชาชนที่ได้สัญจร รวดเร็ว และเกิดความ

สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย ยาว 3,700 เมตร หนา 0.05 มีความสะดวกและ ปลอดภัย

เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา รวดเร็วขึ้น

0.05 เมตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)ลําดับ

ที่

ชื่อโครงการ

              4. แบบ ผ.03 ให้เรียงลําดับต่อจากแบบ ผ.02

              2. สําหรับ อบต/เทศบาล ให้ส่งแบบ ผ.03 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้กับคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอําเภอ ตามเวลาที่กําหนด
              3. สําหรับเมืองพัทยาให้ส่งแบบ ผ.03 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้กับคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับจังหวัด ตามเวลาที่กําหนด

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

หมายเหตุ  1. แบบ ผ.03 เป็นแบบสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.,เทศบาล และเมืองพัทยา เสนอขอประสานโครงการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด) และลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

แบบ ผ.03



เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาทป (บาท) (บาท) (บาทป

๑ ยุทธศาสตร์ที่จังหวัดที่ 3 ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา 1.1 แนวทางการพัฒนา โครงการงานซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก 9,800,000 - - - ร้อยละ 90 ของ ประชาชนสัญจร อบจ.

โครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้าง ปรับปรุง ลป.3014 ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร ผิวทางกว้าง สําหรับการคมนาคมได้อย่าง ลป. 3014 ระยะทาง ประชาชนที่ได้สัญจร ได้สะดวก รวดเร็ว

บํารุงรักษาถนน สะพาน  6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ปากทาง สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย 5,000 กิโลเมตร ผิวทาง มีความสะดวกและ และเกิดความ

บ้านแจ้คอน - บ้านทุ่งฝุง ตําบลทุ่งผึ้ง อําเภอแจ้ห่ม กว้าง 6 ม.ไหล่ทางกว้าง รวดเร็วขึ้น ปลอดภัย

จังหวัดลําปาง ระยทาง 5,000 เมตร (โครงการเกิน ข้างละ 1 ม.

ศักยภาพ)

๒ ยุทธศาสตร์ที่จังหวัดที่ 3 ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา 1.1 แนวทางการพัฒนา โครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านแจ้คอน หมู่ 6 ถึง เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000      3,861,000.00 - - - ร้อยละ 90 ของ ประชาชนสัญจร อบจ.

โครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้าง ปรับปรุง ถึงบ้านทุ่งฮ้าง สําหรับการคมนาคมได้อย่าง เมตร หนา 0.15 ม. ประชาชนที่ได้สัญจร ได้สะดวก รวดเร็ว

บํารุงรักษาถนน สะพาน สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย มีความสะดวกและ และเกิดความ

รวดเร็วขึ้น ปลอดภัย

๓ ยุทธศาสตร์ที่จังหวัดที่ 3 ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนา 1.1 แนวทางการ โครงการเสริมผิวถนน แอลฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแจ้คอน เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ กว้าง 4-5 เมตร ยาว      6,956,000.00 - - - ร้อยละ 90 ของ ประชาชนสัญจร อบจ.

โครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาการก่อสร้าง หมู่ 2 - บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ 4 สําหรับการคมนาคมได้อย่าง 3,700 เมตร หนา 0.05 ประชาชนที่ได้สัญจร ได้สะดวก รวดเร็ว

ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะดวก ปลอดฝุ่น ปลอดภัย เมตร มีความสะดวกและ และเกิดความ

สะพาน รวดเร็วขึ้น ปลอดภัย
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หน่วยงานที่

ขอประสาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง

ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์ลําดับ

ที่

โครงการ งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI)

ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอําเภอ

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ของ อปท.ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ (อปท.) แผนงาน

แบบ ผ.03/1



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจัดเก็บเอกสารทางราชการ จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบเหล็กทึบ 20,000       20,000       20,000       20,000         สํานักปลัด,

คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) กองคลัง

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจัดเก็บเอกสารทางราชการ จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน 20,000       20,000       20,000       20,000         สํานักปลัด

คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจัดเก็บเอกสารทางราชการ จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 20,000       20,000       20,000       20,000         สํานักปลัด

คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสํารองไฟ 50,000       50,000       50,000       50,000         สํานักปลัด

จํานวน 1 ชุด

ราคาตามเกณฑ์กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอม

พิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED จํานวน 1 เครื่อง 10,000       10,000       10,000       10,000         สํานักปลัด

6 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/พร้อมแสกนเนอร์และถ่ายเอกสาร 40,000       40,000       40,000       40,000         สํานักปลัด

(รองรับการถ่าย A3) (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง

ราคาตามเกณฑ์กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7 แผนงานรักษาความสงบภายในครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สําหรับงานดับเพลิง จัดซื้อครุภัณฑ์สําหรับงานดับเพลิง 50,000       50,000       50,000       50,000         สํานักปลัด

8 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสํารองไฟ 50,000       50,000       50,000       50,000         กองช่าง

จํานวน 1 ชุด

ราคาตามเกณฑ์กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอม

พิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจัดเก็บเอกสารทางราชการ จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบเหล็กทึบ 20,000       20,000       20,000       20,000         กองช่าง

คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
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งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง

แบบ ผ.08


