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ส่วนที่ 1 
 
 
 

 
 
 1) ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล (แผนที่ประกอบ) 

ตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ตั้งอยู่ห่างจากท่ีว่าการอําเภอลี้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต ้
ระยะทาง ๓๙  กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดลําพูน ระยะทาง  ๑๔๔  กิโลเมตร  เป็นพ้ืนที่ที่ตั้งอยู่ไกลที่สุด
ของอําเภอลี้และจังหวัดลําพูน  มีพ้ืนที่ประมาณ  ๕๓๑.๙๒๑  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๓๓๒,๔๕๐ ไร่ 
การติดต่อสื่อสารการเดินทางหลักคือ ถนนลาดยาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘๗  เส้นทางสายลี้ –  
ผาต้าย-ก้อ ระยะทางจากที่ว่าการอําเภอลี้-ตําบลก้อ  รวมระยะทาง  ๓๙  กิโลเมตร   

เทศบาลตําบลก้อ ตั้งอยู่เลขท่ี 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ ๓  ตําบลก้อ  อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 

 
ทิศเหนือ     ติดต่อกับเขตอําเภอดอยเต่า     จังหวัดเชียงใหม่ 

  ทิศใต้     ติดต่อกับเขตอําเภอแม่พริก     จังหวัดลําปาง   
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับเขตอําเภอเถิน    จังหวัดลําปาง 
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับเขตอําเภออมก๋อย    จังหวัดเชียงใหม่ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

(1)ด้านกายภาพ 
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หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ําปิง กั้นเขตระหว่าง อําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่กับ อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน และอําเภอสามเงา จังหวัดตาก บริเวณพิกัด MV 670668 
ด้านเหนือ 
จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นเลียบตามร่องน้ําลึกห้วยอมเลาะ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลโปงทุ่ง อําเภอ
ดอยเต่า กับตําบลแม่ลาน อําเภอลี้ ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่  2 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณขุนห้วยอมเลาะ 
บริเวณพิกัด MV 713671 รวมระยะทาง 4,950 เมตร 
จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นเลียบตามสันขุนห้วยอมเลาะ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลโปงทุ่ง อําเภอดอย
เต่า กับตําบลแม่ลาน  อําเภอลี้  ไปทางทิศใต้  ถึงหลักเขตที่  3  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณขุนห้วยอมแปกบก บริเวณ
พิกัด MV 718655 รวมระยะทาง 2,150 เมตร 
จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นเลียบตามสันขุนห้วยอมแปกบก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลโปงทุ่ง อําเภอดอย
เต่า กับตําบลแม่ลาน อําเภอลี้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณขุนห้วยปุงหมู 
บริเวณพิกัด MV 724643 รวมระยะทาง 1,850 เมตร 
จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นเลียบตามสันขุนห้วยปุงหมู ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลโปงทุ่ง อําเภอดอยเต่า 
กับตําบลแม่ลาน อําเภอลี้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณขุนห้วยห้อมแสน 
บริเวณพิกัด MV 737632 รวมระยะทาง 1,880 เมตร 
จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบตามสันขุนห้วยห้อมแสน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลโปงทุ่ง อําเภอดอย
เต่า กับตําบลแม่ลาน อําเภอลี้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณขุนห้วนบ่อบอน 
บริเวณพิกัด MV 752615 รวมระยะทาง 2,480 เมตร 
จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นเลียบตามสันขุนห้วยบ่อบอน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลโปงทุ่ง อําเภอดอย
เต่า กับตําบลแม่ลาน อําเภอลี้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณขุนห้วยเปูา 
บริเวณพิกัด MV 763605 รวมระยะทาง 1,600 เมตร 
จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นเลียบตามสันขุนห้วยเปูา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลโปงทุ่ง อําเภอดอยเต่า 
กับตําบลแม่ลาน อําเภอลี้ ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณขุนห้วยปุาเตา บริเวณพิกัด 
MV 788608 รวมระยะทาง 2,850 เมตร 
จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นเลียบตามสันขุนห้วยปุาเตา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลโปงทุ่ง อําเภอดอยเต่า 
กับตําบลแม่ลาน อําเภอลี้ ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณห้วยไม้หาง บริเวณพิกัด MV 
813578 รวมระยะทาง 4,000 เมตร 
จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นเลียบตามสันขุนห้วยไม้หาง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลโปงทุ่ง อําเภอดอยเต่า 
กับตําบลแม่ลาน อําเภอลี้ ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 10 ซ่ึงต้ังอยู่บรเิวณดอยงาม บริเวณพิกัด MV 822547 
รวมระยะทาง 4,150 เมตร 
จากหลักเขตที่ 10 เป็นเส้นเลียบตามสันดอยงาม ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลโปงทุ่ง อําเภอดอยเต่า กับ
ตําบลแม่ลาน อําเภอลี้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณขุนห้วยผาตูม บริเวณ
พิกัด MV 844526 รวมระยะทาง 2,950 เมตร 
จากหลักเขตที่ 11 เป็นเส้นเลียบตามสันขุนห้วยผาตูม ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลโปงทุ่ง อําเภอดอยเต่า 
กับตําบลแม่ลาน อําเภอลี้ ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณทางหลวงหมายเลข 
1087 ฟากตะวันออก บริเวณพิกัด MV 866533 รวมระยะทาง 3,050 เมตร 
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จากหลักเขตที่ 12 เป็นเส้นเลียบตามแนวเขตตําบลแม่ลาน อําเภอลี้ และตําบลนาทราย อําเภอลี้ไปทางทิศ
ตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 13 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณขุนห้วยแม่หาด บริเวณพิกัด MV 884535 รวมระยะทาง 
2,090 เมตร 
ด้านตะวันออก 
จากหลักเขตที่ 13 เป็นเส้นเลียบตามสันขุนห้วยแม่หาด ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง ตําบลนาทราย อําเภอลี้ 
และตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 14 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณดอยกิ่วอี ฮอง บริเวณพิกัด 
MV 903509 รวมระยะทาง 3,400 เมตร 
จากหลักเขตที่ 14 เป็นเส้นเลียบตามสันดอยกิ่วอีฮอง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง ตําบลนาทราย อําเภอลี้ 
และตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 15 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณดอยกิ่วน้อย 
บริเวณพิกัด MV 883459 รวมระยะทาง 7,350 เมตร 
จากหลักเขตที่ 15 เป็นเส้นเลียบตามสันดอยกิ่วน้อย ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง ตําบลนาทราย อําเภอลี้ 
และตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 16 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณขุนห้วยม่วงเจ็ดต้น บริเวณ
พิกัด MV 906430 รวมระยะทาง 4,600 เมตร 
จากหลักเขตที่ 16 เป็นเส้นเลียบตามสันขุนห้วยม่วงเจ็ดต้น ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง ตําบลนาทราย อําเภอ
ลี้ และตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตท่ี 17 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณดอยผาไข่ บริเวณพิกัด MV 
907387 รวมระยะทาง 4,550 เมตร 
จากหลักเขตที่ 17 เป็นเส้นเลียบตามสันดอยผาไข่ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง ตําบลนาทราย อําเภอลี้ และ
ตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 18 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณขุนห้วยผาม่วง 
บริเวณพิกัด MV 890367 รวมระยะทาง 3,050 เมตร 
จากหลักเขตที่ 18 เป็นเส้นเลียบตามสันขุนห้วยผาม่วง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง ตําบลนาทราย อําเภอลี้ 
และตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 19 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณขุนน้ําแม่ก้อ 
บริเวณพิกัด MV 875336 รวมระยะทาง 4,050 เมตร 
ด้านทิศใต้ 
จากหลักเขตที่ 19 เป็นเส้นเลียบตามสันขุนน้ําแม่ก้อ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านนา อําเภอสามเงา 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 20 ซ่ึงต้ังอยู่บริเวณขุนห้วยแม่ก้อน้อยบริเวณพิกัด MV 806346 
รวมระยะทาง 9,650 เมตร 
จากหลักเขตที่ 20 เป็นเส้นเลียบตามสันขุนห้วยแม่ก้อน้อย ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านนา อําเภอ
สามเงา ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 21 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณดอยผาแดง บริเวณพิกัด MV 781340 รวม
ระยะทาง 2,050 เมตร 
จากหลักเขตที่ 21 เป็นเส้นเลียบตามสันดอยผาแดง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านนา อําเภอสามเงา 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 22 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณขุนห้วยบวก บริเวณพิกัด MV 735309 รวม
ระยะทาง 5,450 เมตร 
จากหลักเขตที่ 22 เป็นเส้นเลียบตามสันขุนห้วยบวก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านนา อําเภอสามเงา 
ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 23 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณดอยผารี บริเวณพิกัด MV 703303 รวมระยะทาง 
2,900 เมตร 
จากหลักเขตที่ 23 เป็นเส้นเลียบตามสันดอยผารี ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านนา อําเภอสามเงา ไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 24 ซ่ึงต้ังอยู่บรเิวณแม่นํ้าปิง บริเวณพิกัด MV 675262 รวมระยะทาง 
4,950 เมตร 
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ด้านทิศตะวันตก 
จากหลักเขตที่ 24 เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางแม่น้ําปิง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตําบลบ้านนา อําเภอสาม
เงา ไปทางทิศเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตท่ี 1 บริเวณพิกัด MV 670668 รวมระยะทาง 54,000 เมตร 
 

          2)ลักษณะภูมิประเทศ 
ตําบลก้อมีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบเชิงเขา  มีลักษณะคล้ายกับกระทะ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง  

พ้ืนที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขา  และปุาไม้  
 

3)ลักษณะภูมิอากาศ 
 ตําบลก้อมีสภาพภูมิอากาศท่ีดี มี 3 ฤดู ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว และในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่เดือน
ธันวาคม ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ลักษณะอากาศของประเทศไทยจะมีความแห้งแล้ง ลมกระโชกแรง 
ประกอบกับอุณหภูมิผิวดินที่สูงขึ้นจากสภาวะโลกร้อน ทําให้เอื้อต่อการเกิดไฟปุาได้ง่าย การเกิดไฟปุาในแต่ละ
ครั้งก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร สภาพอากาศแห้ง
แล้งทําให้ไฟปุาและสภาวะหมอกควันเป็นพิษต่อร่างกาย ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย รวมถึงภาวการณ์ขาด
แคลนน้ําอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งทําให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก 
มีสภาพความแห้งแล้งเป็นประจําทุกปี   
 - ฤดูร้อน  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๙.๐๔ c. 
 - ฤดูฝน  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๗.๘๘ c. 
 - ฤดูหนาวช่วง ระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 
๒๓.๒๖ c. 
 

4)ลักษณะของดิน 
ในพ้ืนที่ตําบลก้อ ทั้งที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ทําการเกษตร ดินมีสภาพเป็นดินเหนียวปนทราย  หน้าดินถูก

ชะล้างเนื่องจากความชื้นของพ้ืนที่ และลักษณะของพ้ืนที่มีความลาดเชิงเขา ทําให้เกิดน้ําไหลหลากชะล้างหน้า
ดิน  ตําบลก้อ มีสภาพดินที่สมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก เป็นที่ราบระหว่างภูเขาอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ แต่ขาดแคลนน้ําใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง มีแหล่งวัตถุดิบและแรงงานจํานวนมากที่
สนับสนุนด้านอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม   และการพัฒนาอุตสาหกรรมครัวเรือนประเภทหัตถกรรม  เช่น การ
ถนอมอาหาร   การตีเหล็ก   กลุ่มอาชีพ ซึ่งมีฝีมืออยู่ในขั้นดีหลายแห่ง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ  
มีระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ครอบคลุมทั้งตําบลสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว   เป็นตําบลที่มี
ศิลปวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์  และเผยแพร่ให้คนได้รู้จัก  ชุมชนมีความสงบ  วิถีชีวิตที่เรียบง่าย  ยึดมั่นใน
จารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  ในทางด้านการศึกษาเด็กในโรงเรียนเข้าเรียนและศึกษาต่อภาคบังคับใน
อัตราที่สูงมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมี
การวางแผนปูองกันและควบคุมไว้อย่างมีประสิทธิภาพ มี  อปพร.และตํารวจบ้าน  รวมถึงการบริการขั้น
พ้ืนฐานด้านสาธารณสุขทําให้ไม่เกิดโรคติดต่อได้ง่ายอัตราการเพ่ิมประชากรต่ํา อัตราการตายของแม่และเด็ก
อยู่ในขั้นต่ํา  ไม่มีปัญหาเรื่องชุมชนแออัดหรือแหล่งเสื่อมโทรม ประชาชนส่วนใหญ่มีความสามัคคีกันและให้
ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดี มีความขัดแย้งกันน้อย 
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1)เขตการปกครอง 

                  เทศบาลต าบลก้อ  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน  ได้แก่ 
 

หมู่ที่ บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
ขนาดพื้นที่ 
(ตร.กม.) ผู้น าหมู่บ้าน 

1 บ้านก้อทุ่ง  10.9 นายบุญเรียบ   ผันอินทร์ 
2 บ้านก้อหนอง  3.46 นายเสาร์ค า   แสนปิง 
3 บ้านก้อจอก  6.24 นายสมนึก   วันหลี 
4 บ้านก้อท่า  16.9 นายบุญช่วย   โกรินทร ์

รวม  37.50  
 

 2)การเลือกตั้ง  
                  เทศบาลต าบลก้อ  แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต  ได้แก่ 
 

เขตเลือกตั้งท่ี 1 เขตเลือกตั้งท่ี 2 

หมู่ที่ 1   บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 3   บ้านก้อจอก 
หมู่ที่ 2   บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 4   บ้านก้อท่า 

 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อและนายกเทศมนตรีตําบลก้อ  เป็นไปตามพระราช- 
บัญญัติเทศบาล พ.ศ.2549  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก 
สภาท้องถิ่น ซึ่งการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่  28  มีนาคม  2564  มีจ านวน 
4 หมู่บ้าน  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,948 คน  ผู้มาใช้สิทธิ 1,491 คน  คิดเป็นร้อยละ 76.54 

   
      โครงสร้างคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลก้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอุดม  เชียงยศ 
นายกเทศมนตรีต าบลก้อ 

 
 

นายพิชญะ  สุยะมัน 
รองนายกเทศมนตรี 

นายลออ  อู่ทรัพย์ 
รองนายกเทศมนตรี 

 

ว่าที่รต.หญิงเบญจมาส  วันหลี 
เลขานุการนายกฯ 

 

      นายประทาน  หม่นสุ 
ที่ปรึกษานายกฯ 

 

(2)ด้าการเมือง/การปกครอง 
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 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ 

1.นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ    ประธานสภาเทศบาล 
2.นายธนัช  มูลใจ                   รองประธานสภาเทศบาล 
3.นายสิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว       เลขานุการสภาเทศบาล 
4.นายวีระยุทธ  มาลา               สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
5.นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น             สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
6.นางสาวโชติกา  วงค์แหว้น       สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
7.นายอนิวัฒน์  สุชัย                สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
8.นายโสภณ  มาติ                   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
9.นางสาวนัฐมน  ทาเล่             สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
10.นางรําพรรณ์  นนท์สุภี         สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
11.นางสาวคร   ทาเล่              สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
12.นายปรีชา  รินท้าว              สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 
 
  

 1)ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 เทศบาลตําบลก้อ   มีหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบจํานวน  ๔  หมู่บ้านและ ๑ ชุมชนเรือนแพ
ที่รวมเป็นหมู่ที่ ๔ ประกอบด้วย 
 

ข้อมูลประชากรในต าบลก้อ ณ วันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนครัวเรือน 
(หลังคาเรือน) 

จ านวน 
ประชากรชาย 

จ านวน 
ประชากรหญิง 

รวม 

1 บ้านก้อทุ่ง 249 356 357 713 
2 บ้านก้อหนอง  174 216 227 443 
3 บ้านก้อจอก 226 288 282 570 
4 บ้านก้อท่า 346 331 350 681 
 รวม 995 1,191 1,216 2,407 

                            
                  ๒)ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
๐   – ๑๘  ป ี ๒๔๒ ๒๒๕ ๔๖๗ 

๑๙ – ๖๐  ป ี ๗๔๕ ๗๔๖ ๑,๔๙๑ 

       ๖๑  ปีขึ้นไป ๒๐๔ ๒๔๕ ๔๔๙ 
รวม ๑,๑๙๑ ๑,๒๑๖ ๒,๔๐๗ 

 
ข้อมูลจากสํานักบริหารงานทะเบียน อ.ลี้  : 31  สิงหาคม  2564 

(3) ประชากร 
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1)การศึกษา 
  - โรงเรียนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา จํานวน  1 แห่ง (หมู่ที่ ๔) 
 

2)การสาธารณสุข 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลก้อ            จํานวน  ๑ แห่ง (หมู่ที่ ๔) 
  - อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านก้อทุ่ง     หมู่ที่ 1 จํานวน  14  คน 
  - อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 จํานวน   8   คน 
  - อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านก้อจอก   หมู่ที่ 3 จํานวน  10  คน 

- อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านก้อท่า     หมู่ที่ 4 จํานวน  16  คน 
 

3)อาชญากรรรม 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- อาสาสมัครตํารวจบ้าน   จํานวน   ๕๐  คน 
- อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  จํานวน   34  คน  
- สถานีตํารวจภูธร   จํานวน   ๑  แห่ง 

- ทีมแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตําบลก้อ จํานวน   6  คน 
- คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําหมู่บ้าน จํานวน 4 หมู ่
 

 4)ยาเสพติด 
 สถานการณ์การระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ตําบลก้อ มีเส้นทางการขนส่งและลําเลียง 2 เส้นทาง คือ 
ทางบกและทางน้ํา พ้ืนที่ตําบลก้อมีเส้นทางการคมนาคมขนส่งอยู่สองเส้นทาง ถนนสายก้อ -ลี้ และลําน้ําปิง
ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่-ตาก 
 

 5)การสังคมสงเคราะห์ 
เทศบาลตําบลก้อ มีการบริหารจัดการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมบริการสังคมและการสงเคราะห์ผู้

ยากไร้ เด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส การจัดหาจัดทําและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสําหรับผู้ด้อยโอกาส 
การสนับสนุนเบี้ยยังชีพการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ชรา และผู้ติดเชื้อ 

 

ข้อมูลผูสู้งอายุ ที่ได้รับสนับสนุนเบี้ยยังชีพต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

หมู่ที่ หมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
1 บ้านก้อทุ่ง 66 83 149 
2 บ้านก้อหนอง 38 42 80 
3 บ้านก้อจอก 48 53 101 
4 บ้านก้อท่า 56 61 117 
 รวม 208 239 447 

 
 
 
 

(4)สภาพสังคม 
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ข้อมูลผู้พิการ ที่ได้รับสนับสนุนเบี้ยยังชีพต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
หมู่ที่ หมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
1 บ้านก้อทุ่ง 31 33 64 
2 บ้านก้อหนอง 21 16 37 
3 บ้านก้อจอก 22 15 37 
4 บ้านก้อท่า 21 12 33 
 รวม 95 76 171 

 
ข้อมูลผู้ติดเชื้อ ที่ได้รับสนับสนุนเบี้ยยังชีพต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

หมู่ที่ หมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
1 บ้านก้อทุ่ง 2 2 4 
2 บ้านก้อหนอง 2 2 4 
3 บ้านก้อจอก 1 3 4 
4 บ้านก้อท่า 1 3 4 
 รวม 6 10 16 

 
 
   

1)การคมนาคมขนส่ง 
1.1 . ถนนพหลโยธิน  สายเถิน-ลี้-ก้อ  ทางหลวงแผ่นดิน  ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักที่

ใช้ติดต่อกับจังหวัดและอําเภอ 
1.2 . ถนนสายลี้-แม่ลาน-ก้อ  ทางหลวงส่วนท้องถิ่น 
1.3 . ถนนที่ใช้ติดต่อเชื่อมระหว่างหมู่บ้านต่างๆ  ได้แก่ 

- ถนนสาย  บ้านก้อทุ่ง-น้ําตกก้อ 
- ถนนสาย บ้านก้อท่า-แก่งก้อ 
- ถนนลูกรัง    ๑๕ สาย 
- ถนนลาดยาง      ๔  สาย 
- ถนนคอนกรีต    ๑๒ สาย 
- สะพาน    ๑๐ แห่ง 

 2)การไฟฟ้า 
ในเขตเทศบาลตําบลก้อ มีไฟฟูาใช้จํานวน ๔ หมู่บ้าน  ร้อยละ ๙8 ของแต่ละหมู่บ้านมีไฟฟูาใช้อีก

ร้อยละ  2  ยังไม่ได้รับการขยายเขตไฟฟูา เนื่องจากมีครัวเรือนขยายเพ่ิมขึ้นในแต่ละหมู่บ้านและอีก ๑ ชุมชน
เรือนแพที่ยังไม่มีไฟฟูาใช้  สําหรับชุมชนเรือนแพใช้ไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ 
 3)การประปา 
 - ประปาภูเขา   จํานวน  2 แห่ง 
 - อ่างเก็บน้ํา   จํานวน  8 แห่ง 
 - ประปาหมู่บ้าน   จํานวน  ๙ แห่ง 
  

(5)ระบบบริการพื้นฐาน 
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4)โทรศัพท์ 
- ติดตั้งเสาโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS   จํานวน 1  เสา 
- ติดตั้งเสาโทรศัพท์เคลื่อนที่ DTAC  จํานวน 1  เสา 
- ติดตั้งเสาโทรศัพท์เคลื่อนที่ TRUEMOVE   จํานวน 1  เสา 

 5)ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง 
- ระบบขนส่งที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ที่ทําการไปรษณีย์ จํานวน  1  แห่ง 

 
  
 1)การเกษตร 

 ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลก้อ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทําสวนลําไย มะม่วง และปลูกข้าว 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในรอบ 1 ปี ทําได้แค่ครั้งเดียว ในรอบ 6 เดือนแรก ราษฎรต้องอาศัย
น้ําฝนในการเพาะปลูก  ปัจจุบันได้มีโครงการหาแหล่งน้ํา ขุดสระเก็บน้ํา เจาะบ่อบาดาลเพ่ิมมากขึ้น ทําให้
ประชากรตําบลก้อเริ่มมีความคิดริเริ่มปลูกพืชชนิดอื่น หลังจากการเก็บเก่ียวข้าวโพดเสร็จ ในอนาคตรายได้ของ
ประชากรตําบลก้อ อาจมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรตําบล
ก้อดตีามลําดับ 

     ซึ่งในส่วนการคมนาคมการค้าขาย ยังมีตลาดที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีเขตเทศบาลตําบลก้อรับซื้อผลผลิต 
ทางการเกษตร และมีกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรจํานวน 5 กลุ่ม ดังนี้  

 1.กลุ่มท่อผ้าพื้นเมืองผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง หมู่ 1 ตําบลก้อ 
 2.กลุ่มเย็บผ้าห่มนวมด้วยมือตําบลก้อ 
 3.กลุ่มท่อผ้าพื้นเมืองผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง หมู่ 1 ตําบลก้อ 
 4.กลุ่มแปรรูปและถนอมอาหารตําบลก้อ 
 5.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านก้อทุ่ง หมู่ 1 ตําบลก้อ   

 2)การประมง 
  - ชุมชนเรือนแพ     จํานวน   75  ครัวเรือน 
 

 3)การปศุสัตว์ 
  - เลี้ยงโค      จํานวน  40  ราย 
  - เลี้ยงกระบือ     จํานวน  2    ราย 
  - กลุ่มเลี้ยงสุกร     จํานวน  4    กลุ่ม 

                                                                     
                                                                                                   
                                                                                                   

บ้านก้อทุ่ง 

ข้าวโพด 5,943 ไร่ 
ลําไย       453  ไร่ 
มะม่วง       30  ไร ่
ข้าว        142  ไร ่

บ้านก้อหนอง 

ข้าวโพด 1,564 ไร่ 
ลําไย       335  ไร่ 
มะม่วง         4  ไร ่
ข้าว            0  ไร่ 
 

บ้านก้อจอก 

ข้าวโพด 1,978ไร่ 
ลําไย      378 ไร่ 
มะม่วง      73 ไร่ 
ข้าว            7 ไร่ 
 

บ้านก้อท่า 

ข้าวโพด 3,518 ไร่ 
ลําไย       233 ไร่ 
มะม่วง       28 ไร่ 
ข้าว            0 ไร่ 
 

(6)ระบบเศรษฐกิจ 
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  - กลุ่มเลี้ยงไก่สามสายพันธุ์   จํานวน  1    กลุ่ม 
 4)การบริการ 
  - บริการสัญญาอินเตอร์เน็ตตําบล (wifi)  จํานวน  4  จุด 
  - บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง 
 5)การท่องเที่ยว 

ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลก้อ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ คือ  
1.อุทยานแห่งชาติแม่ปิง  
2.น้ําตกก้อหลวง  
3.น้ําตกก้อน้อย  
4.ชุมชนเรือนแพแก่งก้อ  
5.พระบาทยางวี  
6.จุดชมวิวผาแดงหลวง   
7.พระธาตุผาไข่อินแขวน  
8.น้ําตกอุมแป  
9.ถ้ําค้างคาวฮ่อมแสน  
10.จุดชมวิวดอยกะตึก 

 6)อุตสาหกรรม 
  - โรงงาน     จํานวน  1  แห่ง 
                     - กลุ่มส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมครัวเรือน จํานวน  1 กลุ่ม 
 7)การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

7.๑ประเภทกลุ่มเงินทุน 

1.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (เงินล้าน) จํานวน  ๔ กองทุน 
2.กองทุนเศรษฐกิจชุมชน   จํานวน  4 กองทุน 
3.กองทุน กข.คจ.   จํานวน  ๔ กองทนุ 
4.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลก้อ จํานวน  1 กองทุน 

7.๒ประเภทกลุ่มออมทรัพย์ 

 - กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  จํานวน   ๔  กลุ่ม 
 

7.3ประเภทกลุ่มอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 

  1.กลุ่มทําผ้านวมด้วยมือตําบลก้อ  
  2.กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง  
  3.กลุ่มแปรรูปและถนอมอาหารตําบลก้อ  
  4.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านก้อทุ่ง   
  5.กลุ่มทําปลาย่างรมควันบ้านก้อท่า 
  6.กลุ่มเพาะเห็ดบ้านก้อจอก 
  7.กลุ่มตีมีดบ้านก้อหนอง 
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 8)แรงงาน 
 บุคคลที่เป็นแรงงานในตําบลก้อ เป็นประชาชนผู้ใช้แรงงานในพ้ืนที่ตําบลก้อ  โดยส่วนมาก
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมีแรงงานจากภายนอกมารับจ้างขายแรงงานตาม
ฤดูกาล เช่น ฤดูการเพาะปลูก และเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ไม่มีแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย 
 

  
  
 1)การนับถือศาสนา 

 สถาบันและองค์กรศาสนา 
     - วัด  จํานวน 4  แห่ง (หมู่ที่ ๑,๓,๔) 
  1.ศาสนา 
      ประชาชนในตําบลก้อ ร้อยละ 100 นับถือศาสนาพุทธ 
 

 2)ประเพณีและงานประจ าปี 
   ตําบลก้อ มีประเพณีท่ีดีงามสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 
   1.ประเพณีสรงน้ําวัดบ้านเก่า บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตําบลก้อ 
   2.ประเพณีสรงน้ําพระพุทธบาทยางวี หมู่ที่ 1 ตําบลก้อ 
   3.ประเพณีสรงน้ําพระพุทธบาทผาตั้ง หมู่ที่ 4 ตําบลก้อ 
   4.ประเพณีสรงน้ําพระธาตุทันใจ วัดก้อยืน หมู่ที่ 3 ตําบลก้อ 
   5.ประเพณีสรงน้ําพระธาตุสหลีเวียงก้อ วัดก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 ตําบลก้อ 
   6.ประเพณีปี๋ใหม่เมืองตําบลก้อ 
   7.ประเพณีลอยกระทงตําบลก้อ 
   8.ประเพณี/วัฒนธรรม ทําบุญหัวฝาย บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 ตําบลก้อ 
 

 3)ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ในตําบลก้อ มีศูนย์ผญ๋าภูมิปัญญาชุมชนบ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 ตําบลก้อ เริ่มต้นจากการรวมตัวของ
กลุ่มชุมชนบ้านก้อทุ่ง มีโรงเรียนบ้านก้อทุ่ง (เดิม) เป็นแหล่งสาธารณะประโยชน์ซึ่งเป็นทุนทางสังคม และมีอยู่
ที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนบ้านก้อทุ่ง ประชาชนเล็งเห็นความสําคัญของทุนทางสังคม จึงได้มีการรวมตัวกันทั้งเด็ก
เยาวชน ประชาชนและผู้สูงอายุ ใช้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์คนในชุมชน  โดยมี
การสนับสนุนกิจกรรมภายในศูนย์ผญ๋าภูมิปัญญาชุมชนบ้านก้อทุ่ง ดังนี้ 

      - กลุ่มทอผ้าฝูายพ้ืนเมือง บ้านก้อทุ่ง 
      - กลุ่มทําสบู่สมุนไพรบ้านก้อทุ่ง 
      - กลุ่มฮักสมุนไพรตําบลก้อ 
      - ชมรมผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง 
      - การศึกษาตามอัธยาศัยตําบลก้อ 
      - กลุ่มนวดแผนไทยบ้านก้อทุ่ง 
      - กลุ่มออมทรัพย์ผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง 
      - กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
      - โรงเรียนผู้สูงอายุตําบลก้อ 
 

(7)ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
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 4)OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 ในเขตเทศบาลตําบลก้อ ได้จัดให้มีสินค้าเพ่ือวางจําหน่ายเป็นของที่ระลึกหรือของใช้เนื่องในโอกาส
ต่างๆ อันได้แก่ ผ้าทอพ้ืนเมือง เสื้อ กระเป๋า หมอนข้าง และสินค้าที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ อาทิ หมอนรองคอ
พวงกุญแจ ฯลฯ 
 

  
  
 สิ่งแวดล้อมมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเกิดจากการกระท าของมนุษย์หรือมีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น 
อากาศ ดิน หิน แร่ธาตุ น้ า ห้วย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทร พืชพรรณสัตว์ต่าง ๆ ภาชนะ
เครื่องใช้ต่างๆ ฯลฯ สิ่งแวดล้อมดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยเฉพาะมนุษย์เป็นตัวการส าคัญยิ่งที่
ท าให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงทั้งในทางเสริมสร้างและท าลาย จะเห็นว่า ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ต่างกันที่สิ่งแวดล้อมนั้นรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่รอบตัว
เรา ส่วนทรัพยากรธรรมชาติเน้นสิ่งที่อํานวยประโยชน์แก่มนุษย์มากกว่าสิ่งอ่ืนประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มนุษย์เป็นตัวการสร้างและทําลายสิ่งแวดล้อมมากกว่าธรรมชาติ ความสําคัญของทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลก้อ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักและให้ความสําคัญเกี่ยวกับ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ํา ปุาและต้นไม้ เพ่ือให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่ง
เรียนรู้และเป็นแหล่งอาหาร สําหรับประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ชิดกับผืนปุา ผืนน้ํา การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเ พียง  เทศบาลตํ าบลก้อ  จึ ง ได้ ให้ การสนับสนุนการปูองกันและแก้ ไขปัญหาด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตลอดไป 
 
              1)น้ า  
                 ในพ้ืนที่ตําบลก้อ มีลําห้วยแม่ก้อไหลผ่านหมู่บ้าน ไปบรรจบที่ลําน้ําปิง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ เป็นแหล่งประมงสําหรับชาวชุมชนเรือแพและประชากรที่ประกอบอาชีพประมง เป็นแหล่งอาหารที่
อุดมสมบูรณ์ ทั้งกุ้ง หอย และปลานานาชนิด เช่น ปลาบึก ปลากา ปลาตะเพียน สังขะวาด  
   แหล่งน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร  ตลอดจนการบํารุงรักษาดูแลและปรับปรุง 
ซ่อมแซมประปา แหล่งน้ําต่างๆ รวมทั้งขุดสระน้ํา เหมือง  สร้างฝายชะลอน้ํา  ขุดเจาะบ่อบาดาล มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชนให้มีแหล่งน้ําเพียงพอสําหรับการอุปโภคบริโภค
และเพ่ือการเกษตร   
 2)ป่าไม้ 

   พ้ืนที่ปุาไม้ในเขตเทศบาล โดยภาพรวมถือได้ว่าเป็นปุาเบญจพรรณ เป็นปุาไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีไม้
หลายประเภท เช่น ไม้สัก ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ประดู่ ไม้แดง และไม้มีค่าอ่ืนๆ รวมทั้งของปุาต่างๆ เช่น หวาย น้ําผึ้ง 
เป็นต้น 

3)ภูเขา 
   การใช้ที่ดินส่วนใหญ่ใช้ในการเพาะปลูก ไร่ข้าวโพด ไร่มันสําปะหลัง ถั่ว และใช้เป็นที่อยู่อาศัย 

สําหรับพื้นที่เชิงเขาซึ่งติดเขตอนุรักษ์ฯ จะมีปัญหาในเรื่องเอกสารสิทธิ์ พ้ืนที่ตําบลก้อ มีภูเขาล้อมรอบเต็มพ้ืนที่ 
 
4)ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   1.ป่าไม้ชุมชน  เป็นปุาที่อุดมสมบูรณ์ มีไม้หลายประเภท เช่น ไม้สัก ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ประดู่ 

ไม้แดงและไม้ทีค่าอ่ืนๆ และเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ เช่น เห็ด ผักหวาน หน่อไม้ 

(8)ทรัพยากรธรรมชาติ 
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   2.แหล่งน้ า มีทั้งลําน้ําแม่ปิง ลําห้วยแม่ก้อ เหมือง ฝายชะลอน้ํา สระน้ํา บ่อบาดาล เป็นแหล่ง
น้ําที่สําคัญสําหรับประชากรตําบลก้อ เป็นแหล่งอาหาร ทําการประมง การเกษตร ทําให้ประชาชนมีแหล่งน้ําที่
เพียงพอสําหรับการดํารงชีพ 
 
 

เทศบาลตําบลก้อ มีภารกิจ อํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึนจํานวน 
มากในส่วนราชการภายในเทศบาล และจํานวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้สําเร็จลุล่วงได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจของเทศบาลตําบลก้อ ตลอดจนสนองตอบต่อความต้องการของ
ท้องถิ่นในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือเป็นการรองรับภารกิจ อํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามที่กําหนดไว้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
กฎหมายอ่ืนที่กําหนดตามอํานาจหน้าที่ให้แก่เทศบาล และเพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลตําบลก้อ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยคล่องตัว เกิดประโยชน์แก่ราชการและเพ่ือการบริการสาธารณะแก่ประชาชน  
เทศบาลตําบลก้อ กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  6  ส่วน  ได้แก่  
                     ๑. สํานักปลัดเทศบาล 
                     ๒. กองคลัง   
                     ๓. กองช่าง   
                     ๔. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

5. กองสวัสดิการสังคม   
6. หน่วยตรวจสอบภายใน 

โดยกําหนดกรอบอัตรากําลังจํานวนทั้งสิ้น 28 อัตรา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการจําแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนและเงิน
ค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2544 ต้องไม่เกิน 40 % ของ
ค่าใช้จ่ายของงบประมาณรายจ่ายประจําปี และสอดคล้องกับภารกิจงานและอํานาจหน้าที่ เพ่ือให้สามารถ
แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย  ดังนั้นจึงต้องมีความจําเป็นในการขอ
กําหนดตําแหน่งเพ่ิมใหม่ และปรับปรุงกรอบอัตรากําลัง 3 ปี เพ่ือรองรับภารกิจ อํานาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบและปริมาณงานที่เพ่ิมสูงขึ้น และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการบริหารงานของส่วนราชการภายใน
เทศบาลตําบลก้อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

            
 
 

                              จากสภาพปัญหาของเทศบาลตําบลก้อ มีภารกิจอํานาจหน้าที่ที่จะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวภายใต้อํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 14 
พ.ศ.2562) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 โดยมีการกําหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 

 

 

โครงสร้างการกําหนดสว่นราชการ 

(9) อื่นๆ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
   ๑.๑ งานบริหารทั่วไป 
   ๑.2 งานกิจการสภา 
   ๑.3 งานการเจ้าหน้าที่ 
   ๑.4 งานทะเบียนราษฎร 
   ๑.5 งานปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อ 
   ๑.6 งานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
   ๑.7 งานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
   ๑.8 งานรักษาความสงบ 
   ๑.9 งานการศึกษาปฐมวัย 
   ๑.๑0 งานส่งเสริมการเกษตร 
    

1. ส านักปลัดเทศบาล 
   ๑.๑ งานราชการทั่วไปของเทศบาล 
   1.2 งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
และเลขานุการนายกเทศมนตรี 
   ๑.3 งานกิจการสภาเทศบาล 
   ๑.4 งานบริหารงานบุคคลของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
   ๑.5 งานทะเบียนราษฎร งานบัตร
ประจําตัวประชาชน 
   ๑.6 งานบริหารสาธารณสุข 
   1.7 งานส่งเสริมปูองกันควบคุมโรค 
   1.8 งานบริการและพัฒนาระบบ 
จัดการมูลฝอย 
   ๑.9 งานสิ่งแวดล้อม 
   1.10 งานการพาณิชย์ 
   1.11 งานรักษาความสะอาด 
   1.12 งานการแพทย์ฉุกเฉิน 
   ๑.13 งานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
   ๑.14 งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
   ๑.15 งานการศึกษาปฐมวัย 
   ๑.๑6 งานส่งเสริมการเกษตร 
   1.17 งานนิติการ 
   1.18 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   1.19 งานการศาสนา 
   1.20 งานบํารุงศิลปะ จารีตประพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น 
   1.21 งานการกีฬาและนันทนาการ 
   1.22 งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี

*สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ที่ 7 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
2. แผนงานการศึกษา 
3. แผนงานงบกลาง 

ปลัดเทศบาลตาํบลก้อ 

สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสวัสดิการสังคม กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
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สารสนเทศ 
   1.23 งานการเลือกตั้ง 
   1.24 งานธุรการ 
   1.25 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
 

2. กองคลัง 
    ๒.๑ งานธุรการ 
    ๒.๒ งานการเงินและบัญชี 
    ๒.๓ งานพัสดุและทรัพย์สิน 
    ๒.๔ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
     ๒.5 งานแผนที่ภาษีและทะเบียน     
ทรัพย์สิน 
    ๒.6 งานทะเบียนพาณิชย์    

 

2. กองคลัง 
    ๒.๑ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การ
จัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนา
รายได้ 
    ๒.๒ งานการจัดทําบัญชี งานตรวจสอบ
บัญชีทุกประเภท 
    ๒.๓ งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ และเงิน
อ่ืนๆ  
    ๒.๔ งานทะเบียนคุมรายได้และรายจ่าย
ต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่าย 
    ๒.5 งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง 
    ๒.6 งานทะเบียนคุม งานการจําหน่าย
พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ  
    2.7 งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุก
ประเภท 
    2.8 งานนําส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและ
เอกสารทางการเงิน 
    2.9 งานการตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกาทุก
ประเภท 
    2.10 งานทํางบทดลองประจําเดือนและ
ประจําปี 
    2.11 งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียม 
    2.12 งานจัดทําหรือช่วยจัดทํา
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
    2.13 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

3. กองช่าง 
    ๓.๑ งานธุรการ 
    ๓.๒ งานวิศวกรรมและงานสถาปัตย์ 
กรรม 
    ๓.๓ งานสาธารณูปโภค 
    ๓.๔ งานผังเมือง 

3. กองช่าง 
   ๓.๑ งานสํารวจ งานออกแบบ และเขียน
แบบ งานประมาณราคา งานจัดทําราคา
กลาง 
   ๓.๒ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ 
   ๓.๓ งานจัดทําทะเบียนประวัติโครงสร้าง
พ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ํา 
   3.4 งานติดตั้งซ่อมบํารุงระบบไฟส่อง
สว่างและไฟสัญญาณจราจร 
   ๓.5 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 
   3.6 งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการ
ผังเมือง 
   3.7 งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ
กฎหมาย 
   3.8 งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อม
บํารุง  
   3.9 งานจัดทําแผนปฏิบัติงานการ
ก่อสร้างและซ่อมบํารุงประจําปี 
   3.10 งานตรวจสอบการก่อสร้าง 
   3.11 งานจัดทําทะเบียนประวัติการใช้
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการ
บํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
   3.12 งานเกี่ยวกับการประปา 
   3.13 งานช่วยเหลือสนับสนุนการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
   3.14 งานช่วยเหลือสนับสนุนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   3.15 งานจัดทําทะเบียนควบคุมการ
จัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ 
อะไหล่ น้ํามันเชื้อเพลิง 
   3.16 งานธุรการ 
   3.17 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

*สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ที่ 7 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   1. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
   2. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
 

4. กองวิชาการและแผนงาน 
   4.1 งานแผนและงบประมาณ 
   4.2 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 
   4.3 งานนิติการ 
   4.4 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   4.5 งานธรุการ 

 

4. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
   4.1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   4.2 งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล 
   4.3 งานจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล งาน
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
   4.4 งานประสานการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัด 
   4.5 งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
   4.6 งานงบประมาณ งานเสนอแนะ
ขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาล 
   4.7 งานจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีและฉบับเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
   4.8 งานตรวจติดตามและประเมินผล
แผนงานและโครงการ 
   4.9 งานประชาสัมพันธ์ งานบริการและ
เผยแพร่วิชาการ 
   4.10 งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ
ให้คําแนะนําทางวิชาการ 
   4.11 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
5. กองสวัสดิการสังคม 
    5.๑ งานพัฒนาชุมชน 
    5.2 งานสังคมสงเคราะห์ 
    5.๓ งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
    5.๔ งานธุรการ 

5. กองสวัสดิการสังคม 
    5.๑ งานจัดทําแผนงานด้านการพัฒนา
สังคม ด้านสวัสดิการสังคม และด้านสังคม
สงเคราะห์ 
    5.๒ งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบ
ชุมชน 
    5.๓ งานส่งเสริมสนับสนุนการจัด
สวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
    5.๔ งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
    5.5 งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ไร้ที่พ่ึง ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ  
    5.6 งานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อนและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในครอบครัว 
    5.7 งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
    5.8 งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ฯลฯ 
    5.9 งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
คําแนะนําทางวิชาการ 
   4.10 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

6. หน่วยตรวจสอบภายใน 
    6.1 งานจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
ประจําปี 
    6.2 งานการตรวจสอบความถูกต้องและ
เชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี 
เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท 
ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน 
การบัญชี 
    6.3 งานตรวจสอบการสรรหาพัสุและ
ทรัพย์สิน 
    6.4 งานตรวจสอบการทําประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของเทศบาล 
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   6.5 งานตรวจสอบ ติดตามและการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนโครงการ 
ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และ
เปูาหมายที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและประหยัด 
    6.6 งานวิเคราะห์และประเมินความมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้
ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ 
    6.7 งานประเมินการควบคุมภายในของ
หน่วยรับการตรวจงาน รายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน 
    6.8 งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ 
ให้คําแนะนําแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง 
    6.9 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ส่วนท่ี 2 
 
 

(๑)ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

 
 
 

  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา 65  กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติ  เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผน
ต่างๆ  ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเปน็พลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว  โดยให้เป็นไป
ตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ  และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ.2560  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  2560   โดยกําหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ  กําหนดวิธีการ  การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ  ในการติดตามการตรวจสอบและการประเมินผล  รวมทั้ง
กําหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดําเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ซึ่งจะต้องนําไปสู่การ
ปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความม่ันคง  ม่ังคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ภายในช่วงเวลาดังกล่าว  เพ่ือความสุขของ
คนไทยทุกคนวิสัยทัศน์ประเทศไทย... “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “ม่ันคง  ม่ังคั่ง  
ยั่งยืน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

๑) แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.2561-2580) 
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 ความม่ันคง  หมายถึง  การมีความมั่นคง  ปลอดภัย  จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ  ทั้งระดับประเทศ  สังคม  ชุมชน  ครัวเรือน  และปัจเจก
บุคคลและมีความมั่นคงในทุกมิติ  ทั้งมิติทางการทหาร  เศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อมและการเมือง  เช่น  
ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย  มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  สถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ประชาชน  มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นําไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรร
มาภิบาล  สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี  สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ  ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง  ครอบครัวมีความอบอุ่น  ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการ
ดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีที่อยู่อาศัย และความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 ความม่ังคั่ง  หมายถึง  ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง  ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง  ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข  ได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น  และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน  มีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ  ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน  เศรษฐกิจในประเทศมี
ความเข้มแข็ง  ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ  ทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศ  เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  ตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมี
บทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลก  และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย  เป็นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค  ทั้งการคมนาคมขนส่ง  การผลิต  การค้า  การลงทุนและ
การทําธุรกิจ  เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา  นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนา
ต่อเนื่องไปได้  ได้แก ่ ทุนมนุษย์  ทุนทางปัญญา  ทุนทางการเงิน  ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร  ทุนทางสังคม 
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ความยั่งยืน  หมายถึง  การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ  รายได้และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษา  
และการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  การผลิตการบริโภค  เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น  คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม  มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์
ส่วนรวม  รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน  และให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมขอ ง
ประชาชน  และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ  และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา
อย่างสมดุล  มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 

เป้าหมายและประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  มีเปูาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติ 

มั่นคง  ประชาชนมีความสุข  เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย เอก
ราช  อธิปไตยและมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับชาติ  สังคม  ชุมชน  มุ่งเน้นการพัฒนาคน  
เครื่องมือ  เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม  และภัย
พิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง  ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่
ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  ใช้กลไกการแก้ปัญหาแบบบูรณาการ  ทั้งกับส่วนราชการ 
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ภาคเอกชน ประชาสังคมและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ  รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชน์ต่อการดําเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืนๆ  ให้สามารถ
ขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเปูาหมายที่กําหนด 

  1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
   1.1.1  การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง  มีความ
พร้อมตระหนักในเรื่องความม่ันคง  และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
   1.1.2  การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
   1.1.3 การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล  เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
   1.1.4  การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถปูองกันและขจัดสาเหตุของ
ประเด็นปัญหาความมั่นคงท่ีสําคัญ 
  1.2  การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
   1.2.1  การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 
   1.2.2  การติดตาม  เฝูาระวัง  ปูองกัน  และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่ 
   1.2.3  การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
   1.2.4  การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้ังทางบกและทางทะเล 
  1.3  การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง
ของชาติ 
   1.3.1  การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.3.2  การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแห่งชาติ  กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง  
รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชนให้พร้อมปูองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศและเผชิญกับภัย  คุกคาม
ได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ 
   1.3.3  การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคาม  ให้
มีประสิทธิภาพ 
  1.4  การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  รวมถึง
องค์กร  ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
   1.4.1  การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
   1.4.2  การเสริมสร้างและธํารงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค 
   1.4.3  การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน  ภูมิภาค โลก รวมถึง
องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
  1.5  การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
   1.5.1  การพัฒนากลไกให้พร้อมสําหรับการติดตามเฝูาระวัง  แจ้งเตือน  ปูองกัน
และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 
   1.5.2  การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติ
อ่ืนๆ 
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   1.5.3  การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  2.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเปูาหมายการพัฒนาที่ 

มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ  บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ  ได้แก่ (1) “ต่อ
ยอดอดีต”  โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ  อัตลักษณ์  วัฒนธรรม  ประเพณี  วิถีชีวิต  และจุดเด่น
ทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย  รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืนๆ  นํามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่  
(2) “ปรับปัจจุบัน”  เพ่ือปูทางสู่อนาคต  ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่างๆ  ทั้ง
โครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง  โครงสร้างพ้ืนฐาน  วิทยาศาสตร์   เทคโนโลยีและดิจิทัล  และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” 
ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ  พัฒนาคนรุ่นใหม่  รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ  เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาด  ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน  
พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่  
ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก  ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี  รวมถึง
การเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลาง  และลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
 2.1  การเกษตรสร้างมูลค่า  
  2.1.1  เกษตรอัตลักษณ์ฟ้ืนถิ่น 
  2.1.2  เกษตรปลอดภัย 
  2.1.3  เกษตรชีวภาพ 
  2.1.4  เกษตรแปรรูป 
  2.1.5  เกษตรอัจฉริยะ 
 2.2  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
  2.2.1  อุตสาหกรรมชีวภาพ 
  2.2.2  อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
  2.2.3  อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล  ข้อมูล  และปัญญาประดิษฐ์ 
  2.2.4  อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
  2.2.5  อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 
 2.3  สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
  2.3.1  ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
  2.3.2  ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
  2.3.3  ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  ความงาม  และแพทย์แผนไทย 
   2.3.4  ท่องเที่ยวสําราญทางน้ํา 
  2.3.5  ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
 2.4  โครงสร้างพื้นฐาน  เชื่อมไทย  เชื่อมโลก 
  2.4.1  เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ 
  2.4.2  สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  2.4.3  เพิ่มพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
  2.4.4  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
  2.4.5  รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาค 
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 2.5  พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
  2.5.1  สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
  2.5.2  สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
  2.5.3  สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
  2.5.4  สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
  2.5.5  ปรับบทบาทและโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐ 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเปูาหมาย
การพัฒนาที่สําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี  เก่งและมีคุณภาพ  โดยคนไทยมีความ
พร้อมทั้งกาย  ใจ  สติปัญญา  มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย  มีจิตสาธารณะ  
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน  มัธยัสถ์  อดออม  โอบอ้อมอารี  มีวินัย  รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ  มีหลักคิดที่ถูกต้อง  มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21  มีทักษะสื่อสาร  ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม  
และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น  มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทย
ที่มีทักษะสูง  เป็นนวัตกร  นักคิดประกอบการ  เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง 
  3.1  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
       3.1.1  การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
       3.1.2  การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์  วินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ในการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา 
       3.1.3  การสร้างความเข้มแข็งในสถานบันทางศาสนา 
       3.1.4  การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
       3.1.5  การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
       3.1.6  การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนใน
สังคม 
       3.1.7  การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม 
  3.2   การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
       3.2.1  ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 
       3.2.2  ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
       3.2.3  ช่วงวัยแรงงาน 
       3.2.4  ช่วงวัยผู้สูงอายุ 
  3.3  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
       3.3.1  การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21 
       3.3.2  การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม ่
       3.3.3  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ  ทุกประเภท 
       3.3.4  การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
       3.3.5  การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท  ความรับผิดชอบและการ
วางตําแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
       3.3.6  การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
       3.3.7  การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
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  3.4  การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
       3.4.1  การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว  ระบบสถานศึกษา  
สภาพแวดล้อม  รวมทั้งสื่อ 
       3.4.2  การสร้างเส้นทางอาชีพ  สภาพแวดล้อมการทํางานและระบบสนับสนุนที่
เหมาะสมสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่างๆ 
       3.4.3  การดึงดูดกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถใน
ต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
 

  3.5  การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
       3.5.1  การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
       3.5.2  การปูองกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
       3.5.3  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะ 
       3.5.4  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
       3.5.5  การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
  3.6  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์
 

       3.6.1  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
       3.6.2  การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ครอบครัว  และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
       3.6.3  การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
       3.6.4  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

  3.7  การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
       3.7.1  การส่งเสริมการออกกําลังกาย  และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 
       3.7.2  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกําลังกาย  กีฬาขั้นพ้ืนฐาน
ให้กลายเป็นวิถีชีวิต 
       3.7.3  การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
       3.7.4  การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมกีฬา 
  4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม   มีเปูาหมายการพัฒนาที่ให้ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ  ทั้ง
ภาคเอกชน  ประชาสังคม  ชุมชน  ท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน  โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนใน
การร่วมคิดร่วมทํา  เพ่ือส่วนรวม  การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินใน
ระดับท้องถิ่น  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเองและการเตรียมความพร้อมของ
ประชากรไทย  ทั้งในมิติสุขภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม  และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ  สามารถ
พ่ึงตนเองและทําประโยชน์แก่ครอบครัว  ชุมชนและสังคมให้นานที่สุด  โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการ
และสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
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 4.1  การลดความเหลื่อมล้ําสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
   4.1.1  ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
   4.1.2  ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 
   4.1.3  กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 
   4.1.4  เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย  ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ  
และความริเริ่มสร้างสรรค์  มีความปลอดภัยในการทํางาน 
   4.1.5  สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย  ทุก
เพศภาวะและทุกกลุ่ม 
   4.1.6  ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเปูาหมายเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม  
ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 
   4.1.7  สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข  และการศึกษา  
โดยเฉพาะสําหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
   4.1.8  สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 
  4.2  การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ  สังคม  และเทคโนโลยี 
   4.2.1  พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ  สังคม  และเทคโนโลยี 
   4.2.2  กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่างๆ 
   4.2.3  จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย  ให้
สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
   4.2.4  ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมาย  ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  เพ่ือ
วางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค  กลุ่มจังหวัด 
   4.2.5  สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้  เทคโนโลยีและนวัฒกรรม 
   4.2.6  การพัฒนากําลังแรงงานในพื้นที่ 
  4.3  การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
   4.3.1  สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน  ไม่ทอดทิ้งกัน  และมีคุณธรรม 
   4.3.2  การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
   4.3.3  สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาควิชาการ  ภาค
ประชาสังคมและภาคประชาชน 
   4.3.4  ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม 
   4.3.5  สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทางสังคมและวัฒนธรรม 
   4.3.6  สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์  เพ่ือรองรับ
สังคมยุคดิจิทัล 
  4.4  การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา  การพ่ึงตนเองและการ
จัดการตนเอง 
   4.4.1  ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการ
จัดการวางแผนชีวิต  สุขภาพ  ครอบครัว  การเงินและอาชีพ 
   4.4.2  เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพึ่งพากันเอง 
   4.4.3  สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน 
   4.4.4  สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
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  5.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
มีเปูาหมายการพัฒนาที่สําคัญ  เพ่ือนําไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ  ทั้งด้านสังคม  
เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม  ธรรมาภิบาลและความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน  ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ  ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงาน  และการให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  โดยเป็นการดําเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโต
ร่วมกัน  ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต  โดยให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 
ด้าน  อันจะนําไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
  5.1  สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
   5.1.1  เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   5.1.2  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินกําเนิด 
   5.1.3  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ําลําคลองและแหล่งน้ําธรรมชาติทั่วประเทศ 
   5.1.4  รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   5.1.5  ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
  5.2  สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
   5.2.1  เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 
   5.2.2  ปรับปรุง  ฟื้นฟูและสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ 
   5.2.3  ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว  ชายฝั่งทะเลได้รับการปูองกันและแก้ไข  
ทั้งระบบ  และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 
   5.2.4  พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  5.3  สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
   5.3.1  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
   5.3.2  มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติ  และ
ผลกระทบที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   5.3.3  มุ่งเปูาสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชน  พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ําที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
  5.4  พัฒนาพื้นที่เมือง  ชนบท  เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  มุ่งเน้นความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
  5.4.1  จัดทําแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและ 
อุตสาหกรรม  รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ 
  5.4.2  พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการบริหาร
จัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
  5.4.3  จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 
  5.4.4 สงวนรักษา  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  มรดกทาง
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม  อัตลักษณ์  และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน 
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  5.4.5  พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน  รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร  ด้วยกลไก
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  5.4.6  เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับความสามารถใน
การปูองกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ํา 
 5.5  พัฒนาความมั่นคงน้ํา  พลังงาน  และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  5.5.1  พัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุ่มน้ําทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความม่ันคงด้านน้ําของประเทศ 
  5.5.2  เพ่ิมผลิตภาพของน้ําทั้งระบบในการใช้น้ําอย่างประหยัด  รู้คุณค่า  และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ําให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
  5.5.3  พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ  และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
  5.5.4  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
  5.5.5  พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน  ในมิติ
ปริมาณ  คุณภาพ  ราคาและการเข้าถึงอาหาร 
 5.6  ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 
  5.6.1  ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
ที่ดีของคนไทย 
  5.6.2  พัฒนาเครื่องมือ  กลไกและระบบยุติธรรมและระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม 
  5.6.3 จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วมด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ 
  5.6.4  พัฒนาและดําเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์  เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรมบนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
 

 6.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   มี
เปูาหมายการพัฒนาที่สําคัญ  เพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน  และ
ประโยชน์ส่วนรวม”  โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ  แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐ
ที่ทําหน้าที่ในการกํากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน  มีสมรรถนะสูง  ยึดหลักธรรมา   
ภิบาล  ปรับวัฒนธรรมการทํางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยขน์ส่วนรวม  มีความทันสมัยและพร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การนํานวัตกรรมเทคโนโลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่  ระบบการทํางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า  และปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล  รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง  เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  และโปร่งใส  โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต  ความมัธยัสถ์และสร้างจิตสํานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง  นอกจากนั้นกฎหมายต้องมีความชัดเจน  มีเพียงเท่าที่จําเป็น  มีความทันสมัย  มี
ความเป็นสากล  มีประสิทธิภาพและนําไปสู่การลดความเหลื่อมล้ําและเอ้ือต่อการพัฒนา  โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  เป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติและการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติ
ธรรม 
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  6.1  ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ตอบสนองความต้องการ  และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว  โปร่งใส 
  6.1.1  การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับ  แนวหน้า
ของภูมิภาค 
  6.1.2  ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการนําเทคโนโลยี
ดิจิทลัมาประยุกต์ใช้ 
 6.2  ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ  ทุกประเด็น  ทุกภารกิจและทุกพ้ืนที่ 
  6.2.1  ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
  6.2.2  ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
  6.2.3  ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 
 6.3  ภาครัฐมีขนาดเล็กลง  เหมาะสมกับภารกิจ  ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน  มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
  6.3.1  ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
  6.3.2  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
  6.3.3  ส่งเสริมการกระจายอํานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง  ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
 6.4  ภาครัฐมีความทันสมัย 
  6.4.1  องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
  6.4.2  พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
 6.5  บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง  ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสํา นึก  มี
ความสามารถสูง  มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ 
  6.5.1  ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนที่มีความคล่องตัว  ยึดระบบคุณธรรม 
  6.5.2  บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน  มีคุณธรรมและมีการ
พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
 6.6  ภาครัฐมีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  6.6.1  ประชาชนและภาคีต่างๆ  ในสังคมร่วมมือกันในการปูองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
  6.6.2  บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม  จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
  6.6.3  การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ  มีความเด็ดขาด  เป็น
ธรรมและตรวจสอบได้ 
  6.6.4  การบริหารจัดการการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ
บูรณาการ 
 6.7  กฎหมายมีความสอดคคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าท่ีจําเป็น 
  6.7.1  ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
  6.7.2  มีกฎหมายเท่าที่จําเป็น 
  6.7.3  การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 6.8  กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
  6.8.1  บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย  เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
  6.8.2  ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม  มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของ
การค้นหาความจริง 
  6.8.3  หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง  อาญา  และปกครอง  มีเปูาหมาย
และยุทธศาสตร์ร่วมกัน 
  6.8.4  ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก  ระบบยุติธรรมชุมชน  และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการยุติธรรม  
  6.8.5  พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564  ได้น้อมนําหลัก 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  มาเป็นปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม  ฉบับที่ 9 – 11  เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้
อย่างมั่นคง  เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม  ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่
ความสมดุลและยั่งยืน 

 

๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
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 ในการจัดทําแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12  ครั้งนี้  ได้จัดทําบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ.2561 – 2580)  ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศและเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable  Development  Goals : SDGs)  รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 
4.0  ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ  นอกจากนั้น  ได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการ
พัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ  ระดับภาคและระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่าง
กว้างขวางและต่อเนื่องเพ่ือร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ  รวมทั้งร่วมจัดทํา
รายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ  เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน”  ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  พ.ศ.2560 – 2564)  ฉบับนี้  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์  ดังต่อไปนี้ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ประเทศไทยยังมีปัญหา
ในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย  โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ํา  การพัฒนาความรู้
และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน  ในขณะที่คนไทยจํานวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ
วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม  ทัศนคติและพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตการพัฒนาใน
ระยะต่อไป  จึงต้องให้ความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์  เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติ
และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีสุขภาวะที่ดีขึ้น  คนทุกช่วงวัยมีทักษะ  ความรู้และความสามารถเพ่ิมขึ้น  
รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม   การพัฒนา
ในช่วงที่ผ่านมา  ทําให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน  แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําและสร้างความเป็น
ธรรมในสังคมไทยมีความคืบหน้าช้า  ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร  ความแตกต่าง
ของคุณภาพการบริการภาครัฐ  รวมทั้งข้อจํากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส  และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล  ดังนั้นการพัฒนาในระยะต่อไป  จึงจําเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความ
เหลื่อมล้ําด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน  แก้ไขปัญหาความยากจน  เพ่ิม
โอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ  รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี
ความเข้มแข็ง  เพื่อให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน   แนว
ทางการพัฒนาสําคัญ  ประกอบด้วย  (1) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมาย  ประชากรร้อยละ 40  ที่มี
รายได้ต่ําสุด  สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ  อาทิ  ขยายโอกาส  การเข้าถึงการศึกษาที่
มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยให้การดูแลนักเรียนที่ครอบคลุม
ตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน  สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษาให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง  (2) 
การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา  สาธารณสุขและสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึง  อาทิ  บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ผ่านการพัฒนาระบบส่ง
ต่อผู้ปุวนทั้งในระดับจังหวัด  ภาค  และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  และ (3) เสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชน  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้  มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน  อาทิ  
สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน  การปรับองค์การเงินของ
ชุมชนให้ทําหน้าที่เป็นสถานบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ตําบลที่ทําหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและการออม  และ
จัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานราก  โดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย 



~ 33 ~ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน   เศรษฐกิจ
ไทยขยายตัวต่ํากว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี  ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซาและ
ข้อจํากัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน  รวมทั้ง
ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า  การพัฒนา 5 ปีต่อจากนี้ไป  จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตาม
ศักยภาพและมีเสถียรภาพ  ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย  ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น  การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากข้ึน  ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้นและประเทศ
ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น  นอกจากนี้ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโต
อย่างเข้มแข็ง  ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น  มีการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมนิเวศ  การท่องเที่ยวสามารถทํารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น  ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ
ประกอบด้วย  (1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมทั้งในด้านการคลัง  อาทิ  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัด
แผนงานโครงการ  การจัดสรรงบประมาณ  การบริหารและการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณและด้าน
การเงิน  อาทิ  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถ
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ  (2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคการผลิตและบริการมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  
บริการและการค้าการลงทุน  เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  โดยยกระดับการผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน  ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือ
ยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  วางอนาคตรากฐานพัฒนาอุตสาหกรรม  เสริมสร้างขีด
ความสามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ  ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่
เป็นธรรมและอํานวยความสะดวกด้านการลงทุน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ัง
คั่ง  และยั่งยืน   กระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน  มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ  ทั้งภัยคุกคามภายนอก  ในเรื่องการขยายอิทธิพลและ
การเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอํานาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก  อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย
และภัยคุกคามภายในประเทศ  ได้แก่  ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ  การสร้าง
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  และการคุกคามทางเศรษฐกิจ  โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์  ดังนั้น  
การพัฒนาในระยะต่อไป  จึงเน้นในเรื่องการปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของ
ประเทศ  สังคมมีความสมานฉันท์  ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกัน  แก้ไขปัญหาความมั่นคง  ประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้าง
รายได้เพ่ิมขึ้น  ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการปูองกัน
ภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ  ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคาม  
ทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ  และแผนงานด้านความมั่นคง  มีการบูรณาการสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาสําคัญ
ประกอบด้วย  (1) การรักษาความมั่นคงภายใน  เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของ
ชาติ  (2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้ง
การทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ  (3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง  เพ่ือบูรณาการ
ความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  สังคมและการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ   
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(4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอํานาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยใน
เขตทะเลและ  (5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา  เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่สําคัญต่อ
การพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล  การบังคับใช้กฎหมาย
ที่ขาดประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส  ระบบและกระบวนการ
ยุติธรรมไม่สามารถอํานวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทย  การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง  โดย
มุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ
ของภาครัฐ   รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นและการลด
จํานวนการดําเนินคดีกับผู้มิได้กระทําความผิด  แนวทางการพัฒนาสําคัญ  ประกอบด้วย  (1) ปรับปรุง
โครงสร้างหน่วยงาน  บทบาท  ภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส  ทันสมัย  คล่องตัว  มี
ขนาดที่เหมาะสม  เกิดความคุ้มค่า  (2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ  และสร้างกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ  เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ  (3) เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล  เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานและอํานวยความสะดวกตรงตามความต้องการ  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง  (5) ปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย  โปร่งใสและยุติธรรม  และ (6) ปฏิรูป
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย  เป็นธรรม  และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  :  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์   ที่ผ่านมาการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการดําเนินการ
และปัญหาเชิงปริมาณ  คุณภาพ  และการบริหารจัดการ  การให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  ทําให้
มีข้อจํากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ  การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการ
ลดความเข้มของการใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกต์ของประเทศ  การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทาง
น้ําเพิ่มปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง  และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณ
ผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานคร  และท่าอากาศยานในภูมิภาค  การเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอํานวยความสะดวกทางการค้า  การพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย  และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูา  การ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาด้านสาธารณูปการ  (น้ําประปา)  แนวทางการพัฒนาสําคัญ  
ประกอบด้วย  (1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง  อาทิ  พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักใน
การเดินทางและขนส่งของประเทศ  พัฒนาโครงข่ายถนน  พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศและพัฒนาระบบ
ขนส่งทางน้ํา  (2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง  อาทิ  การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง  (3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์  อาทิ  
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่  อุปทานให้ได้มาตรฐานสากลและ
พัฒนา  ยกระดับมาตรฐานการอํานวยความสะดวกทางการค้า  (4) พัฒนาด้านพลังงาน  อาทิ  จัดหาพลังงาน
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ให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน  เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการการผลิตและการใช้
พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด  (5) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  อาทิ  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางธุรกิจ  และ (6) พัฒนาระบบน้ําประปา  อาทิ  พัฒนาระบบน้ําประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึงและการ
บริหารจัดการการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8  :  การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม   การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา  อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบ
ด้านแรงงานทรัพยากรธรรมชาติและการนําเข้าเทคโนโลยีสําเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์
ความรู้  เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง  ทําให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตก
อยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี  อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่ อน
ประเทศสู่สังคมนวัตกรรมได้  การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศและการเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพ่ือยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการและคุณภาพชีวิตของประชาชน  แนวทางการพัฒนา
สําคัญ  ประกอบด้วย  (1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา  และผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
และเชิงสังคม  อาทิ  ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เองและกลุ่ม
เทคโนโลยีที่นําสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด  ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  (2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทาง
เทคโนโลยี  อาทิ  ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมกําหนดทิศทางการ
พัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้
เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย และ (3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรมด้านบุคลากรวิจัย  อาทิ  การเร่งการผลิตบุคลากรสาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM  และพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยให้ทั้งความรู้และคววามเข้าใจในเทคโนโลยี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9  :  การพัฒนาภาค  เมือง  และพื้นที่เศรษฐกิจ  ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12  ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมและเฉพาะของพ้ืนที่  และการดําเนิน
ยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่สําคัญ  
ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้
ของประชาชน  โดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน  รวมทั้งลด
แรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาค  นอกจากนี้การเป็นส่วน
หนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยง
การค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย  ดังนั้น  การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลด
ช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น  การเพ่ิมจํานวนเมือง  ศูนย์กลางของ
จังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สําหรับคนทุกกลุ่มในสังคมพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และการเพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน  แนวทางการ
พัฒนาสําคัญ  ประกอบด้วย  (1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง  
พัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง  พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจาก
ความยากจนสู่เปูาหมายการพ่ึงตนเอง  พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนํา  พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการ
สร้างรายได้ท่ีหลากหลาย  (2) การพัฒนาเมือง  อาทิ  พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็น
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เมืองน่าอยู่  ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง  ส่วน
ท้องถิ่น  ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน  พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง  และ (3) การพัฒนา
พ้ืนที่เศรษฐกิจ  อาทิ  พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ให้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศท่ีขยายตัวอย่างมีสมดุล  มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่  พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  และเกิดผล
ที่เป็นรูปธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 10  :  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา   การพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  ยึดหลักคิดเสรี  เปิดเสรีและเปิดโอกาส  โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  ความมั่นคงและอ่ืนๆ กับมิตรประเทศและ
เป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการดําเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  โดยกําหนดเป็นแนวทางการ
ดําเนินนโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี  เปิดกว้างและเป็นธรรม  ดําเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหา
ตลาดใหม่ๆ  ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศและส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับ
ประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค  ดังนั้นการพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมี
เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียบ  เศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ  การเพ่ิม
ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน  ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ  การค้าและการลงทุนที่
สําคัญในภูมิภาค  อนุภูมิภาค  อาเซียนและเอเชีย  รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน  เอเชียตะวันออกและเอเชียใต้  และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนาที่สําคัญทั้งในทุกระดับ  แนวทางการพัฒนาสําคัญ  ประกอบด้วย  (1) ขยายความร่วมมือทางการค้า
และการลงทุนกับมิตรประเทศ  และแสวงหาตลาดใหม่สําหรับสินค้าและบริการของไทย  (2) พัฒนาความ
เชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์  และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน 
GMS,  ACMECS,  IMT-GT,  BIMSTEC  และ JDS  และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออํานวยความสะดวกและลด
ต้นทุนด้านโลจิสติกส์  (3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  การบริการและการลงทุน
ที่โดดเด่นในภูมิภาค  (4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย  (5) เปิดประตูการค้า
และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน  (6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค  ภูมิภาคและ
นานาประเทศ  (7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์  (8) ส่งเสริมความ
ร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  
(9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ  และ (10) ส่งเสริมให้เกิด
การปรับตัวภายในประเทศที่สําคัญ 
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3.1.1. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 

ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นที่มีการฟ้ืนฟู สืบสานและ
สร้างสรรค์พัฒนาสู่การผลิตสินค้าและบริการ โดยเฉพาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับสากล พ้ืนที่เกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมต่อการปรับระบบการผลิต
เพ่ือสร้างคุณค่าตามแนวทางเกษตรอินทรีย์นอกจากนี้ ทําเลที่ตั้งของภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการค้า
การลงทุนและบริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง และสามารถ
ขยายไปสู่จีนตอนใต้และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และ ตะวันออก-ตะวันตก
รวมถึงเป็นพื้นที่ปุาต้นน้ําที่สําคัญของประเทศ ดังนั้นการพัฒนาภาคเหนือสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จําเป็น
จะต้องนําศักยภาพทางภูมิสังคมประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้ของ
สถาบันการศึกษาและองค์กรในพ้ืนที่มาใช้ในการต่อยอดการผลิตและบริการที่มีศักยภาพและโอกาสเพ่ือสร้าง
มูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านใน
การเสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจท้องถิ่นเพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

3.1.2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

 

 

3) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัด 

3.1 แผนพัฒนาภาคเหนือ 
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วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน) 

“ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนสูส่ากล 
บนพื้นฐานความโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ สิ่งแวดลอ้มยั่งยืน” 

ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 :  พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นความโดดเด่นและ
เชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
   
 วัตถุประสงค ์

1. สร้างแบรนด์ด้านการท่องเที่ยวที่ผสมผสานความสูงเด่นของสัมพันธ์มนุษย์และเทคโนโลยี 
2. เพื่อสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
3. เพื่อเพ่ิมมูลค่าการตลาดที่เน้นการเป็นแหล่งท่องเที่ยวปลายทาง (Destination) 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ิมข้ึน (ล้านบาท) 
2. จํานวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ิมข้ึน (คน) 

แนวทางการพัฒนา 
1. กําหนดทิศทางยุทธศาสตร์และขอบเขตและเปูาหมายด้านการท่องเที่ยว 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
3. เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพบุคคลากร 
4. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
5. พัฒนากิจกรรมและมาตรฐานธุรกิจที่เก่ียวข้อง 
6. พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 :  เพ่ิมศักยภาพการค้า การลงทุน การค้าชายแดนและการค้าต่างประเทศ 
 วัตถุประสงค์ 
  1. พัฒนาเมืองในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่ Smart City 

 2. เป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุนของภาคเหนือ เชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้ง
ในและต่างประเทศ 

 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  1. พื้นที่การพัฒนาแบบ Smart City (แห่ง) 
  2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ.2561 – 2565  
ฉบับทบทวน พ.ศ.2563 (เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน แม่ฮ่องสอน) 
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 แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) 
  2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
  3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเครือข่าย 
  4. พัฒนาและเชื่อมโยงนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 
  5. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการผลิต การจัดการและการค้า 
  6. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
  7. พัฒนาระบบการตลาดช่องทางการตลาดและส่งเสริมการค้าการลงทุน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3  :  พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป ที่มุ่งเน้นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร 
2. เพื่อเพ่ิมมูลค่าผลิตผลการเกษตร 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
รอ้ยละของมูลค่าเพ่ิมเฉลี่ยที่สูงขึ้นของสินค้าเกษตรที่สําคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) 
2. พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร 
3. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันการเกษตร 
4. ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน 
5. ส่งเสริมการแปรรูปที่ได้มาตรฐานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
6. พัฒนาการขนส่งและระบบการบริหารจัดการสินค้า 
7. ส่งเสริมการตลาดและสร้างการรับรู้สินค้าเกษตร 
8. ส่งเสริมการบริโภค (Smart Consumer) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 :  พัฒนาการบริการด้านสุขภาพ (Wellness) แบบองค์รวม มุ่งเน้นการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างเครื่องจักรเศรษฐกิจใหม่ด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2. การเพิ่มมาตรฐานด้านสุขภาวะของกลุ่มผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจํานวนธุรกิจหรือสถานประกอบการประเภท Wellness ในกลุ่ม

จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
2. จํานวนผู้มีอายุยืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 



~ 40 ~ 
 

2. ส่งเสริมพัฒนาความพร้อมและศักยภาพคนและองค์ความรู้ 
3. สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน 
4. ยกระดับด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้และมาตรฐาน 
5. เสริมสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์ 
6. มุ่งสู่ศูนย์กลางด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5  : บริหารจัดการ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ 
1. สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น หรืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เกื้อหนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2. เพื่ออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม

ของ ภาคีเครือข่ายและการใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่าที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน 
3. เพื่อบริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศและสาธารณภัย 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 

1. จํานวนวันที่มีค่าคุณภาพอากาศ (PM10) เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
2. จํานวนพื้นที่ปุาต้นน้ําได้รับการฟื้นฟูไม่น้อยกว่า 10,000 ไร่/ปี 
3. จํานวนแหล่งน้ําในพ้ืนที่ลุ่มน้ําสาขาที่สําคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่มี

คุณภาพน้ําเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
4. ร้อยละของจํานวนหมู่บ้าน/ชุมชน/สถาบันการศึกษา ในพ้ืนที่เสี่ ยงภัยได้รับการเสริม

ศักยภาพและพัฒนากลไกการเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณะภัย 
แนวทางการพัฒนา 

1. ปูองกันควบคุม แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟปุาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
2. ปูองกัน รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการ 
3. บริหารจัดการคุณภาพน้ําในพื้นท่ีลุ่มน้ําสาขาท่ีสําคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
4. บริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นท่ีเสี่ยงให้สามารถปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน 
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วิสัยทัศนจ์ังหวัดล าพูน 
     “เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนความพอเพียง” 
เมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมสร้างสรรค์ ชุมชนวิถีพอเพียงและยั่งยืน 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
จังหวัดลําพูนกําหนดประเด็นการพัฒนา จํานวน 4 ประเด็น โดยเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้ 

1. เมืองแห่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถี 
2. เมืองแห่งอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
3. เมืองแห่งการเกษตร สุขภาพและเกษตรสร้างสรรค์ 
4. เมืองแห่งความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
                            

                                                                      
 
 
 
 
 

1.เมืองแห่งการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์วิถี สร้างคณุคา่และมลูค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณเ์ฉพาะถิ่น 

2. การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยวและเมืองเก่าที่ SMART 
3. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อตอ่การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อนํามาพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการดา้นการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
4. เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอตัลักษณ์วิถี 

 
แผนงาน:พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและมรดกโลก 

พัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว และ 
เมืองเก่าอัจฉริยะ/Smart Heritage 
City 

พัฒนากิจกรรมและรูปแบบการท่อง 
เที่ยวเมืองเก่า วิถีอัตลักษณ ที่เป็น
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

การส่งเสริมการสื่อสารเรื่องราว 
อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองผ่าน
การพัฒนาแบรนด์และการ
สื่อสารเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ 
ผ่านช่องทางการตลาดที่เป็นที่
นิยมในกลุ่มเปูาหมาย 

ประเด็นท่ี 1 
เมืองแห่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถ ี

 

3.3 แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน 5 ปี 2566 – 2570  
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การส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและการ 
ออกแบบ การสร้างนวัดกรรม การส่ง 
เสริมการลงทนุ การสร้างเครือปุาย 
วิสาหกิจการท่องเทีย่ว การส่อสารและ 
การคมนาคม 

การพัฒนาด้านมาตรฐาน 
รูปแบบ กิจกรรมแบบสร้างสรรค์ 
 

ประชาสัมพันธ์เมือง และพ้ืนที่ 
ท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์และ 
เรียนรู้ 

จัดการความรู้ทุนทางวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สร้าง STORY รูปแบบต่างๆเพ่ือการ 
ท่องเที่ยวและเรียนรู้ 

มหกรรมลําพนู 
สรางสรรค์ นํา 
เสนอ สร้าง 
แบรนด์ 
วัฒนธรรมกินได้ 

การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว และ
การพัฒนาฐานข้อมูลทางด้านการ
ท่องเที่ยว 

จัดทํา Mapping แหล่งเรียนรู้ 
แหล่งท่องเที่ยแมืองมรดก 
วัฒนธรรม Harltage City เส้น 
ทางการท่องเที่ยววิถีอัตลักษณ์ 
ชุมชน และเส้นทางท่องเทียวกลุ่ม 
ชาติพันธ    

 

เสริมสร้างศักยภาพ ผู้ประกอบการ
และบุคลากรในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชมชน 
วิถีอัตลักษณ์ สร้างกิจกรรมการ 
เรียนรู้ภูมิปัญญาพ้ืนฐาน เส้นสาย 
ลายผ้า ท่องเทียวเชิงเกษตร 

  

พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวหลาก 
หลายรูปแบบ การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการพัฒนาและ 
บริหารจัดการ การท่องเที่ยว 
ดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว 

สร้างเครีอข่ายและจัดทําแผนในรูป 
แบบ one plan เพ่ือพัฒนาระบบ 
นิเวศการท่องเที่ยวเมืองเก่า 
อัจฉริยะ/Smart Heritage city 
 

 

ยกระดับมาตรฐานความ 
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
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1.ยกระดับอุตสาหกรรมเดิมเชื่อมโยงฐานการผลิตของจังหวัด และส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ เมืองใหม่ 
เพ่ือรองรับการพัฒนาสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ CREATIVE LANNA 

2.ยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรม 
3.บูรณาการทํางานและยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม

สีเขียว และการส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
4.สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรม และสร้าง

สภาพแวดล้อมและกลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
5.การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
6.พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม 
 

แผนงาน:พัฒนาอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ล้านนา(Creative LANNA) 

อุตสาหกรรมเดิมเชื่อมโยงฐานการ
ผลิตของจังหวัด และพัฒนา
อุตสาหกรรมเมืองใหม่ที่สอดคล้องกับ
ผังเมือง 
 

อุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรม 
สร้างสรรคแ์ละพัฒนาผลิตภัณฑ์รปู 
แบบใหม่ 

พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์เชิง 
สร้างสรรค ์

พัฒนา Creative Ecosystem เพ่ือ 
รองรับการพัฒนาสู่การเปน็ระเบียง 
เศรษฐกิจพิเศษภาลเหนือ Creative 
LANNA 

การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบ 
การอัจฉริยะ 
 

การพัฒนาช่องทางการตลาด 
เพ่ือให้เกิดการจัดการกลไกการ 
และเครือข่ายตลาดครบวงจร 
ในรปูแบบการค้าที่เป็นธรรม 

พัฒนาและส่งเสริมโรงงาน 
อุตสาหกรรม ตามแนวทาง
อุตสาหกรรม เชิงนิเวศรวมทั้งส่งเสริม
การ เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต
ให้เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม 

พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จําเป็นและ 
ความถนัดที่แตกต่างและ
หลากหลายของแรงงาน โดยเฉพาะ 
ที่เก่ียวข้องกันเทคโนโลยีดิจิทัล 

สร้างและพัฒนาตลาดใน
ประเทศสําหรับสินค้าท่ีมี 
คุณภาพ มาตรฐานและ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่น 
ใหม่ รวมทัง้ตลาดสินค้าสําหรับ
กลุ่มเฉพาะ 

พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ 
นวัตกรรมที่เหมาะกับบริบทของ 
จงัหวัด และส่งเสริม การนําทรัพย์สิน 
ทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ ตลอดจน 
ฐานข้อมลูที่เกีย่วข้อง 

ยกระดับ SME เซ่ือมโยงการผลิต 
ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดเพ่ือสร้าง 
ธุรกิจท้องถิน่ตลอดโซ่อุปทาน 

 

ประเด็นที่ 2 
เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม  

และเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 
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สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในทุก 
ระดับในการปรับตัวสธุรกิจรูปแบบ
ใหม่ๆ  ส่งเสริมให้ต่อยอดแนวความคิด 
สามารถนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาสร้างธุรกิจส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
ปรบัรูปแบบธุรกิจใหม่โดยนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับ 
วิถีการดําเนินธุรกิจตลอดกระบวนการ 

สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายผู้ 
ประกอบการอุตสาหกรรมและ
หตัถกรรม อุตสาหกรรมและสร้าง
สภาพแวดล้อมและกลไกท่ีส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
 

  

 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ธุรกิจและการตลาด พัฒนาระบบ 
และกลไกที่ทําให้เกิดความเชื่อมโยง 
ของห่วงโซ่มูลคา่ 

 

 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการการผลิต  การขนส่งและโล 
จิสติกส์ 

 

 
                                                           
 

 

 

 

 
 

1.เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น พัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
2.เกษตรสุขภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิต

เกษตรปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3.เกษตรมูลค่าสูง พัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากเกษตรชีวภาพ 
4.LAMPHUN FOOD VALLEY ส่งเสริมการสร้างมูลค่าโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต

และแปรรูปสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
5.ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะและการพัฒนาศักยภาพการผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ 
6.พัฒนาระบบนิเวศการเกษตรเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรทั้งระบบ 
 

แผนงาน:พัฒนาอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ล้านนา(Creative LANNA) 

ยกระดบัความสามารถของ 
เกษตรกรและชมชนในการพัฒนา 
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
 

Lamphun Food Valley  
พัฒนาและยกระดับเกษตรพอเพียง  
เกษตรสุขภาพ เกษตรแปรรูป 
เกษตรมูลค่าสูง 

ส่งเสริมด้านการขยายตลาด การ
บริโภคสินค้าเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยเพื่อต่อยอดสู่เชิง
พาณชิย์ 

 

ประเด็นที่ 3 
เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรสร้างสรรค์  
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พัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ทัน 
สมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป 
สร้างความแตกต่าง และเพ่ิมมูลค่าใน 
ผลิตภัณฑ์และสินคา้เกษตร 

พัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุ
ภัณฑ์ เพ่ือให้มีสินค้าอัตลักษณ์ 
พ้ืนถิ่น ออกสู่ตลาดสม่ําเสมอ 
 

ขยายช่องทางตลาดด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การบริหารจัดการฐานทรัพยากรทาง 
เกษตรและระบบการผลิตเกษตร 
ปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม 
 

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ  
มาตรฐานที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคท่ีหลากหลาย 
 

การเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิต
อ่ืน เช่น การท่องเที่ยวและ
บริการ 

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
นวตกรรมสู่การผลิดเชิงพาณิชย์ 
พัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ 
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบนนิเวศการเกษตรเพ่ือ 
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนา 
เกษตรกรและภาคเกษตรทั้งระบบ 
 

การส่งเสริมและขยายตลาด
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
เกษตรในรูปแบบต่างๆ โดยการ
ใช้สื่อแบบดั่งเดิมและบน
อินเทอร์เน็ต 

เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐาน 
ทรัพยากรทางการเกษตร การจัดการ 
นําเพือ่การเกษตรและชุมชนอย่างมี 
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการพืน้ที่ 
เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม 

การพัฒนาและส่งเสริมการสร้าง 
มูลค่าเพ่ิมจากเกษตรชีวภาพ 
 

  

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
การเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร 
 

ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ 
ทัง้กลุ่ม smart farmer และ 
Young Smart farmer 

 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ 
โลจิสติกส์การเกษตร 

ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของ 
ผลิตภัณฑ์และบริการ 

 

 เสริมสร้างการรวมกลุ่มเกษตรกร 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและพัฒนา
เครอืข่ายความร่วมมือระหว่าง
วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ 
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1.ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของคนทุกช่วงวัย 
3.เสริมสร้างสังคมคุณภาพผู้สูงอายุเชิงรุก 
4.เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์และคุณภาพทรัพยากรบุคคลในทุกช่วงวัย 
5.การเสริมสร้างพลังทางสังคมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา 
6.เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งการปูองกันและ

แก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ 
7.เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
8.การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
9.การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
10.การปูองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน 
11.อนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุาต้นน้ํา และการพัฒนาระบบบริหารจัตการน้ําที่มีความสมดุล 
12.การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียวและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ

เมืองทั้งระบบ 
 

แผนงาน:1.พัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาผู้สูงอายุและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
              2.เสริมสร้างความม่ันคงภายในและรักษาความสงบเรียบร้อย 
สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย 

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ 
ออกแบบระบบการเรียนรู้รูปแบบ
ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

ถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิ
ปัญญา การสร้างความ
ภาคภูมิใจในรากเหง้าของคนใน
ท้องถิ่น 

เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนา
ทักษะให้คนกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 

พัฒนาทักษะอาชีพแก่คนยากจน
ในรูปของกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจ
ชุมชน ตลอดจนการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน 

ส่งเสริมการนําความรู้
ประสบการณ์และภูมิปัญญา 
ที่สั่งสมมาตลอดช่วงชีวิตของ
ผู้สูงอายุมาถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง 

พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมแรงงาน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของคน
ทุกช่วงวัย 

ระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย
สนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 

พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยการ
พัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการดูแล
ผู้สูงอายุ คนในครอบครัวและชุมชน

พัฒนาบุคลากรด้านการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 
Care) 

การพัฒนาและสร้างระบบรับมือ
และปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติช้ํา 

 

ประเด็นที่ 4 
เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
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อย่างมีส่วนร่วม 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณสุข สภาพแวดล้อมของเมืองที่
ปลอดภัย น่าอยู่ 

ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ 
 

การเสริมสร้างพลังทางสังคมเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
พัฒนา 

เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ 
รวมทั้งการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงทางไซเบอร์ 

พัฒนาความรู้และยกระดับทักษะ
แรงงาน ยกระดับทักษะเดิมให้สูงขึ้น
(Upskill) และพัฒนาศักยภาพเสริม
ทักษะใหม่ (Reskill) 

 

สร้างความตระหนักถึงความสําคัญของ
สถาบันหลักของชาติ 

การปรับระบบนิเวศที่เหมาะสม โดย
การเสริมสร้างปัจจัยที่เอ้ือต่อการไม่
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของแต่
ละกลุ่มเปูาหมาย 

 

 เพ่ิมขีดความสามารถและนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนา
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 
 

แผนงาน : อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ า พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าที่มีความสมดุลและป้องกัน 
                    และแก้ไขปัญหาหมอกควัน 
สนับสนนุการประยกุตใช้วิธีการ 
แก้ไขปัญหาหมอกควันพ้ืนที่ที่ 
ประสบความสําเร็จไปปรับใช้  
ส่งเสริมความรู้/เทคโนโลยีใหม่ เพื่อ 
เป็นทางเลือกของชุมชน พร้อมส่ง 
เสริมให้เลิกพฤติกรรมการเผาวัสดุ 
ทางการเกษตร 

พัฒนาระบบโครงสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือการทํางานเชิงบูรณา
การของหน่วยงานและชุมชนที ่
เกีย่วข้อง เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟดููแล 
ปุาไม ้การทําเกษตรที่ลดการเผา 
และการลาดตระเวนเพื่อปูองปราม 
ผู้ลักลอบฝุาฝืนกฎหมาย 

ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึก 
และความตระหนักรู้ใน 
ทุกภาคส่วน เพ่ือลดการเผา 
และร่วมกันเฝูาระวังปูองกัน 
และแก้ไขปัญหาหมอกควัน 
ในชุมชน 
 

พัฒนาองค์ความรู้ด้านเกษตร 
และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้ 
เศรษฐกิจที่โตเร็ว สนับสนุนการ 
ปลูกพืชทดแทนการปลูกพืช 
เชิงเดีย่ว 

จัดทําแเผนการจัดการและควบคุม
การเผาหลังการเกบ็เกีย่ว  
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการ 
บุกรกุปุา ไฟปุา (จัดชุดลาดตระเวน 
จัดทําแนวกันไฟ สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ปูองกันไฟ) 

ประชาสัมพันธ์การรับรู้ 
และกระแสอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ปลูกปาุเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปุาต้นน้ํา 
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาค 
ส่วน ฟ้ืนฟปูาุเสื่อมโทรมให้มี 
ความอุดมสมบูรณ์ 

บริหารจัดการปุาชุมชนโดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
เมืองทัง้ระบบ ให้ความสําคัญกับ
การสร้างความสมดุลระหว่าง 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
จัดการคุณภาพอากาศ จัดการขยะ
มูลฝอย 

 

 การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน 

  “สืบศิลป์แห่งล้านนา พัฒนา บนฐานพอเพียง” 

พันธกิจ  

พันธกิจที่ 1 Lamphun a pride of a lanna: สืบสานและต่อยอดอัตลักษณ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่
หลากหลายอย่างสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างยั่งยืน 

พันธกิจที่ 2 Lamphun a craftmanship:พัฒนาเกษตรกรรมและหัตถกรรมสู่นวัตกรรมชั้นนําของ
ประเทศและนานาชาติ 

พันธกิจที่ 3 Lamphun a wellbeing city: ยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีในทุกภาค
ส่วน อย่างมั่นคงและม่ังคั่งบนฐานพอเพียงอย่างยั่งยืน 

พันธกิจที่ 4 Lamphun a sustainable learning city: เสริมสร้างสังคม ชุมชนและทุกภาคส่วนเพ่ือ
มุ่งเน้นและสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เชื่อมโยงระดับท้องถิ่นและนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 
1. เมืองแห่งวัฒนธรรมความหลากหลายและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวิถีใหม่ 
2. เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
3. เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขะภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี 
4. เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนและขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าพูน (พ.ศ.2561-2565) 
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เป้าหมายการพัฒนา 
            1.เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูภูมิปัญญา ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่บน
พ้ืนฐานของการอยู่รวมกันอย่างสงบ สันติและสมานฉันท์ ที่นําไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวิถีใหม่ 
            2.เพ่ือพัฒนาความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดความสมดุลทั้งภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรม ในการสร้างสรรค์ นวัตกรรม บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความ
ต้องการของประชาชนชาวลําพูน 
            3.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขะภาวะที่ดี มีสภาวะแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมน่าอยู่ของ
ประชาชนชาวลําพูนให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน 
            4.เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ของประชาชนชาวลําพูนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ยั่งยืน 
 
 
 
 
1)วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลก้อ 
 

  “เมืองแห่งคุณภาพชีวติ ทุกภาคีร่วมคิด 
น าเกษตรก้าวไกล  สรา้งชุมชนเข้มแข็ง บนฐานความพอเพียง” 

2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลก้อ 
2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
2.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ เกษตรสีเขียว 
2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชน และการท่องเที่ยว 
2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น 
2.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 
 
- พันธกิจ :   

๑. สร้าง ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

๒. จัดให้มีแหล่งน้ําอุปโภค-บริโภคและด้านการเกษตรอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

 

 

(2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลก้อ พ.ศ.2566-2570 
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๓. ขยายเขตไฟฟูา  เพื่อการเกษตร ตามสภาพพ้ืนที่ให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
๔  ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนน ในเขตพ้ืนที่ตําบลก้อให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 

3) เป้าประสงค์ : ๑.  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานครอบคลุมมี
เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
      ๒.  พัฒนาระบบประปา แหล่งน้ํา และภาชนะกักเก็บน้ําให้มีประสิทธิภาพ 
   ๓.  การวางระบบผังเมืองและการควบคุมอาคาร 
4) ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  

1.  จํานวนถนน ท่อระบาย รางระบายน้ําที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
2.  ประชาชนทุกครัวเรือนมีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการทั่วถึง 
3.  ประชาชนมีระบบน้ําประปาเพ่ือการอุปโภค บริโภคท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพ 

5) ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1.จํานวนถนน ท่อระบาย รางระบายน้ําที่ได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ  30 ต่อปี 
 

2.ประชาชนทุกครัวเรือนมีระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการทั่วถึง 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ  20 ต่อปี 
 

3.ประชาชนมีระบบน้ําประปาเพ่ือการอุปโภค บริโภคท่ีมี
มาตรฐานและคุณภาพ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ  20 ต่อปี 
 

 

6) กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๑.๑ พัฒนาการก่อสร้าง/บูรณะ/ปรับปรุงถนนระบบระบาย
น้ํา  สะพาน 

- จํานวนถนน สะพาน ท่อระบายน้ําที่เพิ่มข้ึน 
 

 

๑.๒ พัฒนาระบบแหล่งน้ํา,ประปา จํานวนระบบประปาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

๑.3 พัฒนาการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะเพ่ือการเกษตร
และบํารุงรักษาไฟฟูาสาธารณะตามจุดต่าง ๆ 

-จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้ทั่วถึง 
-จํานวนประชาชนที่มีไฟฟูาการเกษตรใช้อย่างทั่วถึง 

1.4 การจัดทําและวางผังเมือง -พ้ืนที่ในตําบลกอ้ได้รับเอกสารสิทธิที่ดินทํากิน 
 

7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่

จําเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
 

8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 เมืองแห่งคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อ
รองรับการพัฒนาเมืองในอนาค 
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-พันธกิจ :  ๒.๑ พัฒนาปรับปรุงฐานรากเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 
    ๒.๒  ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน และเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   

๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนได้นําภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มในการเพ่ิม 
รายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
-เป้าประสงค์ : เศรษฐกิจในครัวเรือนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ 
 

-ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  
 1.  ประชาชนในพื้นท่ีมีการพัฒนาอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงขึ้น 

2.  ประชาชนในพื้นท่ีมีศักยภาพท่ีเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ 
3. การส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

-ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1.ประชาชนในพื้นท่ีมีการพัฒนาอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง เพ่ิมข้ึนร้อยละ  20 ต่อปี 
 

2.ประชาชนในพื้นท่ีมีศักยภาพที่เข้มแข็งและพ่ึงพาตนเอง
ได้ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ  30 ต่อปี 
 

3.การส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ิมข้ึนร้อยละ  20 ต่อปี 

 

-กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย 

๑. พัฒนาจัดหา/ปรับปรุงสถานที่จําหน่วยสินค้าในต าบล - สถานที่จําหน่ายสินค้าทางการเกษตรสําหรับ
ประชาชนในพื้นท่ีมีเพียงพอ 
- สินค้าทางการเกษตรของประชาชนปลอดสารเคมี 

 

๒.พัฒนาการส่งเสริมศักยภาพละขีดความสามารถในการ
เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้า
ทางการเกษตร โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

- อบรมให้ความรู้เรื่องการแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตรที่หลากหลาย 
-อบรมเพ่ิมความรู้ในด้านการประกอบอาชีพด้าน
การเกษตร 

 

๓.พัฒนาด้านส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือน
และกลุ่มอาชีพ 

-อบรมให้ความความรู้กลุ่มอาชีพและดูหน่วยงาน
ภายนอก 
-ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชนให้เข้มแข็ง
และคงอยู่ 

4.พัฒนาองค์กรหรือเครือข่ายชุมชนในการประกอบอาชีพ -องค์กรชุมชนและเครือข่ายบูรณาการร่วมกันในการ
พัฒนาโดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ เกษตรสีเขียว  
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-จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจปรับปรุงฐานรากเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือ

แรงงาน และเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนได้นําภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มในการเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
-ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง

ยืน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เมืองเกษตรสีเขียว 
ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร 

วัฒนธรรม ได้มาตรฐานสากล โดยแนวคิดความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
พันธกิจ :  เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพ้ืนที่และปูองกันและปราบปรามปัญหายา
เสพติดเป็นชุมชนแบบพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน  
เป้าประสงค์ :  เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ,เพ่ือส่งเสริมปลูกฝังให้ประชาชนมี
คุณธรรมจริยธรรมมีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดี 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  
 - ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 -  ร้อยละของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ได้รับการช่วยเหลือ 
 - ร้อยละของประชาชนทีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 - ร้อยละของประชาชนที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
-ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1.ประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ  40 ต่อปี 
 

2.เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ได้รับการช่วยเหลือ เพ่ิมข้ึนร้อยละ  30 ต่อปี 
 

3.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ิมข้ึนร้อยละ  20 ต่อปี 
 

4.ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ  30 ต่อปี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓ 
การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย 
๑.พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต - ผู้ประสบภัยต่างๆในพ้ืนที่ได้รับการช่วยเหลืออย่าง

ครบถ้วน 
- ประชาชนได้รับการส่งเสริมการออกกําลังกาย 
- ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ได้ร่วมพบปะ
และทํากิจกรรมร่วมกัน 
-ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีการออกกําลังกายและเล่น
กีฬา 

 

2.พัฒนาการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือให้
พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

-ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายต่างๆให้ประชาชน 
-ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน 
-ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนจัดทําธรรมนูญหมู่บ้าน 
-ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรชุมชนสร้างเครือข่ายในชุมชนใน
รูปแบบต่าง ๆ  

3. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การ
สังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี 
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  

จํานวนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก ผู้สูงอายุ     ผู้พิการ  
ที่ได้รับการสงเคราะห์ 
 

4. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้าน
การรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการให้
ความสําคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
และภัยพิบัติในท้องถิ่น  

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมในด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่ดําเนินการหรื อสนับสนุนการ
ดําเนินการ 
2. อัตราการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
กรณีต่าง ๆ ลดลง 
3.รณรงค์จัดกิจกรรมให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาล
วันสําคัญต่างๆ 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนงานปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างเป็นระบบ ปัญหาอาชญากรรม และ
การค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพ  

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดที่ดําเนินการหรือให้การสนับสนุน 
2. จํานวนผู้ค้า ผู้เสพ หรือข้องเกี่ยวกับยาเสพติดในพ้ืนที่
มีลดลง 

6.ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
การปูองกันการทุจริต 

1.ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากข้ึน 
2.ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การจัดทํา
โครงการ ร่วมดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินงาน
ของเทศบาล 

 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์  

เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพ้ืนที่และปูองกันและปราบปรามปัญหายา
เสพติดเป็นชุมชนแบบพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
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-ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเลื่อมล้ําในสังคม  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนา

ประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทาง

วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ  
 
                                               
 
 

พันธกิจ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์ : เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความยั่งยืน และได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
                  อย่างต่อเนื่อง 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  

- การรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
- ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ในชุมชน มลพิษทางอากาศตลอดจนการรักษาความสะอาดของชุมชนมีการ

บริหารจัดการอย่างถูกวิธีไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 
- การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษหมอกควันไฟปุา 

 - ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดมลพิษ 
 - การบริหารจัดการน้ําอย่างเหมาะสม 
 
-ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1.การรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ  30 ต่อปี 
 

2.ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ในชุมชน มลพิษทางอากาศ
ตลอดจนการรักษาความสะอาดของชุมชนมีการบริหาร
จัดการอย่างถูกวิธีไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ  30 ต่อปี 
 

3.การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษหมอกควันไฟปุา เพ่ิมข้ึนร้อยละ  40 ต่อปี 
 

4.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดมลพิษ 
 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ  30 ต่อปี 
 

5.การบริหารจัดการน้ําอย่างเหมาะสม เพ่ิมข้ึนร้อยละ  40 ต่อปี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 
การพัฒนาด้านทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล น้ําเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศตลอดจน
การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น  

-ทุกหมู่บ้านมีเครือข่ายการบริหารจัดการขยะในชุมชน 
-เครือข่ายมีวิธีในการกําจัดที่ถูกวิธีทั้งการจัดเก็บและการทําลาย 

2. เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างจิตสํานึกให้กับ
ประชาชน ในการดําเนินการอนุรักษ์การคุ้มครอง
ดูแลและบํารุงรักษาปุาไม้ ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ให้เกิดประโยชน์และเกิด
ผลสําเร็จอย่างยั่งยืนและตามแนวทางพระราชดําริ 

-จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการสร้างจิตสํานึกในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดําเนินการหรือให้การ
สนับสนุน 
-เครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ปุาดําเนินการอนุรักษ์ ดูแลปุา
ไม้ในตําบลก้อ 

3. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
การใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดผลกระทบจาก
ภาวะโลกร้อน 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อสนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทน เพ่ือลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่
ดําเนินการหรือให้การสนับสนับสนุน  

4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําฝายต้นน้ํา (Check 
Dam) เพ่ือชะลอการไหลของน้ําและตะกอนเสริม
ความสมบูรณ์ของปุา 

จํานวนการก่อสร้างฝายต้นน้ําในพื้นท่ี 

5.พัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกปุาชุมชน 
-ประชาชนมีความรู้เรื่องการปูองกันไฟปุา 
-จํานวนปุาในชุมชนที่มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
-หนองน้ําสาธารณะได้รับการดูแลปรับปรุง 
-ร้อยละของประชาชนทีเข้าร่วมโครงการทําความสะอาดชุมชน
ในวันสําคัญต่างๆ 

 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

-ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ด้านความม่ันคง  
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทาง

วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ  
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พันธกิจ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการศึกษา วัฒนธรรมนันทนาการและการท่องเที่ยวแบบ 
           บูรณาการ 
เป้าประสงค์ : - เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึงในการรองรับการเข้าสู่   
                 ประชาคมอาเซียน  

- สนับสนุนและอนุรักษ์การสืบสานภูมิปัญญา ประเพณี ภูมิปัญญา วัฒนธรรมชุมชนและการ 
ท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  
1. ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในทั้งระบบและนอกระบบ 
2. ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและผู้ด้อยโอกาส 

-ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1.ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนทั้งในระบบและนอก
ระบบ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ  20 ต่อปี 
 

2.ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและผู้ด้อยโอกาส เพ่ิมข้ึนร้อยละ  20 ต่อปี 
 

 

 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  

จํานวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 

2. สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับ
สถาบันทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาท่ี
คํานึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมด้าน
ภาษา และการแต่งกายล้านนา   

กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสําคัญทาง
ศาสนา 

3. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ เพ่ือเปิดโอกาสการเรียนรู้
อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 

-โครงการที่เข้าร่วมอบรมเพ่ือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับสื่อ
การเรียนการสอน 
-จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

4.พัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา -ร้อยละของทีมนักกีฬาที่เข้าร่วมกิจการการแข่งขันกีฬา 
-เด็กนักเรียนในพ้ืนที่มีการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ AEC 

5.ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณี

-จํานวนเยาวชนที่เข้าร่วมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
วินัยและค่านิยมที่ดีงามในสังคม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 
การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชน และการท่องเที่ยว  
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และภูมิปัญญาท้องถิ่น -เสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีส่วนร่วมใน 
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น  
-จํานวนเด็ก เยาวชนและประชาชนที่ร่วมกิจกรรมในการ 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น  
-ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงในโรงเรียน  
-จํานวนพื้นที่และกิจกรรมด้านการศาสนา การอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการ
สนับสนุน 

5.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในตําบลก้อ -ตําบลก้อเป็นที่รู้จักเป็นที่กว้างขวาง 
-มีจํานวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
-มีการจัดการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนโดยชุมชน 

 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
การพัฒนาการจัดการศึกษา วัฒนธรรมนันทนาการและการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

-ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
แผนพฒันาเศรษฐกิจฯ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทาง

วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ  
 

          
 
 
 
พันธกิจ :  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตมีความปลอดภัยในชุมชนปราศจากโรคติดต่อ 
เป้าประสงค์ :  ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีปลอดภัยและพ่ึงตนเองได้ 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  
 - ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีชึ้น 
 - ร้อยละของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ได้รับการช่วยเหลือ 
 - ร้อยละของประชาชนทีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 - ร้อยละของประชาชนที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๖ 
การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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-ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1.ประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ดีชึ้น 
 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ  30 ต่อปี 
 

2.เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ได้รับการช่วยเหลือ เพ่ิมข้ึนร้อยละ  30 ต่อปี 
 

3.ประชาชนทีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ิมข้ึนร้อยละ  20 ต่อปี 
 

4.ประชาชนที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ เพ่ิมข้ึนร้อยละ  20 ต่อปี 
 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.แนวทางการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้าน
สาธารณสุขเพ่ือการพ่ึงพาตนเองสู่การมีสุขภาพท่ีดี 

 

-จัดซื้อยารักษาโรค เวชภัณฑ์ อุปกรณ์และ
เครื่องมือทางการแพทย์ 
-โครงการบําบัดฟื้นฟูและรักษาผู้ติดยาเสพติด 
-ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เรื่องการดูแล
สุขภาพอนามัยและโภชนาการที่ถูกวิธี 
-โครงการแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก 

2.แนวทางการจัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วนของชุมชน 

-ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีออกกําลังกายอย่าง
สม่ําเสมอ 

3.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุบคลากรสาธารณสุข กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของ อสม. 
และสาธารณสุขตําบล และชมรมส่งเสริมสุขภาพ 

4.ส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย โครงการอบรมการแพทย์แผนไทย / นวดแผนไทย  
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
สร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้านสาธารณสุขเพ่ือการพ่ึงพาตนเองสู่การมีสุขภาพที่ดี 

-ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทาง

วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ  
 



~ 59 ~ 
 

 
 
           
พันธกิจ : บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล,พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงรุกและประสาน  
           ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อให้บริการประชาชน 
เป้าประสงค์ : ประชาชนรับรู้ เข้าใจในข่าวสารและมีส่วนร่วมก่อให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมของ 
            เทศบาลโดยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารงานของเทศบาลตําบลให้มีความ 
            โปร่งใสตรวจสอบได ้ 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  
 - ร้อยละของพนักงานที่มีความสุขในการทํางาน  
 - ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการรับทราบข่าวสารกิจกรรมของเทศบาล 
 - การบริหารราชการแบบบูรณาการ 
-ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1.พนักงานที่มีความสุขในการทํางาน  เพ่ิมข้ึนร้อยละ  20 ต่อปี 

 
2.ความพึงพอใจของประชาชนในการรับทราบข่าวสาร
กิจกรรมของเทศบาล 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ  40 ต่อปี 
 

3.การบริหารราชการแบบบูรณาการ เพ่ิมข้ึนร้อยละ  30 ต่อปี 
 

 

 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และ
ประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพ่ือการแก้ไขปัญหาของประชาชน
และการให้การบริการที่มีประสิทธิภาพ  

บุคลกรได้รับการพัฒนาทักษะความรู้อย่างต่อเนื่อง 

2. พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี 
ตลอดจนการพัฒนาระบบจัดหารายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

1. จํานวนเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
2. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เ พ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดหารายได้ 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษา
ความปลอดภัย แก้ไขปัญหาจราจร การลดอุบัติเหตุ การ
บริหารจัดการ   

1. ช่องทางการติดต่อด้านการรักษาความปลอดภัย 
แก้ไขปัญหาจราจร การลดอุบัติเหตุ การบริหาร
จัดการผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. สนับสนุนการดําเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างระดับอําเภอ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7 
การพัฒนาด้านการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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4. เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่ายในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและการบูรณาการ
ร่วมกัน 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น  
2. จํานวนเครือข่ายการทํางานทุกภาคส่วน 

5.พัฒนาขีดความสามารถการทํางานของบุคลากรให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

-ระดับความรู้ของพนักงาน ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
-ร้อยละของจํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีที่
นํามาบรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  
-ร้อยละของบุคลากรที่มีการศึกษาเพ่ิมข้ึนและ
ต่อเนื่อง 

 

6.พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร/สารสนเทศ -ร้อยละของข้อมูลการบริหารงานเทศบาลที่
ประชาชนพอใจ 

 

7.พัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

-สัดส่วนงบประมาณที่เทศบาลให้การสนับสนุน 
หน่วยงานอื่น 
- ร้อยละของการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรและภาค
ประชาชน  

 
 
 
 
 

 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล,พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงรุกและประสานความ 

ร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อให้บริการประชาชน 
 
-ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ด้านความม่ันคง  
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนา

ประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทาง

วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ  
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3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลก้อ 
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (Swot analysis) ของตําบลก้อ  จากการศึกษาข้อมูลสภาพทั่วไปของตําบลก้อ
ในภาพรวม ได้นํามากําหนดประเด็นเพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาของตําบลก้อ  โดยอาศัยเทคนิค Swot 
analysis การวิเคราะห์จุดแข็ง  (Strength) จุดอ่อน (Weakness)  อันเป็นปัจจัยภาในหรือสภาวะแวดล้อม
ภายในตําบล (Internal  factors) และการวิเคราะห์ถึงโอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคามหรือข้อจํากัด 
(Threat) อันเป็นปัจจัยภายนอกหรือสภาวะแวดล้อมภายนอก (External factor)  ซึ่งรายละเอียดเป็นไปตาม
ตารางวิเคราะห์  ดังนี้ 

ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของต าบลก้อ 
ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

โครงสร้างพ้ืนฐาน ผังเมือง -มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมติดกันสู่ถนน
สายหลัก 
-มีการคมนาคมทางน้ําจากท่าแก่งก้อ
เพ่ือไปยังจงัหวัดตากและอําเภอดอย
เต่าจังหวัดเชียงใหม่ 
-มีจํานวนหมู่บ้านใกล้กันและมีถนน
เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน 
 

-การให้บริการด้านขนส่งสาธารณะไม่
ครอบคลุม 
-ถนนยังเป็นถนนลูกรังจําเป็นต้อง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
-เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งน้ําแห้งและสายน้ําตื้น
เขิน 
-เป็นตําบลที่อพยพจากการสร้างเข่ือน
ภูมิพล 
-การจัดบริการสาธารณะยังไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-มีทรัพยากร  ปุาไม้และแหล่งต้นน้ํา 
ที่อุดมสมบูรณ์และตั้งอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติแม่ปิง 
-ทต.ประกาศเป็นตําบลก้อปลอดขยะ 
-มีชุมชนตัวอย่างจัดการขยะโดยชุมชน 
 

-บ่อขยะยังไม่ได้รับมาตรฐาน 
-การจัดการขยะยังไม่เป็นมาตรฐาน 
-ขาดการจัดการบริหารน้ําในภาพรวมที่
ประสิทธิภาพ 
-มีปัญหาพ้ืนที่ทํากินเนื่องจากไม่มี
เอกสารสิทธิที่ดินทํากิน 
-ประชาชนขาดความตระหนักถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

เศรษฐกิจ 
     -เกษตร 
 

-มีฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ
โดยเฉพาะข้าวโพด 
- มีการรวมกลุ่มการเกษตรทําให้ง่ายต่อ
การพัฒนา 
 

-ผลผลิตข้าวโพดขาดการบริหารจัดการ
ทางการตลาด 
-ข้าวโพดคือพืชเศรษฐกิจชนิดเดียว 
-ประชาชนขาดความรู้ เทคโนโลยีการ
ผลิตในการทําการเกษตร 
-ปัจจัยการผลิตต้องรอน้ําฝนอย่างเดียว 

(3)การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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ขาดแหล่งน้ําทําการเกษตรไม่มีระบบ
ชลประทาน 
-ประชาชนยังคงใช้สารเคมีเพ่ือ
การเกษตร 
 

  -อุตสาหกรรม    
 
 
 
 
 
 
 

-มีฐานอุตสาหกรรม ด้านครัวเรือนใน
การแปรรูปอาหาร เช่น ปลาย่าง ตําบล
ก้อ  
-มีศูนย์ผญ๋าภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านก้อ
ทุ่ง  
-มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตําบลก้อ 
 

-การตลาดไม่แน่นอนและขาด 
-ขาดสภาพคล่องในการลงทุน 
-ขาดการร่วมกลุ่มอย่างเป็นรูปประ
ธรรม 
-ขาดการดําเนินการและสนับสนุน
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 
-ไม่มีมาตรฐานในการรองรับ 
-ประชาชนไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร 

  -การท่องเที่ยว -มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
-มีทะเลสาบแก่งก้อหลังเขตภูมิพลเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางน้ํา 
-มีกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
-มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยจัดงาน
เทศบาลปลา”อะดื้อ” 

-นักท่องเที่ยวทําให้การเข้าชมแหล่ง
ท่องเที่ยวไม่สะดวก 
-ขาดการจัดกิจกรรมสนับสนุนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
-ไม่สามารถบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวได้เพราะไม่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาล 

สังคม  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาและ
การศึกษา 

-มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมของ
ชุมชนโดยเฉพาะชุมชนเรือนแพ 
-เป็นตําบลที่มีความโดดเด่นด้านสืบ
สานพุทธศาสนาและประเพณีแห่ง
ล้านนา การอนุรักษ์จารีตประเพณีดั่ง
เดิม 
-มีความโดดเด่นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนความสามัคคีของชุมชน 
-เป็นสังคมที่เอ้ืออาทร มีความเป็น
ชุมชนดั่งเดิม มีระบบเครือญาติ 
-มีชุมชนเข้มแข็ง มีคลังสมอง นักคิด
หรือมีผู้รู้ มีความสามารถ  
-ประชาชนมีการตื่นตัวในการดูแล
ปูองกันรักษาสุขภาพของตนเอง 
-ประชาชนมีการตื่นตัวทางการเมืองสูง 
และให้ความร่วมมือในการพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ  
 

-ประชาชนสามารถอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีพื้นบ้านได้อย่างครบถ้วน
เนื่องจากขาดการสานต่อจากชุมชนเอง 
-ประชาชนมีปัญหาสุขภาพจาก
พฤติกรรมการดํารงชีวิต ยังคงความรู้
ในการปูองกันตนเองจากการใช้สารเคมี  
-ประชาชนขาดทัศนะคติในการ
พ่ึงตนเอง 
-ผู้นําชุมชนบางส่วนขาดแรงจูงใจใน
การปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากไม่มี
ค่าตอบแทน 
-ยังคงมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
-งบประมาณเทศบาลตําบลก้อมีจํากัด 
จึงไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างทั่วถึง 
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ด้านเทคโนโลยี - มีการปรับวิธีการสื่อสาร การนําเสนอ
การปฏิบัติราชการ การวางแผนงาน
ดําเนินงานผ่านระบบสารสนเทศ และ
ผลิตเทคโนโลยีนั้น  เทศบาลตําบลก้อมี
บุคลากรด้านระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีการคอมพิวเตอร์ เครือข่าย
อินเตอร์เน็ตออนไลน์ 
- การนําเทคโนโลยีการพัฒนาทะเบียน
ทรัพย์สิน การใช้ระบบGIS มาประยุกต์ 
ใช้ในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ภาษีโรงเรือน ภาษีปูาย 
การจัดทําข้อมูลแผนที่การส่งเสริม
การเกษตร การจัดหาแหล่งน้ําในพ้ืนที่
การเกษตร  

- ขาดปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือ
ระหว่างภาคส่วนในระบบการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 
- ขาดแคลนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
- สภาวะแวดล้อมที่ไม่เอ้ือต่อการ
พัฒนานวัตกรรม เช่น สภาพแวดล้อมที่
ไม่มีเสถียรภาพ ระบบสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต และการขาดแคลน
ทรัพยากรบุคคล 

 

 

ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของต าบลก้อ 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1.ตําบลก้อมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญของ
จังหวัดลําพูนเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวคือแก่งก้อเป็น
ชุมชนเรือนแพ น้ําตกก้อหลวง และแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ อีก
มากมาย ที่มีความสวยงามสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์

-สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
แม่ปิงทําให้ไม่สามารถบริหารจัดการได้ 
-ขาดงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 
-ขาดบุคคลากรที่มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

2.ในพ้ืนที่ตําบลก้อเป็นแหล่งที่มีวัตถุดิบและแรงงานจํานวน
มากที่จะสนับสนุนด้านอุตสาหกรรมทั้งเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์
และเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์
และการพัฒนาอุตสาหกรรมครัวเรือนประเภทการแปรรูป
อาหารจากปลาและหน่อไม ้

-ขาดการดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพราะว่าในฤดู
เพาะปลูกราษฎรส่วนใหญ่ไปทําการเพาะปลูกเน้นการ
เพาะปลูกเป็นอาชีพหลักเท่านั้น 
-ขาดการสานต่อและการสนับสนุนส่งเสริมความรู้การ
บริหารจัดการกิจการและโครงการ 
-การรวมกลุ่มของกลุ่มอาชีพบางกลุ่มไม่ประสบ
ความสําเร็จเนื่องจากขาดการบริหารจัดการที่เป็น
รูปธรรม 

3.มีสภาพเป็นที่ราบเชิงเขา  มีลักษณะคล้ายกับกระทะ การ
เพาะปลูกใช้น้ําฝนและเก็บกักน้ําไว้ในสระน้ํา เช่น ห้วยม่วง
แก้ว ห้วยปันปืน ห้วยขี่ ที่ไหลลงสู่ที่ราบจึงมีความเหมาะสม
ในการเพาะปลูกพืชไร่ พืชสวน อีกทั้งที่ดินเพ่ือปลูกพืชมีพ้ืนที่
กว้างทําให้ผลผลิตมาก ทําให้มีพ่อค้าเข้ามารับซื้อผลผลิต
ทางการเกษตรในตําบล 

-แหล่งน้ําเพ่ือใช้ทําการเกษตรนอกฤดูกาลเพาะปลูกยังไม่
เพียงพอไม่มีระบบชลประทาน 
-ภาวะปัญหาภัยแล้ง  
-ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําและการฉวย
โอกาสของพ่อค้าคนกลาง 
-สภาวะเศรษฐกิจในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับ
ภูมิภาคส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
-เกษตรกรขาดความรู้และการวางแผน ทําให้ต้นทุนการ
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ผลิตสูง ผลผลิตต่ําเนื่องจาการการเพาะปลูกอาศัยน้ําฝน
ในการทําเกษตร 

4.ตําบลก้อมีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีควรแก่การอนุรักษ์
และเผยแพร่ให้คนรู้จักวิถีชีวิตที่เรียบง่ายยึดมั่นในจารีต
ประเพณีและวัฒนธรรมการศึกษาของเด็กมีการขยายโอกาส
ในการนําเด็กเข้ารับการศึกษาเพ่ิมมากขึ้นด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินมีการจัดตั้งชุมชนมีความเข้มแข็งออก
ตรวจเวรยามช่วยเหลือทางราชการตลอดจนถึงการบริการขั้น
พ้ืนฐานด้านสาธารณสุขมีการสนับสนุนงานสาธารณสุข
ปูองกันการแพร่ระบาดของโรคและพาหนะนําโรค 

-การรับวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสมของเยาวชน ทําให้ขาด
คุณธรรม จริยธรรม 
-ปัญหายาเสพติดเป็นการมอมเมาเยาวชน ก่อให้เกิด
ปัญหาสังคม 
-ปัญหาความยากจน มีภาระหนี้สินมาก ขาดความรู้
ทักษะในการพัฒนาการประกอบอาชีพ 

5.การพัฒนาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเป็นไป
อย่างต่อเนื่องนักการเมืองมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
ประชาชนความขัดแย้งทางการเมืองระดับผู้บริหารมีน้อย
ประชาชนมีความยึดมั่นในตัวผู้นําท้องถิ่นมีความรักความ
ผูกพันกับท้องถิ่นสูงประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองใน
ระดับสูง 

-กฎหมาย ระเบียบ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
-ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยในการกําหนดนโยบาย 

6.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น งบยุทธศาสตร์
จังหวัด อบจ. กระทรวงที่รับผิดชอบโครงการนั้น ๆ  

งบประมาณมีข้อจํากัดหลายประการเช่นเกณฑ์การขอรับ
งบประมาณ ข้อจํากัดเรื่องพ้ืนที่  

 

3.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลนั้น  ได้ทําการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

ดาน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑.โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน และผัง
เมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ําใน
การเกษตรและน้ําประปา
สําหรับอุปโภค-บริโภคยัง
ไม่พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ําและ
น้ําประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมีแหล่ง
น้ําและมีน้ําประปา
ใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

๒) ไฟฟูาส่องสว่างทาง
และท่ีสาธารณะยังไม่
สามารถดําเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด 

- ไฟฟูา - ทางและที่
สาธารณะในเขต
เทศบาล 

- ทางและที่
สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ปูองกันการเกิด
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อาชญากรรมได้ 
๓) ชุมชนขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ํายังไม่
เพียงพอ เกิดน้ําท่วมขัง ไม่
มีที่ระบาย 

- ราง/ท่อระบายน้ํา - พ้ืนที่ในเขต
เทศบาล 

- มีรางระบายน้ํา
สามารถระบายน้ํา
ได้สะดวก ไม่อุดตัน 
ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความรําคาญ 

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไปมา
เพ่ิมมากข้ึนและเทศบาล
งบประมาณไม่เพียงพอใน
การ  

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคม
ที่เป็นสาธารณะ
และประชาชนมี
ความต้องการให้
ดําเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตเทศบาล ในพ้ืนที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  ดรคระบาด  
โรคติดต่อ 

๒) ประชาชนในพื้นท่ีปุวย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่
เพ่ิมขึ้น เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ปุวย 

 

๓) ปริมาณขยะเพ่ิมมาก
ขึ้น 

-ด้านสิ่งแวดล้อม - ในเขตเทศบาล - ปริมาณขยะและ
น้ําเสียถูกกําจัดให้
หมดด้วยวิธีการที่
ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

-การเกษตรสีเขียว - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนทราบ
และสามารถเลือก
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยได้ถูกต้อง 

๕) ประชาชนในพื้นท่ีบาง
รายมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพื้นท่ี
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับความช่อย
เหลือซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้มั่งคง
แข็งแรง  

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ําที่ยังไม่
สะอาดและมีสิ่งเจือปน 
เช่น จากน้ําฝน น้ําที่ไม่ได้
คุณภาพ มีตะกอน  
 

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนบริโภค
น้ําที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 
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๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง 
เด็กนักเรียนไม่ได้รับ
การศึกษาต่อในระดับที่สูง
กว่าขั้นพ้ืนฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 
 

- เด็กนักเรียนใน
เขตเทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  
เด็กนักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

๒) เดก็และผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่
ตามลําพัง และรับภาระใน
การดูแลเด็ก 
 

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ในเขตเทศบาล   

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี 

๓) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในดํารงชีวิต 

- ผู้พิการในเขต
เทศบาล 

- ผู้พิการได้รับ
ความช่วยเหลือใน
การดํารงชีวิตและ
ทั่วถึง 

๔) เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ สิ่งอบายมุก  บุหรี่ 
เหล้า สาเสพติด และท้อง
ก่อนวัยอันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขตเทศบาล 

- เยาวชนและวัยรุ่น
มีอนาคตที่ดี 

๕) ประชาชนกรอายุตั้งแต่ 
๓๕ ขึ้นไป  ไม่ได้ตรวจ
สุขภาพประจําปี จํานวน  
๒๙๑ คน   

- ประชาชนในเขต
เทศบาลที่อายุ ๓๕  
ขึ้นไป 

- ประชาชนที่อายุ 
๓๕ ขึ้นไปได้รับการ
ตรวจสุขภาพทุกคน  

๓. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

๑) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการดําเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชน
สามารถวาง
แผนการดําเนินงาน
ได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การทํากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การทํากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานที่
จําหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จําหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ําระยะทางใน
การขนส่งผลผลิตไกลจาก
แหล่งรับซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนที่ - ผลผลิตมีราคา
สูงขึ้น 
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๕) ค่าแรงต่ําค่าครองชีพ
สูงขาดแคลนการจ้างงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่า
ครองชีพ มีการจ้าง
งานมากขึ้น 

๔. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมี
เพ่ิมมากข้ึนอาจทําให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจร
ไปมาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น 
ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบเพื่อเตือน
ให้ระมัดระวัง 

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
 

1) ขาดการจัดการบริหาร
น้ําในภาพรวมที่
ประสิทธิภาพ 

- น้ําเพื่อการเกษตร - พ้ืนที่ในเขต
เทศบาล 

- ปัญหาเรื่องขาด
น้ําเพื่อการอุปโภค
และบริโภค   

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณแีละภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นถูกลืมเลือน
ไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ถูก
ลืมเลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์
ชาวบ้านในโอกาส
ต่างๆ เพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชน
และประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ไม่ถูกลืมและคงอยู่
สืบไป 
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          ส่วนที่ ส่วนที่   ๓๓  
 

 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาผังเมือง 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

สํานักงานปลัด 
และ 

กองคลัง 

 
ทต.ก้อ 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

๒ การสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจ 
เกษตรสีเขียว 
 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

สํานักงานปลัด 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ   

สํานักงานปลัด 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
สํานักงานปลัด 

 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
แผนงาน
การเกษตร 

ด้านการ
ดําเนินงานอื่นๆ  

แผนงานงบกลาง สํานักงานปลัด 
 

๓ การพัฒนาด้านสังคม 
คุณภาพชีวิต ลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม 
 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข้งของ
ชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
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ด้านการ
ดําเนินงานอื่นๆ  

แผนงานงบกลาง กองสวัสดิการ
สังคม 

๔ การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงาน
การเกษตร 

สํานักงานปลัด 
 
 
 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงาน
สาธารณสุข 

5 การพัฒนาด้าน
การศึกษา วัฒนธรรม
ชุมชน และการ
ท่องเที่ยว 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข้งของ
ชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6 การพัฒนาด้านระบบ
สาธารณสุขและการ
เสริมสร้างสุขภาพ
ประชาชนบนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงาน
สาธารณสุข 
 

สํานักงานปลัด 
 
 
 

7 การพัฒนาด้านการ
บริหารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

สํานักปลัด 
กองคลัง 

แผนงานงบกลาง 
รวม 7 ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ๑2 แผนงาน ๕ ส านัก/กอง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แบบ ผ 01 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผัง
เมือง โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

            

1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและ
โยธา 

8 2,400,000 8 2,400,000 8 2,400,000 8 2,400,000 8 2,400,000 40 12,000,000 

รวม 8 2,400,000 8 2,400,000 8 2,400,000 8 2,400,000 8 2,400,000 40 12,000,000 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
สร้างความเข้มแข็งด้าน
เศรษฐกิจ เกษตรสีเขียว 

            

     2.1.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

5 50,000 5 50,000 5 50,000 5 50,000 5 50,000 25 250,000 

     2.2.แผนงานการเกษตร 6 100,000 6 100,000 6 100,000 6 100,000 6 100,000 30 500,000 
รวม 11 150,000 11 150,000 11 150,000 11 150,000 11 150,000 55 750,000 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม คุณภาพชีวิต ลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม 

            

     3.1.แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 50,000 

     3.2.แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

7 275,000 7 275,000 7 275,000 7 275,000 7 275,000 35 1,375,000 

     3.3.แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
 

9 660,000 9 660,000 9 660,000 9 660,000 9 660,000 45 3,300,000 

แบบ ผ.01 
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     3.4.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

17 530,000 17 530,000 17 530,000 17 530,000 17 530,000 85 2,650,000 

     3.5.แผนงานงบกลาง 3 6,250,000 3 6,250,000 3 6,250,000 3 6,250,000 3 6,250,000 15 31,250,000 
รวม 37 7,725,000 37 7,725,000 37 7,725,000 37 7,725,000 37 7,725,000 185 38,625,000 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากร ธรรมชาติที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

            

     4.1.แผนงานเคหะชุมชน 2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 10 5,000,000 
     4.2.แผนงานการเกษตร 8 210,000 8 210,000 8 210,000 8 210,000 8 210,000 40 1,050,000 

รวม 10 1,210,000 10 1,210,000 10 1,210,000 10 1,210,000 10 1,210,000 50 6,050,000 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและ
การท่องเที่ยว 

            

     5.1.แผนงานการศึกษา 6 1,850,000 6 1,850,000 6 1,850,000 6 1,850,000 6 1,850,000 30 9,250,000 
     5.2.แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

19 840,000 19 840,000 19 840,000 19 840,000 19 840,000 95 4,200,000 

รวม 25 2,690,000 25 2,690,000 25 2,690,000 25 2,690,000 25 2,690,000 125 13,450,000 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบสาธารณสุขและการ
เสริมสร้างสุขภาพประชาชนบน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

            

     6.1.แผนงานสาธารณสุข 14 740,000 14 740,000 14 740,000 14 740,000 14 740,000 70 3,700,000 
     6.2.แผนงานงบกลาง 1 70,000 1 70,000 1 70,000 1 70,000 1 70,000 5 350,000 

รวม 15 810,000 15 810,000 15 810,000 15 810,000 15 810,000 75 4,050,000 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

            

     7.1.แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

13 255,000 13 255,000 13 255,000 13 255,000 13 255,000 65 1,275,000 

     7.2.แผนงานงบกลาง 1 460,000 1 460,000 1 460,000 1 460,000 1 460,000 5 2,300,000 
รวม 14 715,000 14 715,000 14 715,000 14 715,000 14 715,000 70 3,575,000 

รวมทั้งสิ้น 120 15,700,000 120 15,700,000 120 15,700,000 120 15,700,000 120 15,700,000 600 78,500,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

โครงการพัฒนาท่ีน ามาจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้านและ

แผนพัฒนาชุมชน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผัง
เมือง โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

            

1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและ
โยธา 

8 2,200,000 8 2,200,000 8 2,200,000 8 2,200,000 8 2,200,000 40 11,000,000 

รวม 8 2,200,000 8 2,200,000 8 2,200,000 8 2,200,000 8 2,200,000 40 11,000,000 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
สร้างความเข้มแข็งด้าน
เศรษฐกิจ เกษตรสีเขียว 

            

     2.1.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

11 420,000 11 420,000 11 420,000 11 420,000 11 420,000 55 2,100,000 

     2.2.แผนงานการเกษตร 7 140,000 7 140,000 7 140,000 7 140,000 7 140,000 35 700,000 
รวม 18 560,000 18 560,000 18 560,000 18 560,000 18 560,000 90 2,800,000 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม คุณภาพชีวิต ลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม 

            

     3.1.แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

9 930,000 9 930,000 9 930,000 9 930,000 9 930,000 45 4,650,000 

     3.2.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

4 80,000 4 80,000 4 80,000 4 80,000 4 80,000 20 400,000 

รวม 13 1,010,000 13 1,010,000 13 1,010,000 13 1,010,000 13 1,010,000 65 5,050,000 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากร ธรรมชาติที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

            

แบบ ผ.01/1 
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     4.1.แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

2 240,000 2 240,000 2 240,000 2 240,000 2 240,000 10 1,200,000 

     4.2.แผนงานงานรักษาความ
สงบภายใน 

5 230,000 5 230,000 5 230,000 5 230,000 5 230,000 25 1,150,000 

     4.3.แผนงานการเกษตร 8 310,000 8 310,000 8 310,000 8 310,000 8 310,000 40 1,550,000 
รวม 15 780,000 15 780,000 15 780,000 15 780,000 15 780,000 75 3,900,000 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและ
การท่องเที่ยว 

            

     5.1.แผนงานการศึกษา 4 210,000 4 210,000 4 210,000 4 210,000 4 210,000 20 1,050,000 
     5.2.แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

15 310,000 15 310,000 15 310,000 15 310,000 15 310,000 75 1,550,000 

รวม 19 520,000 19 520,000 19 520,000 19 520,000 19 520,000 95 2,600,000 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบสาธารณสุขและการ
เสริมสร้างสุขภาพประชาชนบน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

            

     6.1.แผนงานสาธารณสุข 13 480,000 13 480,000 13 480,000 13 480,000 13 480,000 65 2,400,000 
รวม 13 480,000 13 480,000 13 480,000 13 480,000 13 480,000 65 2,400,000 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

            

     7.1.แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

5 360,000 5 360,000 5 360,000 5 360,000 5 360,000 25 1,800,000 

รวม 5 360,000 5 360,000 5 360,000 5 360,000 5 360,000 25 1,800,000 
รวมทั้งสิ้น 91 5,910,000 91 5,910,000 91 5,910,000 91 5,910,000 91 5,910,000 455 29,550,000 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แบบ 02 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขะภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ   
1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   

1. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้าน
ก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 
ตําบลก้อ 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านก้อทุ่ง 
หมู่ที่ 1 ตําบลก้อ  
 

ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
บ้านก้อทุ่ง 
หมู่ 1  
ตําบลก้อ
จํานวน 1 
เส้น 
สามารถใช้
งานได ้

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี
ความพึ่ง
พอใจใน
ได้รับบริการ
สาธารณะ
ร้อยละ 70 

ประชาชน 
สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

2. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้าน
ก้อหนอง หมู่ที่ 2 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านก้อ
หนอง หมู่ที่ 2

ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
บ้านก้อ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี
ความพึ่ง
พอใจใน
ได้รับบริการ

ประชาชน 
สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ตําบลก้อ ตําบลก้อ  
 

หนอง  
หมู่ที ่2 
ตําบลก้อ
จํานวน  
1 เส้น 
สามารถใช้
งานได ้

สาธารณะ
ร้อยละ 70 

3. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  
บ้านก้อจอก  
หมู่ที่ 3 
ตําบลก้อ 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านก้อจอก  
หมู่ที่ 3 
ตําบลก้อ 
 

ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
บ้านก้อจอก  
หมู่ที่ 3 
ตําบลก้อ
จํานวน  
1 เส้น 
สามารถใช้
งานได ้

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี
ความพึ่ง
พอใจใน
ได้รับบริการ
สาธารณะ
ร้อยละ 70 

ประชาชน 
สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

4. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  
บ้านก้อท่า  
หมู่ที่ 4 
ตําบลก้อ 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านก้อท่า  
หมู่ที่ 4 
ตําบลก้อ 

ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
บ้านก้อท่า  
หมู่ที่ 4 
ตําบลก้อ
จํานวน  
1 เส้น 
สามารถใช้
งานได ้
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี
ความพึ่ง
พอใจใน
ได้รับบริการ
สาธารณะ
ร้อยละ 70 

ประชาชน 
สัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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5. โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้าํ
พร้อมฝาปดิ 
บ้านก้อทุ่ง หมู่ 1 
ตําบลก้อ 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ําพร้อมฝา
ปิดภายในหมู่บ้าน
ก้อทุ่ง  

รางระบาย
น้ําพร้อมฝา
ปิ ด ภ า ย ใน
หมู่บ้าน 
ก้อทุ่ง  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจใน
ได้รับบริการ
สาธารณะ
ร้อยละ 70 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  

6. โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้าํ
พร้อมฝาปดิ 
บ้านก้อหนอง  
หมู่ 2 ตําบลก้อ 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ําพร้อมฝา
ปิดภายในหมู่บ้าน
ก้อหนอง  

รางระบาย
น้ําพร้อมฝา
ปิ ด ภ า ย ใน
หมู่บ้าน 
ก้อหนอง  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจใน
ได้รับบริการ
สาธารณะ
ร้อยละ 70 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  

7. โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้าํ
พร้อมฝาปดิ 
บ้านก้อจอก  
หมู่ 3 ตําบลก้อ 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ําพร้อมฝา
ปิดภายในหมู ่
บ้านกอ้จอก 

รางระบาย
น้ําพร้อมฝา
ปิ ด ภ า ย ใน
หมู่บ้าน 
ก้อจอก  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจใน
ได้รับบริการ
สาธารณะ
ร้อยละ 70 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  

8. โครงการก่อสร้าง
ร า ง ร ะ บ า ย น้ํ า
พร้อมฝาปิด 
บ้านก้อท่า 
หมู่ 4 ตําบลก้อ 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ําพร้อมฝา
ปิดภายในหมู ่
บ้านกอ้ท่า 

รางระบาย
น้ําพร้อมฝา
ปิ ด ภ า ย ใน
หมู่บ้าน 
ก้อท่า  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจใน
ได้รับบริการ
สาธารณะ
ร้อยละ 70 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  

รวม ...8...โครงการ   2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรสร้างสรรค์ 
ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของด้านเศรษฐกิจ เกษตรสีเขียว 
     2.1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการอุดหนุน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
ผู้สูงอายุผู้สูงอาย ุ

เพื่ออุดหนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
ในตําบลก้อ 

อุ ด ห นุ น ก ลุ่ ม
พั ฒ น า อ า ชี พ
ผู้สูงอายุบ้านก้อ
ทุ่ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กิ จ ก ร ร ม ก ลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชน 

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในตําบลก้อ
ได้รับการ
สนับสนุน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 

2. โครงการอุดหนุน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มปลาย่างรมควัน
บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 

เพื่ออุดหนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
ในตําบลก้อ 

อุ ด ห นุ น ก ลุ่ ม
ปลาย่างรมควัน
บ้านก้อท่า หมู่ที่ 
4 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กิ จ ก ร ร ม ก ลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชน 

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในตําบลก้อ
ได้รับการ
สนับสนุน 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3. โครงการอุดหนุน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มอาชีพการแปร
รูปและถนอมอาหาร
ตําบลก้อ 

เพื่ออุดหนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
ในตําบลก้อ 

อุ ด ห นุ น ก ลุ่ ม
อาชีพการแปร
รู ปและถนอม
อาหารตําบลก้อ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กิ จ ก ร ร ม ก ลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชน 

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในตําบลก้อ
ได้รับการ
สนับสนุน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.02 
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4. โครงการเงินอุดหนุน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เย็บผ้านวมด้วยมือ
ตําบลก้อ 

เพื่ อสนั บสนุ น
เ งิ น อุ ด ห นุ น
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเย็บผ้านวม
ด้วยมือตําบลก้อ 

อุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่ม เย็บ
ผ้านวมด้วยมือ
ตําบลก้อ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส่ ง เสริ มอา ชีพ
ก ลุ่ ม วิ ส า ห กิ จ
ชุมชน 

ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม
วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ชน 
ได้รับการส่งเสริม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

5. โครงการส่ ง เสริ ม
อาชีพกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร บ้านก้อ
ทุ่ง ม.1 

เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม
อ า ชี พ ก ลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชน
ก ลุ่ ม แ ม่ บ้ า น
เกษตรกรบ้าน
ก้อทุ่ง ม.1 

ส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่ม
แม่บ้าน
เกษตรกรบา้น
ก้อทุ่ง ม.1 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 แม่บ้านบ้านก้อ
ทุ่งได้รับความรู้
ใ น อ า ชี พ ที่
ต้องการจํานวน 
25 คน 

แม่บ้านเกษตรกร
บ้ า น ก้ อ ทุ่ ง  มี
อาชีพเสริม เพิ่ม
ร า ย ไ ด้ ใ ห้ กั บ
ครัวเรือน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม ......5....โครงการ   50,000 50,000 50,000 50,000 50,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรสร้างสรรค์ 
ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของด้านเศรษฐกิจ เกษตรสีเขียว 

2.2.แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการส่งเสริม
การเกษตรตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อลดต้นทุน
ทางการผลติทางการ
เกษตรและที่สําคัญ
เป็นการส่งเสรมิ
เศรษฐกิจในท้องถิ่น
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

สนับสนุน
เกษตรกรในการ
ทําการเกษตร
ตามแนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การทําเกษตร
ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ลดต้นทุน
ทางการผลติ
ทางการ
เกษตร 

สํานักปลดั 

2. โครงการ
ร่วมงานลําไย
อําเภอลี ้

เพื่อแสดงสินค้าของ
ตําบลก้อและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ระหว่างชุมชน 

ร่วมงานลําไย
ของอําเภอลี ้

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เกษตรกรทีเ่ข้า
ร่วมมีความรู้
ความเข้าใจ ร้อย
ละ 20 

ลดต้นทุน
ทางการผลติ
ทางการ
เกษตร 

สํานักปลดั 

3. โครงการศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
ทางการเกษตร
ตําบลก้อ 

เพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการ
เกษตรให้กับ
เกษตรกรในตําบล
ก้อ 

สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีใน
การประกอบ
อาชีพ
เกษตรกรรม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ก า ร ล ด ต้ น ทุ น
ทางการเกษตร 

เกษตรกรมี
ความรู้ในการ
ประกอบ
อาชีพ
เกษตรกรรม 

สํานักปลดั 

แบบ ผ.02 
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4. โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
แปลงสาธิตผัก
สวนครัวรั้วกินได ้

เพื่อพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้แปลงสาธติ
ผักสวนครัวรั้วกินได้
ในตําบลก้อ 

กิจกรรมพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
แปลงสาธิตผัก
สวนครัวรั้วกินได้
ในตําบลก้อ 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีแหล่งเรียนรู้ให้
ประชาชนได้
ศึกษาและนํา
ความรู้ไปใช้ 

ประชาชนได้
ศึกษาและนํา
ความรู้ไปใช้ใน
การเกษตร 

สํานักปลดั 

5. โครงการ
ร่วมงานมะม่วง
มหาชนกอําเภอ
ลี ้

เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
งานมะม่วงมหาชนก
อําเภอลี ้

ร่วมกิจกรรมงาน
มะม่วงมหาชนก
อําเภอลี ้

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เกษตรกรมีการ
จําหน่ายมะม่วง
มหาชนก 

เกษตรกรมี
รายได้จากการ
จําหน่าย
มะม่วงมหา
ชนก 

สํานักปลดั 

6. โครงการ
ร่วมงานลําไย
จังหวัดลําพูน 

เพื่อแสดงสินค้าของ
ตําบลก้อและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ระหว่างชุมชน 

ร่วมงานลําไย
ของจังหวัด
ลําพูน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เกษตรกรทีเ่ข้า
ร่วมมีความรู้
ความเข้าใจ ร้อย
ละ 20 

ลดต้นทุน
ทางการผลติ
ทางการ
เกษตร 

สํานักปลดั 

รวม ...6...โครงการ   100,000 100,000 100,000 100,000 100,000    
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขะภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการอบรม
กฎหมายและ
หน้าท่ี อํานาจ
ของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชน
ตําบลก้อ 

เพื่อให้
บุคลากรและ
ประชาชนรู้ถึง
บทบาทหน้าท่ี
ที่ควรปฏิบัต ิ

ผู้บริหาร พนักงาน 
ผู้นําชุมชน 
ประชาชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 
ของผู้บริหาร 
พนักงาน 
ผู้นําชุมชน 
ประชาชน 
ได้รับการพัฒนา 

นําความรู้มา
พัฒนาท้องถิ่น 

สํานักปลดั 
 
 

  

รวม ....1...โครงการ   10,000 10,000 10,000 10,000 10,000    

แบบ ผ.02 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขะภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3.2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการอบรม
ทบทวน
อาสาสมัคร
ปูองกันฝุายพล
เรือน (อปพร.) 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน
ให้แก่ อปพร. 

พัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงาน
ให้แก่ อปพร.ตําบล
ก้อ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้ทุก
ประการ 

อปพร.เป็น
หน่วยงาน
ช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

2. โครงการ
ปูองกันการลด
อุบัติเหตุบน
ท้องถนน  

เพื่อจัดตั้งจุด
บริการ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว
ในช่วงเทศกาล
สําคัญ 

ให้บริการด้านความ
ปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ในช่วงเทศกาล
สําคัญ เช่น 
เทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลสงกรานต ์

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ปูองกันได้
ทันทว่งทีทุก
เหตุและการ
ตายเพราะ
อุบัติเหตุบน
ท้องถนนในช่วง
เทศกาลในพ้ืนท่ี
เป็นศูนย ์

ประชาชนไดร้ับ
บริการมคีวาม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

สํานักปลดั 

3. โครงการเฝูา
ระวังหมู่บ้าน
ปลอดภัย

เพื่อให้บริการ
ด้านความ
ปลอดภัยให้กับ

เฝูาระวังด้านความ
ปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนไดร้ับ
บริการมคีวาม
ปลอดภัยในชีวิต

สํานักปลดั 
 

แบบ ผ.02 
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ห่างไกล
อาชญากรรม  

ประชาชนใน
พื้นที ่

และทรัพยส์ิน 

4. โครงการ
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยใน
พื้นที่ตําบลก้อ  

เพื่อให้บริการ
ด้านความ
ปลอดภัยใหก้ับ
ประชาชนใน
พื้นที ่

ให้ความช่วยเหลือ
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
ให้กับประชาชนใน
พื้นที ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยได้
ทันท่วงทีทุกใน
พื้นที่เป็นศูนย์ 

ประชาชนไดร้ับ
บริการมคีวาม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

สํานักปลดั 
 

5. โครงซักซ้อม
การอพยพ
กรณีฉุกเฉินใน
สถานศึกษา 

เพื่อซักซ้อม
การอพยพ
กรณีฉุกเฉินใน
สถานศึกษา 

ซักซ้อมการอพยพ
กรณีฉุกเฉินในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 บุคลากรและ
เด็กนักเรยีนมี
ความรู้ในการ
แก้ไขกรณี
ฉุกเฉิน 

บุคลากรและเด็ก
นักเรียนมีความรู้
ในการแก้ไขกรณี
ฉุกเฉิน 

สํานักปลดั 

6. โครงการสาน
เสวนา
เสรมิสร้าง
ความสามัคคี
ปรองดอง
สมานฉันท์ใน
พื้นที่ตําบลก้อ 

เพื่อจัด
กิจกรรมสาน
เสวนา
เสรมิสร้าง
ความสามัคคี
ปรองดอง
สมานฉันท์ใน
พื้นที่ตําบลก้อ 

จัดกิจกรรมสาน
เสวนาเสรมิสร้าง
ความสามัคคี
ปรองดอง
สมานฉันท์ในพื้นที่
ตําบลก้อ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ความรักสามัคคี
ในชุมชน 

ประชาชนร่วมรัก
สามัคคีกันใน
ชุมชน 

สํานักปลดั 
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7 โครงการซ้อม
แผนอุบัติเหตุ
หมู่และระงับ
อัคคีภัยบน
ท้องถนน 

เพื่อจัด
ฝึกอบรมและ
ซ้อมแผน
อุบัติเหตุหมู่
และระงับ
อัคคีภัยบน
ท้องถนน 

ซ้อมแผนอุบัตเิหตุ
หมู่และระงับ
อัคคีภัยบนท้อง
ถนน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ีมี
ความรู้และ
พร้อมรับมือเมื่อ
เกิดสถานการณ ์
ฉุกเฉิน 

ประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ีมีความรู้
ทักษะและพร้อม
รับมือเมื่อเกดิ
สถานการณ ์
ฉุกเฉิน 

สํานักปลดั 

รวม ....7..โครงการ   275,000 275,000 275,000 275,000 275,000    
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขะภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3.3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการเยี่ยม
บ้านผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสตําบล
ก้อ 

เพื่อเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

ต ร ว จ เ ยี่ ย ม เ ยี ย น
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสที่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 
ของ
กลุ่มเปูาหมาย
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนอยู่
ดีมีสุข มี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2. โครงการกิจกรรม
วันคนพิการตําบล
ก้อ 

เพื่อจัดกิจกรรมให้กับคน
พิการในตําบลก้อ 

กิ จ ก ร ร ม ใ ห้ กั บ ค น
พิการในตําบลก้อ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนอยู่
ดีมีสุข  

กองสวัสดิการ
สังคม 

3. โครงการปูองกัน
และแก้ไขปญัหา
ภัยหนาวให้
ผู้ด้อยโอกาส 
และผูย้ากไร ้

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัหนาวในพ้ืนท่ี
ตําบลก้อ 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
หนาวในพ้ืนท่ีตําบลก้อ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
ครัวเรือนร้อย
ละ 60 ได้รับ

ความช่วยเหลือ 

ประชาชนอยู่
ดีมีสุข  

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.02 
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4. โครงการส่งเสริม
ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวตําบล
ก้อ 

เพื่อส่งเสริมการ
ดําเนินการของศูนย์
พัฒนาครอบครัวตําบล
ก้อ 

ส่งเสริมการดําเนินการ
ข อ ง ศู น ย์ พั ฒ น า
ครอบครัวตําบลก้อ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การดําเนินการ
ของศูนย์พัฒนา
ครอบครัวตําบล
ก้อ 

การพัฒนา
ครอบครัวใน
ตําบลก้อ 

กองสวัสดิการ
ฯ 

5. โครงการปรับปรุง
ที่อยู่อาศัยสําหรับ
ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผูด้้อยโอกาส 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

ที่ อ ยู่ อ า ศั ย สํ า ห รั บ
ผู้ สู ง อ า ยุ  ค น พิ ก า ร 
และผู้ด้อยโอกาส 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 คุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ 
คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

ที่อยู่อาศัย
ของผู้สูงอายุ 
คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการ
ปรับปรุงมี
ความมั่นคง
เหมาะสม 

ทต.ก้อ/พมจ./
อบจ./อพช./

ศพก.จ./
เอกชน/

ประชาชน 

6. โครงการก่อสร้าง
บ้านท้องถิ่น
ประชารัฐร่วมใจ
เทิดไท้องค์ราชันฯ 

เพื่อสนับสนุนก่อสร้าง
บ้านเทิดไท้องค์ราชัน 
บ้านเอื้ออาทรให้กับผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

ก่อสร้ างบ้ านเทิดไท้
องค์ราชันฯ จํานวน 1 
หลัง 

60,000 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนท่ี
ได้รับการ
สงเคราะห์ อยู่ดี
มีสุข ร้อยละ 
100 

ประชาชนอยู่
ดีมีสุข มี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

7. โครงการสนับสนุน
รถรับ-ส่งเด็ก
นักเรียน
ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้ยากไร ้
 
 

เพื่อสนับสนุนรถรับ-ส่ง
เด็กนักเรียน ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ยากไร้ 

สนับสนุนรถสําหรับ
นักเรียน ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ยากไร้ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 100 
ของครัวเรือน
ของเด็ก
นักเรียนได้รับ
ความปลอดภัย 

นักเรียนใน
พื้นที่ห่างไกล  
ในพื้นที่ตําบล
ก้อ เดินทาง
มาเรียนได้
อย่าง
ปลอดภัย 

สํานักปลดั 
ศพด. 

8. โครงการขอรับ
การสนับสนุน
งบประมาณ
ก่อสร้างห้องน้ํา

เพื่อก่อสร้างห้องน้ํา
อํานวยความสะดวกแก่ผู้
พิการ,ผูสู้งอายุ
,ผู้ด้อยโอกาส 

ก่อสร้างห้องน้ําห้อง
ส้วมสําหรับผู้พิการ,
ผู้สูงอายุ,ผู้ด้อยโอกาส 
ที่ผ่านเกณฑ์ฯ 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ก า ร เ ข้ า ถึ ง
บ ริ ก า ร ขอ ง ผู้
พิการ 

ผู้ พิ ก า ร ม า
ติดต่อราชการ
เทศบาลตําบล
ก้ อ อ ย่ า ง

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ห้องส้วมสําหรับผู้
พิการ,ผูสู้งอายุ
,ผู้ด้อยโอกาส 

สะดวก 

9. โครงการเงิน
อุดหนุนก่ิงกาชาด
อําเภอลี ้

เพื่อสนับสนุนเงินอุดหนุน
กิ่งกาชาดอําเภอลี ้

เพื่อสนับสนุนเงิน
อุดหนุนก่ิงกาชาด
อําเภอลี้เพื่อจดั
สวัสดิการสังคม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ก า ร จั ด
สวัสดิการสังคม
ให้ประชาชน 

ประชาชนที่
ป ร ะ ส บ ภั ย 
ยากไร้ ภาวะ
พึ่ ง พิ ง  แ ล ะ
บุ ค ค ล ที่ สํ า
ควรได้รับการ
จัดสวัสดิการ
อย่างทั่วถึง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม .....9....โครงการ   660,000 660,000 660,000 660,000 660,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขะภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3.4.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการครอบครัว
อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน
กิจกรรมการลด
ความรุนแรง
ครอบครัว 

ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมการลด
ความรุนแรง
ครอบครัว 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 โครงการ
บรรลุ
วัตถุประสงค์
ที่กําหนดไว้
ทุกประการ 

ประชาชนอยู่ดีมี
สุข  

สํานักปลดั 

2. โครงการบริหาร
จัดการประสานงาน
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ ( 
ศตส.ทต.ก้อ) 

เพื่อบริหาร
จัดการ ศตส.ทต.
ก้อ 

บริหารจดักการ 
ศตส.ทต.ก้อ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การบริหาร 
ศตส.ทต.ก้อ 

การแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ 

สํานักปลดั 
 

3. โครงการผู้สูงวัยใส่ใจ
สุขภาพ 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและ
ประชาชน 

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและ
ประชาชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 โครงการ
บรรลุ
วัตถุประสงค์
ที่กําหนดไว้
ทุกประการ 
 
 

ประชาชนอยู่ดีมี
สุข มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

แบบ ผ.02 
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4. โครงการจ้างนักเรียน 
นักศึกษา ปฏิบัติงาน
ปิดภาคเรียนตาม
นโยบายของรัฐบาล 

เพื่อจ้างนักเรียน 
นักศึกษา 
ปฏิบัติงานปิด
ภาคเรยีนตาม
นโยบายของ
รัฐบาล 

จ้างนักเรียน 
นักศึกษา 
ปฏิบัติงานปิดภาค
เรียนตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 นักศึกษา/
นักเรียน อายุ 
15 ปี ขึ้นไป 

นักเรียนนักศึกษา
ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

5. โครงการประชารัฐ
ร่วมใจสร้างหมู่บ้าน
ปลอดยาเสพตดิ 
ตําบลก้อ หมู่ที่ 1-4 
ตําบลก้อ 

เพื่อสนับสนุน
การดําเนินการ
ประชารัฐร่วมใจ
สร้างหมู่บา้น
ปลอดยาเสพตดิ
ตําบลก้อ หมู่ที่ 
1-4 ตําบลก้อ 

สนับสนุนการ
ดําเนินการประชา
รัฐร่วมใจสร้าง
หมู่บ้านปลอดยา
เสพติดตําบลก้อ 
หมู่ที่ 1-4 ตําบล
ก้อ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 หมู่บ้านปลอด
ยาเสพตดิ 

ส ร้ า ง ห มู่ บ้ า น
ปลอดยาเสพติด 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

6. โครงการโรงเรยีน 
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
และส่งเสรมิ
อาชีพผู้สูงอาย ุ

ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิ
อาชีพผู้สูงอาย ุ

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 25 
ของจํานวน
ผู้สูงอายุและ
ผ่านเกณฑ์ 
ADL 

ผู้สูงอายุอยู่ดีมีสุข 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

7. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชน 

กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กและเยาวชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 คุณภาพชีวติ
ของเด็กและ
เยาวชน 

คุณภาพชีวิตของ
เด็กและเยาวชน
ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
8. โครงการพัฒนา

คุณภาพและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอาย ุ
(ศพอส.) 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพและ
ส่งเสริมอาชีพ
สูงอายใุนตําบล
ก้อ 

ส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพและ
ส่งเสริมอาชีพ
สูงอายุในตําบลก้อ
ให้มีอาชีพ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คุณภาพชีวิต
ของสตรี ผู้
สูงอายุฯ 

คุณภาพชีวิตของ
สตรผีู้สูงอายฯุดี
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

9. โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานศูนย์บริการ

เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงาน

สนับสนุนการ
ดําเนินงาน

300,000 500,000 250,000 250,000 250,000 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

คนพิการไดร้ับ
การพัฒนา

กอง
สวัสดิการ
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คนพิการทั่วไป
เทศบาลตาํบลก้อ 

ศูนย์บริการคน
พิการทั่วไป
เทศบาลตาํบล
ก้อ 

ศูนย์บริการคน
พิการทั่วไป
เทศบาลตาํบลก้อ 

คนพิการใน
ตําบลก้อ 

คุณภาพชีวิต สังคม 

10. โครงการวันผู้สูงอายุ
ตําบลก้อ 

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมของ
ผู้สูงอายุตาํบล
ก้อ  

กิจกรรมสร้าง
คุณค่าส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอาย ุ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การถ่ายทอด
ภูมิปัญญา
ผู้สูงอาย ุ

คุณค่าภมูิปัญญา
ผู้สูงอาย ุ

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

11. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และผูด้้อยโอกาส 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส 

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้ด้อยโอกาส
และผู้พิการ
ได้รับพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้พิการได้รับ
ประโยชน ์

กอง
สวัสดิการ

สังคม  

12. โครงการผู้สูงวัยใส่ใจ
ลูกหลาน 

เพื่อจัดกิจกรรม
ให้ผู้สูงอายุดูแล
ลูกหลาน การ
ถ่ายทอดภูมิ
ปัญญา 

กิจกรรมทีผู่้สูงอายุ
ดูแลลูกหลาน การ
ถ่ายทอดภูมิปญัญา 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การเรยีนรู้
ของเด็ก
ปฐมวัย 

เด็กปฐมวัยไดร้ับ
การดูแลจาก
ผู้สูงอายุและการ
ถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาให้เด็กรุ่น
หลัง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

13. โครงการจดักิจกรรม
รณรงค์ต้านการทุจริต
แก่เยาวชน ประชาชน
ตําบลก้อ 

เพื่อจัดกิจกรรม
รณรงค์ต้านการ
ทุจริตแก่เยาวชน 
ประชาชนตําบล
ก้อ 

กิจกรรมรณรงค์
ต้านการทุจรติแก่
เยาวชน ประชาชน
ตําบลก้อ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กิจการ
ปูองกันการ
ทุจริต 

เยาวชน 
ประชาชนตําบล
ก้อได้รับความรู้
ในการต้านการ
ทุจริต 

สํานักปลดั 

14. โครงการประชุม
ประชาคมการบูรณา
การจัดทําแผนพัฒนา
หมู่บ้านและ
แผนพัฒนาเทศบาล

เพื่อจัดเวที
ประชุม
ประชาคม
การบูรณาการ
จัดทํา

จัดเวทีประชุม
ประชาคมการบูร
ณาการจดัทํา
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
และแผนพัฒนา

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็น
กรอบ
แนวทางใน
การจัดทํา

การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นภายใต้
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับ

กอง
ยุทธศาสตร์

ฯ 
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ตําบลก้อ แผนพัฒนา
หมู่บ้านและ
แผนพัฒนา
เทศบาลตาํบล
ก้อ 

เทศบาลตาํบลก้อ งบประมาณ
และประสาน
แผน 

แผนแตล่ะระดับ 

15. โครงการสร้างคณุค่า
ภูมิปัญญาและ
นวัตกรรมผูสู้งอายุ 

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมสร้าง
คุณค่าภมูิปัญญา
และนวตักรรม
ผู้สูงอาย ุ

จัดกิจกรรมสร้าง
คุณค่าภมูิปัญญา
และนวัตกรรม
ผู้สูงอาย ุ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้สูงอายุเข้า
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 60 

ผู้สูงอายไุด้
ถ่ายทอดและ
สร้างคณุค่าภมูิ
ปัญญาและ
นวัตกรรม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

16. โครงการสร้าง
จิตสํานึกในการ
ต่อต้านการทุจริต
ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล 
เยาวชนและประชาชน
ตําบลก้อ 

เพื่อฝึกอบรม
สร้างจิตสํานึกใน
การต่อต้านการ
ทุจริตให้แก่
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน
เทศบาล 
เยาวชนและ
ประชาชนตําบล
ก้อ 

กิจกรรมฝึกอบรม
สร้างจิตสํานึกใน
การต่อต้านการ
ทุจริตให้แก่
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน
เทศบาล เยาวชน
และประชาชน
ตําบลก้อ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จิตสํานึกใน
การต่อต้าน
การทุจริต
ให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาล 
เยาวชนและ
ประชาชน
ตําบลก้อ 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน
เทศบาล เยาวชน
และประชาชน
ตําบลก้อมี
จิตสํานึกในการ
ต่อต้านการทุจริต 

สํานักปลดั 

17. โครงการอบรมปูองกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติดในสถานศึกษา 

เพื่อจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมปูองกัน
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิใน
สถานศึกษา 

ฝึกอบรมปูองกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติดใน
สถานศึกษา 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปัญหายาเสพ
ติดใน
สถานศึกษา 

ไม่มีปญัหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

สํานักปลดั 

รวม ...17....โครงการ   530,000 530,000 530,000 530,000 530,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขะภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3.5.แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ
 

เพื่อสร้าง
หลักประกันด้าน
รายได้แก่
ผู้สูงอาย ุ

สร้าง
หลักประกันด้าน
รายได้แก่
ผู้สูงอาย ุ

4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 ผู้สูงอายุท่ียื่น
คําขอรับเบี้ย
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพทุกคน 
และได้รับ
ภายในวันท่ี
ระเบียบ
กฎหมาย
กําหนด 

สร้าง
หลักประกัน
ด้านรายได้แก่
ผู้สูงอาย ุ

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2. สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพคนพิการ
หรือ 
ทุพพลภาพ 
 

เพื่อเสรมิสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คน
พิการหรือ 
ทุพพลภาพ 
 

เสรมิสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คน
พิการหรือ 
ทุพพลภาพ 

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 
 

1,900,000 
 

คนพิการหรือ
ทุพพลภาพท่ี
ยื่นคําขอรับ
เบี้ยได้รับเบีย้
ยังชีพทุกคน
และได้รับ
ภายในวันท่ี
ระเบียบ

เสรมิสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คน
พิการหรือ 
ทุพพลภาพ 
 

กอง
สวสัดิการ

สังคม 

แบบ ผ.02 
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กฎหมาย
กําหนด 

3. สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้ปุวยเอดส ์
 

เพื่อเสรมิสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่
ผู้ปุวยเอดส ์

เสรมิสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่
ผู้ปุวยเอดส ์

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผู้ปุวยเอดส์ที่
ยื่นคําขอรับ
เบี้ยได้รับเบีย้
ยังชีพทุกคน
และได้รับ
ภายในวนัท่ี
ระเบียบ
กฎหมาย
กําหนด 

เสรมิสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่
ผู้ปุวยเอดส ์

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

รวม ....3...โครงการ   6,250,000 6,250,000 6,250,000 6,250,000 6,250,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขะภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4.1.แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการบริหาร
จัดการการเก็บ
ขนขยะมูลฝอย
ภายในเขต
เทศบาล 
ตําบลก้อ 
 

เพื่อดําเนินการ 
เก็บขนขยะมลู
ฝอยภายในเขต
เทศบาล 
ตําบลก้อ 
 

จ้างเหมาบุคคล
เพื่อดําเนินการ 
เก็บขนขยะมลู
ฝอยภายในเขต
เทศบาล 
ตําบลก้อ 
 

950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 ปริมาณขยะ
ในตําบลก้อ 

ขยะในตําบล
ก้อได้รับการ
บริหารจดัการ
ที่ด ี

สํานักปลดั 

2. โครงการบริหาร
จัดการขยะใน
ตําบลก้อ 

เพื่อรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สร้างจิตสํานึก
ให้ประชาชนคัด
แยกขยะตั้งแต่
ต้นทาง หมู่ที่  
1-4 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณขยะ
ลดลง เป็น
หมู่บ้าน/
ตําบลจดัการ
ขยะด้วย
ตนเอง 

ชวยชะลอวิกฤ
การณ์ทาง
ธรรมชาติของ
โลก 

สํานักปลดั 

รวม ...2...โครงการ   1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000    
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขะภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4.2.แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการปลูก
ต้นไม้ในปุา
ชุมชนปุาต้นน้ํา  
ปุาสาธารณะ  
ปลูกหญ้าแฝก 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
แหล่งน้ํา 

ส่งเสริม
สนับสนุนการ
อนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พื้นที่ปลูกปุา
ทดแทนในตําบล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ดําเนิน
โครงการ
อย่างน้อยปี
ละ 2 
โครงการ 

ช่วยชะลอ
วิกฤตการณ์
ทางธรรมชาติ
ของโลก 

สํานักปลดั 

2. โครงการ
ก่อสร้างฝาย
ชะลอนํ้า  
ตามแนว
พระราชดําริฯ 

ส่งเสริม
สนับสนุนการ
อนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สร้างฝายชะลอน้ํา
ตามแนว
พระราชดําริฯ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ดําเนิน
โครงการ
อย่างน้อยปี
ละ 2 
โครงการ 

ช่วยชะลอ
วิกฤตการณ์
ทางธรรมชาติ
ของโลก 

สํานักปลดั 

3. โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในเขต
ตําบลก้อ 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์พื้นที่ตําบล
ก้อสังกัด
เทศบาลตาํบล
ก้อ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
พื้นที่ตําบลก้อสังกัด
เทศบาลตาํบลก้อ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ภูมิทัศน์
รอบๆตําบล
ก้อที่สวยงาม 

ตําบลก้อมภีูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม
ปลอดภัย 

สํานักปลดั 

แบบ ผ.02 
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4 โครงการ
ฝึกอบรม
ทบทวน รสทป. 
(ราษฎร
อาสาสมัคร
พิทักษ์ปุา) 
เทศบาลตาํบล
ก้อ 

เพื่อจัดฝึกอบรม
ทบทวน รสทป. 
(ราษฎร
อาสาสมัคร
พิทักษ์ปุา) 
เทศบาลตาํบล
ก้อ 

อบรมทบทวน 
รสทป. (ราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ์
ปุา) เทศบาลตําบล
ก้อ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การอนุรักษ์
ปุาไม้ให้คงอยู ่

อาสาสมัคร
พิทักษ์ปุา
ร่วมกัน
อนุรักษ์ปุาไม ้

สํานักปลดั 

5 โครงการแหล่ง
เรียนรู้แปลง
สาธิตผักสวน
ครัวรั้วกินได ้

เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้แปลง
สาธิตผักสวน
ครัวรั้วกินได ้

ส่งเสริมการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้แปลง
สาธติผักสวนครัวรั้ว
กินได ้

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 แหล่งเรียนรู้
การสาธติ
การเกษตร 

ประชาชนได้
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู ้

สํานักปลดั 

6 โครงการบ้าน
ก้อแซนด์บ๊อค 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนใน
ตําบลก้อ 

การส่งเสริมอาชีพ 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การพฒันา
แหล่งน้ํา อนุรักษ์
ปุาและสิ่งแวดล้อม 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชนใน
ตําบลก้อดีขึ้น 

ประชาชนใน
ตําบลก้อได้รับ
ส่งเสริม
สนับสนุนการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

สํานักปลดั 

7 โครงการแกไ้ข
ปัญหาไฟปุา
และหมอกควัน
ในพื้นทีต่ําบล
ก้อ 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ไฟปุาและหมอก
ควันในพ้ืนท่ี
ตําบลก้อ 

การบริหารจัดการ
การแก้ไขปัญหาไฟ
ปุาและหมอกควัน
ในพื้นที่ตําบลก้อ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ปัญหาไฟปุา
และหมอก
ควันในพ้ืนท่ี
ตําบลก้อ 

ปัญหาไฟปุา
และหมอก
ควันในพ้ืนท่ี
ตําบลก้อลดลง 

สํานักปลดั 

8 โครงการ
ทดสอบ

เพื่อส่งนํ้าจาก
บ่อน้ําในตําบล

ทดสอบคุณภาพน้ํา
เพื่ออุปโภค บริโภค 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คุณภาพน้ํา
เพื่ออุปโภค 

น้ําจากบ่อน้ํา
ในตําบลก้อมี

สํานักปลดั 
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คุณภาพน้ําเพื่อ
อุปโภค บริโภค 

ก้อไปทดสอบ
คุณภาพน้ําเพื่อ
อุปโภค บริโภค 

บริโภค คุณภาพดีใช้
อุปโภค 
บริโภคได ้

รวม ....8...โครงการ   210,000 210,000 210,000 210,000 210,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
ข.ยทุธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขะภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว 
5.1.แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการจดัซื้อ
อาหารเสริม (นม)  
ในโรงเรียนและ 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในพ้ืนท่ี 

เพื่อตอบสนอง
นโยบายของ
รัฐบาลเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง 
ส่งเสริม
โภชนาการที่ดีแก่
เด็กนักเรยีน 

ลดค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง 
ส่งเสริม
โภชนาการที่ดีแก่
เด็กนักเรยีน 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนเปูาหมาย
ที่ได้รับอาหาร
เสรมิ(นม) ที่มี
คุณภาพไม่เน่าเสยี 

เด็กนักเรยีนมี
โภชนาการที่ด ี

สํานักปลดั 
โรงเรียน 
ศพด. 

2. โครงการเงิน
อุดหนุนสนับสนุน
อาหารกลางวัน
เด็กนักเรยีน
อนุบาล 1-ป. 6
โรงเรียนบ้านก้อ
จัดสรร 

เพื่ออุดหนุน
สนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรยีน
โรงเรียนบ้านก้อ
จัดสรร  
อนุบาล1-ป.6 
 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนเปูาหมาย
ได้รับประทาน
อาหารกลางวันท่ี
มีคุณภาพ 

เด็กนักเรยีนมี
โภชนาการที่ด ี

สํานักปลดั 
โรงเรียน 
ศพด. 

3. โครงการ
สนับสนุน

เพื่อตอบสนอง
นโยบายของ

สนับสนุน
งบประมาณเพื่อ 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนเปูาหมาย

เด็กนักเรยีนมี
โภชนาการที่ดี

สํานักปลดั 
 

แบบ ผ.02 
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ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
  

รัฐบาลเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง 
ส่งเสริม
โภชนาการที่ดีแก่
เด็กนักเรยีน 
 

-ค่าอาหาร
กลางวัน ศพด. 
-ค่าจัดการเรียน
การสอน 
-ค่าหนังสือเรียน 
-ค่าอุปกรณ์การ
เรียน 
-ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 
-ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
และอื่นๆ 

ได้รับประทาน
อาหารกลางวันท่ี
มีคุณภาพ/และ
ได้รับการศึกษาที่
มีคุณภาพ 

และมีการจัดการ
เรียนการสอนมี
คุณภาพ
มาตรฐาน 

4. โครงการเผยแพร่
กิจกรรมงาน
วิชาการเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อเป็นการ
นําเสนองาน
วิชาการ ผลงาน
ของเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

กิจกรรมการ
นําเสนองาน
วิชาการ ผลงาน
ของเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

10,000 10,000 
 

10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 40 ของ
นักเรียนในพ้ืนท่ี
ได้รับการพัฒนา 

นักเรียนได้รับ
ความรู้และได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพ 

สํานักปลดั  
ศพด. 

5. โครงการพาน้องสู่
โลกกว้าง 

เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมให้เด็กได้
เรียนรูสู้่โลกกว้าง 

ส่งเสริมให้เด็กได้
เรียนรูสู้่โลกกว้าง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กได้เรยีนรูสู้่โลก
กว้าง 

เด็กได้เรยีนรูสู้่
โลกกว้าง 

สํานักปลดั 

6. โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
การศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริม
การศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลก้อ 

พัฒนาศักยภาพ
การศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนของเด็ก
นักเรียน 

ครูและผู้ปกครอง
นักเรียนได้พบปะ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

สํานักปลดั 
ศพด. 

รวม ....6....โครงการ   1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เมืองแห่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถี 
ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองแห่งวัฒนธรรมความหลากหลายและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวิถีใหม่  
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว  
 5.2.แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการดอกฝูาย
บานท่ีบ้านก้อ 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในตําบล
ก้อ 

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวใน
ตําบลก้อ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นักท่องเที่ยว
เข้ามาเที่ยวชม
ในพื้นที่ 

กระตุ้นเศรษฐกิจ
ในตําบลก้อ 

สํานักปลดั 

2. โครงการตัดหญ้า
ส อ ง ข้ า ง ท า ง
พัฒนาและรักษา
สภาพแวดล้ อม
แหล่งท่องเที่ยว 
 

เพื่อพัฒนาและรักษา
สภาพแวดล้อมแหล่ง
ท่อง เที่ ย ว ในพื้ นที่
ตําบลก้อ 

พัฒนาและรักษา
สภาพแวดล้อม
แหล่งท่องเที่ยว
ในพื้นที่ตําบลก้อ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ดําเนินการ
อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง  

พัฒนาและรักษา
สภาพแวดล้อม
แหล่งท่องเที่ยว
ในพื้นทีต่ําบลก้อ 

สํานักปลดั 

3. โครงการธนาคาร
ปลา 

เพื่อจัดกิจกรรมการ
ส่งเสริมการจัดทํา
ธนาคารปลา 

ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
จัดทําธนาคาร
ปลา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนปลาใน
ท้องถิ่น 

ปลาในท้องถิ่นมี
ปริมาณเพิ่มมาก
ขึ้นและอนุรักษ์
พันธ์ปลาไว ้
 

สํานักปลดั 

4. โครงการ
ประชาสมัพันธ์

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวด้าน

ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ท่องเที่ ยวด้ าน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ขอ ง

สํานักปลดั 

แบบ ผ.02 
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กิจกรรม
วัฒนธรรม
ประเพณีและ
แหล่งท่องเที่ยว 
ในตําบลก้อ 

ศาสนาศลิปะ 
วัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวในตําบล
ก้อ 

ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
การท่องเที่ยวใน
ตําบลก้อ 

ตําบลก้อ 

รวม ...4...โครงการ   80,000 80,000 80,000 80,000 80,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขะภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว 
5.3.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการแข่งขันกีฬาสี่
ก้อเกมส์  

เพื่อต้านภัยยาเสพ
ติดและเสริมสร้าง
สุขภาวะอันดีแกผู่้
เล่นกีฬา 

จัดการแข่งขันกีฬา 
ประชาชนท่ัวไป 

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 สามารถ
ดําเนิน
โครงการได้
บรรลุ
วัตถุประสง
ค์ทุก
ประการ 

ต้านภัยยา
เสพติด 
เสรมิสร้างสุข
ภาวะอันดีแก่
ผู้เล่นกีฬา 

สํานักปลดั 
ฯลฯ 

2. โครงการแข่งขันกีฬา
แก่งก้อเกมส์  

เพื่อส่งเสริมการ
ออกกําลังกาย 
การใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

กิจกรรมแข่งขัน
กีฬา เด็ก เยาวชน
ทั่วไป 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สามารถ
ดําเนิน
โครงการได้
บรรลุ
วัตถุประสง
ค์ทุก
ประการ 

ต้านภัยยา
เสพติด 
เสรมิสร้างสุข
ภาวะอันดีแก่
ผู้เล่นกีฬา 

สํานักปลดั 
ฯลฯ 

3. โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลเด็กและ
เยาวชนสร้างสัมพันธ์

เพื่อส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬา
ฟุตบอลเด็กและ

กิจกรรมแข่งขัน
กีฬา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สามารถ
ดําเนิน
โครงการได้

ต้านภัยยา
เสพติด 
เสรมิสร้างสุข

สํานักปลดั 
ฯลฯ 

แบบ ผ.02 
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ต้านยาเสพติดใน
ตําบลก้อ  

เยาวชนสร้าง
สัมพันธ์ต้านยา
เสพติดในตําบลก้อ 

บรรลุ
วัตถุประสง
ค์ทุก
ประการ 

ภาวะอันดีแก่
ผู้เล่นกีฬา 

4. โครงการจดัส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ประชาชนและ
หน่วยงานลี้สมัพันธ์  

เพื่อส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาเช่ือม
ความสัมพันธ์ใน
อําเภอลี ้

กิจกรรมแข่งขัน
กีฬา 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 สามารถ
ดําเนิน
โครงการได้
บรรลุ
วัตถุประสง
ค์ทุก
ประการ 

ต้านภัยยา
เสพติด 
เสรมิสร้างสุข
ภาวะอันดีแก่
ผู้เล่นกีฬา 

สํานักปลดั 
ฯลฯ 

5. โครงการ วัดประชารัฐ
สร้ า งสุ ข  พัฒนาวั ด
ตามแนวทาง 5 ส  

เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมการเข้าวัด
สร้างความสุข มี
จิตอาสา 
 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย 
60 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม 
65 คน 

ส่ ง เ ส ริ ม
ป ร ะ ช า ช น
การเข้าวัด มี
จิตสาธารณะ 

สํานักปลดั 

6. โครงการจดักิจกรรม
วันผู้สูงอายุตําบลก้อ 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรม
ผู้สูงอายุในตําบล
ก้อ 

ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมผู้สูงอายุ
ในตําบลก้อ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 สามารถ
ดําเนิน
โครงการได้
บรรลุ
วัตถุประสง
ค์ทุก
ประการ 

ผู้สูงอายุมี
กิจกรรมใช้
เวลาว่างให้
เป็น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

7. โครงการกิจกรรมหล่อ
เทียนพรรษา 

เพื่อส่งเสริม
ประเพณีทาง
ศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ประเพณี
วัฒนธรรมและวัน
สําคัญต่างๆ ทาง
ศาสนา 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 โครงการ
บรรลุ
วัตถุประสง
ค์ที่กําหนด 
 

จรรโลงไว้ซึ่ง
การศาสนา
และ
วัฒนธรรม 
 

สํานักปลดั 
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และวัฒนธรรม
ระดับชาต ิ

ไว้ทุก
ประการ 

8. โครงการประเพณีปี๋
ใหม่เมืองตําบลก้อ 

เพื่ออนุรักษ์และ
จรรโลงไว้ซึ่งการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อ
อนุรักษ์และ
จรรโลงไว้ซึ่งการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 โครงการ
บรรลุ
วัตถุประสง
ค์ที่กําหนด
ไว้ทุก
ประการ 

จรรโลงไว้ซึ่ง
การศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

สํานักปลดั/ 
สภา

วัฒนธรรม 
 

9. โครงการส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ศาสนาและอนุรักษ์
ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม
ประเพณีภูมิปญัญา
ท้องถิ่น (บ้านก้อทุ่ง) 

เพื่ออนุรักษ์และ
จรรโลงไว้ซึง่การ
ศาสนา วัฒนธรรม
และอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อ
อนุรักษ์และ
จรรโลงไว้ซึ่งการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 โครงการ
บรรลุ
วัตถุประสง
ค์ที่กําหนด
ไว้ทุก
ประการ 

จรรโลงไว้ซึ่ง
การศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

สํานักปลดั/ 
สภา

วัฒนธรรม 
 

10. โครงการร่วมงานสรง
น้ําองค์สามครูบาและ
พระธาตุหริภญุชัย 

เพื่ออนุรักษ์และ
จรรโลงไว้ซึ่งการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อ
อนุรักษ์และ
จรรโลงไว้ซึ่งการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โครงการ
บรรลุ
วัตถุประสง
ค์ที่กําหนด
ไว้ทุก
ประการ 

จรรโลงไว้ซึ่ง
การศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

สํานักปลดั 
สภา

วัฒนธรรม 
 

11. โครงการร่วมงานเจ้า
แม่จามเทวีประจําปี 
(งานฤดูหนาว) 

เพื่ออนุรักษ์และ
จรรโลงไว้ซึ่งการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อ
อนุรักษ์และ
จรรโลงไว้ซึ่งการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โครงการ
บรรลุ
วัตถุประสง
ค์ที่กําหนด
ไว้ทุก
ประการ 
 

จรรโลงไว้ซึ่ง
การศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

สํานักปลดั 
สภา

วัฒนธรรม 
 



~ 107 ~ 
 

12. โครงการประเพณีลอย
กระทงตําบลก้อ (ยี่
เป็ง) 

เพื่ออนุรักษ์และ
จรรโลงไว้ซึ่งการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อ
อนุรักษ์และ
จรรโลงไว้ซึ่งการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โครงการ
บรรลุ
วัตถุประสง
ค์ที่กําหนด
ไว้ทุก
ประการ 

จรรโลงไว้ซึ่ง
การศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

สํานักปลดั/ 
สภา

วัฒนธรรม 
 

13. โครงการส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ศาสนาและอนุรักษ์
ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม
ประเพณีภูมิปญัญา
ท้องถิ่น (บ้านก้อจอก) 

เพื่ออนุรักษ์และ
จรรโลงไว้ซึ่งการ
ศาสนา วัฒนธรรม
และอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อ
อนุรักษ์และ
จรรโลงไว้ซึ่งการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 โครงการ
บรรลุ
วัตถุประสง
ค์ที่กําหนด
ไว้ทุก
ประการ 

จรรโลงไว้ซึ่ง
การศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

สํานักปลดั/ 
สภา

วัฒนธรรม 
 

14. โครงการเงินอุดหนุน
วัดก้อทุ่ง โครงการ
ประเพณีสรงน้ําพระ
ธาตุสลีเวียงก้อ 

เพื่อสนับสนุนเงิน
อุดหนุนวัดก้อทุ่ง 
โครงการประเพณี
สรงน้ําพระธาตุสลี
เวียงก้อ 

เงินอุดหนุนวัดก้อ
ทุ่ง โครงการ
ประเพณีสรงน้ํา
พระธาตสุลีเวยีง
ก้อ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โครงการ
บรรลุ
วัตถุประสง
ค์ที่กําหนด
ไว้ทุก
ประการ 

จรรโลงไว้ซึ่ง
การศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

สํานักปลดั/ 
สภา

วัฒนธรรม 
 

15. โครงการเงินอุดหนุน
วัดก้อทุ่ง โครงการ
ประเพณีสรงน้ําพระ
ธาตุสลีทนัใจ 

เพื่อสนับสนุนเงิน
อุดหนุนวัดก้อทุ่ง 
โครงการประเพณี
สรงน้ําพระธาตุสลี
ทันใจ 

เงินอุดหนุนวัดก้อ
ทุ่ง โครงการ
ประเพณีสรงน้ํา
พระธาตสุลีทันใจ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โครงการ
บรรลุ
วัตถุประสง
ค์ที่กําหนด
ไว้ทุก
ประการ 

จรรโลงไว้ซึ่ง
การศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

สํานักปลดั/ 
สภา

วัฒนธรรม 
 

รวม ...15...โครงการ   760,000 760,000 760,000 760,000 760,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขะภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1.แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการปูองกันและ
ควบคุมการแพรร่ะบาด
ของโรคต่าง ที่เกิดขึ้น
ในเขตเทศบาลตําบล
ก้อ 

เพื่อปูองกันและระงับ
โรคตดิต่อต่างๆ 
ควบคุมปูองกันโรค
ระบาดในพ้ืนท่ี 

ปูองกันและระงับ
โรคตดิต่อต่างๆ 
ควบคุมปูองกันโรค
ระบาดในพ้ืนท่ีตําบล
ก้อ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการ
บรรลุ
วัตถุประสงค์
ที่กําหนดไว้
ทุกประการ 

ควบคุม 
ปูองกันและ
ลดการ
ระบาดของ
โรคในพื้นที่
ตําบลก้อ 
 

สํานักปลดั 
รพ.สต. 

หน่วยงาน
อื่นที่

เกี่ยวข้อง 

2. โครงการบริหารจัดการ
งานระบบการแพทย์
ฉุกเฉินเทศบาลตําบล
ก้อ 

เพื่อการบริหารงาน
ร ะ บ บ ก า ร แ พ ท ย์
ฉุกเฉินเทศบาลตําบล
ก้อ 

จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินเทศบาลตําบล
ก้อ 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 80
ป ร ะ ช า ช น
ไ ด้ รั บ ก า ร
ช่ ว ย เ ห ลื อ
กรณีฉุกเฉิน 

ป ร ะ ช า ช น
ไ ด้ รั บ ก า ร
ช่ ว ย เ ห ลื อ
กรณีฉุกเฉิน 

สํานกัปลดั 

3. โครงการอบรมหนูน้อย
ฟันงาม 

เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพปาก
และฟันให้กับเด็กและ
ผู้ปกครอง 

อ บ ร ม ใ ห้ ค ว า ม รู้
เกี่ยวกับสุขภาพปาก
และฟันให้กับเด็กและ
ผู้ปกครอง 

50,000 50,000 50,000 10,000 10,000 สุขภาพปาก
และฟันของ
เด็กนักเรียน 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพฟันที่
ดี 

สํานกัปลดั  

แบบ ผ.02 
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4. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพผู้นํ า ชุมชน 
อสม .  แกนนํ า  ด้ าน
สุขภาพในการควบคุม
ปูองกันโรค 

เ พื่ อ จั ด ฝึ ก อ บ ร ม
พัฒนาศั กยภาพให้
ความรู้แก่ผู้นําชุมชน 
แกนนํา อสม.ในตําบล
ก้อ 

อบรมพัฒนาศักยภาพ
ให้ความรู้แก่ผู้นําชุมชน 
แกนนํา อสม.ในตําบล
ก้อ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 อส ม . ไ ด้ รั บ
ก า ร ฟื้ น ฟู
ค ว า ม รู้ ที่
ถูกต้อง 

อส ม . ไ ด้ รั บ
ก า ร ฟื้ น ฟู
ค ว า ม รู้ ที่
ถู ก ต้ อ ง 
บ ริ ก า ร
ประชาชน 

สํานักปลดั  

5. โครงการปูองกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาด
โรคไข้เลือดออก 

ปูองกันและควบคุม
การแพร่ระบาดโรค
ไข้เลือดออก 

ปูองกันและควบคุมการ
แ พ ร่ ร ะ บ า ด โ ร ค
ไข้เลือดออก 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 การแพร่
ระบาดโรค
ไข้เลือดออก
ลดลง 

มีการปูองกัน
และควบคมุ
การแพร่
ระบาดโรค
ไข้เลือดออก 

สํานักปลดั  

6. โ ค ร ง ก า ร ห นู น้ อ ย
สุขภาพดี 

เพื่อให้หนูน้อยสุขภาพ
ร่างกายและสุขภาพ
ฟันที่ดี  

กิ จ ก ร ร ม ห นู น้ อ ย
สุขภาพดีร่างกายและ
สุขภาพฟันท่ี 

5,000 5,000 10,000 10,000 10,000 สขุภาพของ
เด็กในตําบล
ก้อ 

หนูน้อยมี
สุขภาพด ี

สํานักปลดั  

7. โ ค ร ง ก า ร อุ ด ห นุ น
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน 

เพื่ออุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการหมู่บา้น 
ในตําบลก้อ 

อุ ด ห นุ น โ ค ร ง ก า ร
พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ ด้ า น
ส า ธ า ร ณ สุ ข ใ ห้ แ ก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1-4 หมู่บ้านละ 
20,000 บาท 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 การ
ดําเนินงาน
ตามโครงการ
พระราชดําริ
ด้าน
สาธารณสุข 

ประชาชน
ได้รับความรู้
การ
ดําเนินงาน
ด้าน
สาธารณสุข
ตาม
พระราชดําริ
ฯ 
 

สํานักปลดั  

8. โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อดําเนินการตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภยัโรค
พิษสุนัขบ้า 

ดําเนินการปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โรคพิษสุนัข
บ้า 

ปูองกันและ
ควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

สํานักปลดั  
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9. โครงการอบรมทบทวน
ความรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการสําหรับ
ปฏิบัติงานแพทย์
ฉุกเฉิน 

เพื่อจัดฝึกอบรม
ทบทวนความรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการสําหรับ
ปฏิบัติงานแพทย์
ฉุกเฉิน 

อบรมทบทวนความรู้
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการสําหรับ
ปฏิบัติงานแพทย์
ฉุกเฉิน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพ
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้าน
การแพทย์
ฉุกเฉิน 

ผู้ปฏิบัติงาน
ด้าน
การแพทย์
ฉุกเฉินมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

10. โครงการหน่วยแพทย์
อาสาสมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราชชนนี 
(พอ.สว.)จังหวัดลําพูน 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ของหน่วยแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี 
(พอ.สว.)จังหวัดลําพนู 

กิจกรรมของหน่วย
แพทย์อาสาสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราช
ชนนี (พอ.สว.)จังหวัด
ลําพูน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กิจกรรมของ
หน่วยแพทย์
อาสาฯ 

การบริการ
ด้านสุขภาพ 

สํานักปลดั 

11. โครงการปูองกันและ
ควบคุมการเฝูาระวัง
โรคระบาดของโรคมือ 
เท้า ปาก 

เพื่ออบรมปูองกันและ
ควบคุมการเฝูาระวัง
โรคระบาดของโรคมือ 
เท้า ปาก 

อบรมปูองกันและ
ควบคุมการเฝูาระวัง
โรคระบาดของโรคมือ 
เท้า ปาก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การระบาด
ของโรคมือ
เท้า ปาก 

ไม่มีการ
ระบาดของ
โรคมือเท้า 
ปาก 

สํานักปลดั 

12. โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันต้านโรค 
Covic-19 ในผู้สูงอาย ุ

เพื่อจัดกิจกรรมสร้าง
ภูมิคุ้มกันต้านโรค 
Covic-19 ในผู้สูงอาย ุ

กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน
ต้านโรค Covic-19 ใน
ผู้สูงอาย ุ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้สูงอายุเข้า
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 70 

ผู้สูงอายุมี
ภูมิคุ้มกัน
ต้านโรค 
Covic-19 
ในผู้สูงอาย ุ

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

13. โครงการรณรงค์
สุขอนามัยให้เหมาะสม
กับการบริโภค 
 

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้
และรณรงคส์ุขอนามัย
ให้เหมาะสมกับการ
บริโภค 

อบรมให้ความรู้และ
รณรงค์สุขอนามัยให้
เหมาะสมกับการ
บริโภค 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนมี
สุขภาพ
สุขอนามัย 
ดีขึ้น 

ประชาชนมี
ความรู้และ
ตระหนักถึง
สุขอนามัยให้
เหมาะสมกับ
การบริโภค 
 
 

สํานักปลดั 
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14. โครงการส่งเสริม
ปูองกันโรคขาด
สารอาหารไอโอดีน 
เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว 

เพื่อจัดอบรมให้ความรู ้
ปูองกันโรคขาด
สารอาหารไอโอดีน 
เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว 

อบรมให้ความรู้ 
ปูองกันโรคขาด
สารอาหารไอโอดีน 
เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กมสีุขภาพ
ดี ไม่ขาดสาร
ไอโอดีน มไีอ
คิวพัฒนาการ
ตามวัย 

ผู้ปกครองมี
ความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพ
บุตร ไม่ขาด
สารอาหาร 

สํานักปลดั 

รวม ...14...โครงการ   740,000 740,000 740,000 740,000 740,000    
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขะภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.2.แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. เงินสมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี 
ทต.ก้อ 
(สปสช.ทต.ก้อ) 
งบกลาง 

เพื่อสนับสนุน
โครงการกิจกรรม
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ทต.ก้อ 

กองทุนฯ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 อุดหนุน
งบประมาณ
เป็นไปตาม
ร้อยละของ  
สนง.กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
แห่งชาติ
กําหนด 

สปสช.อบต.
ศรีค้ําได้จัด
โครงการ
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
ตําบล 

สนง.ปลัด 
รพ.สต. 

หน่วยงาน
อื่นที่

เกี่ยวข้อง 

รวม ...1...โครงการ   70,000 70,000 70,000 70,000 70,000    
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขะภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7.1.แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการสํารวจความ
พึงพอใจของผู้มารับ
บริการปฏิบัติงานของ 
ทต.ก้อ 

เพื่อเป็นค่าสํารวจความ
พึงพอใจของผู้มารับ
บริการปฏิบัติงานของ 
ทต.ก้อ 

สํารวจความพึงพอใจ
ของผู้มารับบริการ
ปฏิบัติงานของ ทต.ก้อ 

20,000 20,000 
 

20,000 20,000 20,000 ทต.ก้อ ผ่าน
เกณฑ์
ประเมินทุก
ด้านที่
ประเมิน 

ทราบความพึง
พอใจของผู้มา
รับบริการที่มีต่อ
การปฏิบัติงาน
ของ ทต.ก้อ 

กอง
ยุทธศาสตร์

ฯ 

2. โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและ
เสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม สําหรับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานจ้างเทศบาล
ตําบลก้อ 

เพื่อฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและ
เสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม สําหรับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานจ้างเทศบาล
ตําบลก้อ 

เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและ
เสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม สําหรับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานจ้างเทศบาล
ตําบลก้อ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผลการ
ปฏิบัติงาน
ของคณะ
ผู้บริหาร 
สมาชิก 
พนักงาน
และ
เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน
กิจการสภา
เทศบาล
ตําบลก้อ 

ศักยภาพของ
คณะผู้บริหาร 
สมาชิก 
พนักงานและ
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
กิจการสภา
เทศบาลตาํบล
ก้อ 

สํานักปลดั 

แบบ ผ.02 



~ 114 ~ 
 

3. โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่พบประชาชน
ตําบลก้อ 

จัดบริการประชาชนได้
แสดงความคดิเห็นใน
การแก้ไขปัญหาเพื่อให้
บริการประชาชนใน
พื้นที ่

จัดบริการประชาชนได้
แสดงความคดิเห็นใน
การแก้ไขปัญหาเพื่อให้
บริการประชาชนใน
พื้นที ่

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชน
ร้อยละ 80 
ของชุมชน
เรือนแพ
เข้าถึง
บริการของ 
ทต. 

มีบริการ
สาธารณะและ
อํานวยความ
สะดวกให้
ประชาชน 

สํานักปลดั 

4. โครงการ
ประชาสมัพันธ์ผลการ
ดําเนินงานประจําปี
ของเทศบาลตําบลก้อ 

เพื่อประชาสมัพันธ์ผล
การดําเนินงานประจําปี
ให้ประชาชนทราบ 

จัดทําวารสารสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชน
ทราบถึงผล
การ
ดําเนินงาน
ของ ทต. 

การบริหารงาน
ของ ทต. มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กอง
ยุทธศาสตร์

ฯ 

5. โครงการวันท้องถิ่นไทย เพื่อจัดกิจกรรมทําบุญ
ตักบาตร นิทรรศการ 
การมอบโล่ห์รางวลั 

กิจกรรมทําบญุตัก
บาตร นิทรรศการ 
การมอบโล่ห์รางวลั 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 
100 ของ
ผู้บริหาร 
พนักงาน 
ผู้นําชุมชน 
กลุ่มต่างๆ 
ได้รับการ
พัฒนา 

การบริหารงาน
ของ ทต. มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

สํานักปลดั 

6. โครงการวันเทศบาล เพื่อจัดกิจกรรมทําบุญ
ตักบาตร นิทรรศการ 
การมอบโล่ห์รางวลั 

กิจกรรมทําบญุตัก
บาตร นิทรรศการ 
การมอบโล่ห์รางวลั 

10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 
100 ของ
ผู้บริหาร 
พนักงาน 
ผู้นําชุมชน 
กลุ่มต่างๆ 

การบริหารงาน
ของ ทต. มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

สํานักปลดั 
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ได้รับการ
พัฒนา 

7. โครงการอบรม
คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

เพื่ออบรมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับ
ตัวแทนชุมชนในการ
ตรวจรับงาน 

อบรมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
ให้กับตัวแทนชุมชนใน
การตรวจรับงาน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ตัวแทน
ชุมชนใน
การตรวจรับ
งาน 

ตัวแทนชุมชน
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ตรวจรับงานที่
ถูกต้อง 

กองคลัง 

8. โครงการจดัเก็บภาษี
เคลื่อนที่และ
ประชาสมัพันธ์ 
การชําระภาษีเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลตาํบลก้อ 

เพื่อจัดเก็บภาษเีคลื่อนที่
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดทํารายได้ตําบล
ก้อ 

จัดเก็บภาษเีคลื่อนที่
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดทํารายได้ตําบล
ก้อ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 การจัดเก็บ
รายได้ตําบล
ก้อ 

ประสิทธิภาพ
การจัดทํา
รายได้ตําบลก้อ 

กองคลัง 

9. โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินของ
เทศบาลตาํบลก้อ 

เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผน
ทีภ่าษีและทะเบียน
ทรัพย์สินของเทศบาล
ตําบลก้อ 

ปรับปรุงฐานข้อมูล
แผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินของ
เทศบาลตาํบลก้อ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ข้อมูลด้าน
แผนที่ภาษี
และ
ทะเบียนฯ 

แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

กองคลัง 

10. โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพด้าน
การเงิน การคลัง บัญชี
และพัสด ุ

เพิ่มศักยภาพด้าน
การเงินและบัญช ี

เพิ่มศักยภาพด้าน
การเงินและบัญช ี

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 การบริหาร
การเงินและ
บัญช ี

ศักยภาพด้าน
การเงินและ
บัญช ี

กองคลัง 

11. โครงการ
ประชุมสมัมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ในการจัดทํา
งบประมาณของ
เทศบาลตาํบลก้อ 

ประชุมสมัมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาใน
การจัดทํางบประมาณ
ของเทศบาลตําบลก้อ 

พนักงานเทศบาล
ตําบล 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การจัดทํา
งบประมาณ
ของเทศบาล
ตําบลก้อ 

การจัดทํา
งบประมาณ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
ยุทธศาสตร์

ฯ 



~ 116 ~ 
 

12. โครงการจดัการ
เลือกตั้งท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 

การดําเนินการ
เลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิน่และสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

- - 200,000 200,000 200,000 การ
ดําเนินการ
เลือกตั้ง
ท้องถิ่นตาม
กฎหมาย
กําหนด 

มีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

สํานักปลดั  

13. โครงการลําพูนน่าเยือน 
บ้านเฮือนน่าอยู ่

เพื่อปรับปรุงสร้างแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ แหล่ง
ท่องเที่ยว การทําให้
ชุมชนสะอาด สวยงาม 

ปรับปรุงสร้างแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ 
แหล่งท่องเที่ยว การ
ทําให้ชุมชนสะอาด 
สวยงาม 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ชุมชน
สะอาด 
สวยงาม 

มีแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจ แหล่ง
ท่องเที่ยว การ
ทําให้ชุมชน
สะอาด 
สวยงาม 

สํานักปลดั 

รวม ...13...โครงการ   255,000 255,000 455,000 455,000 455,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขะภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7.2.แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. ค่าชําระหนี้เงิน
ต้นและคา่ชําระ
ดอกเบี้ย 

เพื่อจ่ายชําระหนีเ้งินต้น
โครงการก่อสร้างอาคาร
ห้องประชุมเทศบาล
ตําบลก้อ และอาคาร
ปูองกันบรรเทาสาธารณ
ภัยเทศบาลตําบลก้อ 
ตามสญัญาที่ 
800171660473 
จํานวนเงินกู้ 
3,788,000 บาท 
จํานวน 10 ปี ปลีะ 
460,000 บาท 

ชําระหนี้เงินต้น
โครงการก่อสร้าง
อาคารห้อง
ประชุมเทศบาล
ตําบลก้อ และ
อาคารปูองกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัยเทศบาลตําบล
ก้อ 

460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 การชําระหนีเ้งินต้น
และค่าชําระดอกเบีย้ 

ชําระหนี้เงิน
ต้นและคา่
ชําระดอกเบี้ย
ธนาคาร 

กองคลัง 

รวม ...1...โครงการ   460,000 460,000 460,000 460,000 460,000    
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ประเด็นที่ 4 เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตรข์ององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ   
1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
วัตถุ 

ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการพัฒนา
แหล่งน้ํา 
สระเก็บน้ํา 
บ้านก้อจอก  
(หลังเทศบาล) 

เพื่อขุดลอกสระ
เก็บน้ําบ้านก้อ
จอก (หลัง
เทศบาล)  
หมู่ 3 

ขุดลอกสระเก็บ
น้ําบ้านก้อจอก 
(หลังเทศบาล) 
หมู่ 3 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 แหล่งน้ํา
เพือ่
การเกษตร 

มีแหล่งน้ําใช้
การเกษตร
อย่าง
เพียงพอ 

ความ
ต้องการของ
เกษตรกร 

ทต.ก้อ 

2. โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอนํ้า  
ลําห้วยทุกสาย 

เพื่อสร้างฝายชะ
ลําน้ํา ลําห้วยทุก
สาย บ้านก้อท่า 

สร้างฝายชะลํา
น้ํา ลําห้วยทุก
สาย บ้านก้อท่า 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 แหล่งน้ํา
เพื่อ
การเกษตร 

มีแหล่งเก็บ
กั ก น้ํ า ใ ช้
ตลอดป ี

ความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ทต.ก้อ 

3 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ประปาบ้านก้อทุ่ง 
หมู่ที1่ ตําบลก้อ 
อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน 

เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง
ซ่ อมแซมระบบ
ประปาหมู่ 
บ้านก้อทุ่ง  
หมู่ที่ 1 

ปรับปรุงซ่อม
ระบบประปา
บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 
1 เพื่อให้
ประชาชนมีน้ํา
ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 น้ําอุปโภค
บริโภค 

ประชาชน 
มีน้ําประปา 
ใ ช้ ใ น ก า ร
อุ ป โ ภ ค
บริโภค 

ความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ทต.ก้อ 

แบบ ผ.02/1 
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4 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ประปาบ้านก้อ
หนอง หมู่ที2่ 
ตําบลก้อ อําเภอลี้ 
จังหวัดลําพูน 

เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง
ซ่ อมแซมระบบ
ประปาหมู่ 
บ้านก้อหนอง  
หมู่ที่ 2 

ปรับปรุงซ่อม
ระบบประปา
บ้านก้อทหนอง 
หมู่ที่ 2 เพื่อให้
ประชาชนมีน้ํา
ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 น้ําอุปโภค
บริโภค 

ประชาชน 
มีน้ําประปา 
ใ ช้ ใ น ก า ร
อุ ป โ ภ ค
บริโภค 

ความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ทต.ก้อ 

5 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ประปาบ้านก้อ
จอก หมู่ที่3 
ตําบลก้อ อําเภอลี้ 
จังหวัดลําพูน 

เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง
ซ่ อมแซมระบบ
ประปาหมู่ 
บ้านก้อจอก  
หมู่ที่ 3 

ปรับปรุงซ่อม
ระบบประปา
บ้านกอ้จอก หมู่
ที่ 3 เพื่อให้
ประชาชนมีน้ํา
ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 น้ําอุปโภค
บริโภค 

ประชาชน 
มีน้ําประปา 
ใ ช้ ใ น ก า ร
อุ ป โ ภ ค
บริโภค 

ความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ทต.ก้อ 

6 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ประปาบ้านก้อท่า 
หมู่ที4่ ตําบลก้อ 
อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน 

เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง
ซ่ อมแซมระบบ
ประปาหมู่ 
บ้านก้อท่า  
หมู่ที่ 4 

ปรับปรุงซ่อม
ระบบประปา
บ้านกอ้ท่า หมู่ที่ 
4 เพื่อให้
ประชาชนมีน้ํา
ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 น้ําอุปโภค
บริโภค 

ประชาชน 
มีน้ําประปา 
ใ ช้ ใ น ก า ร
อุ ป โ ภ ค
บริโภค 

ความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ทต.ก้อ 

รวม ..6..โครงการ - - 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 - - - - 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ประเด็นที่ 4 เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตรข์ององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ   
1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
วัตถุ 

ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการสร้างฝา
ปิดรางระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้านก้อ
ทุ่ง 

เพื่อสร้างฝาปิดราง
ระบายน้ําภายใน
หมู่บ้านก้อทุ่ง 

ฝาปิดรางระบาย
น้ําภายใน
หมู่บ้านก้อทุ่ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีฝาปิด
รางระบาย
น้ําปอูงกัน
อันตราย 

มีฝาปิดราง
ระบายน้ํา
ปูองกัน
อันตราย 

ความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ทต.ก้อ 

2. โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้าํ
พร้อมฝาปดิ ซอย 
4 (หน้าบ้านปูาปิว
และหน้าบ้านปาู
บัวจิ๋น) 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ําพร้อมฝา
ปิด ซอย 4 (หน้า
บ้านปูาปิวและ
หน้าบ้านปูาบัวจิ๋น) 
บ้านก้อจอก หมู่ 3 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ําพร้อม
ฝาปิด ซอย 4 
(หน้าบ้านปูาปิว
และหน้าบ้านปาู
บัวจิ๋น) 
บ้านก้อจอก  
หมู่ 3 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การ
ระบายน้ํา
ในชุมชน 

มีระบบการ
ระบายน้ําที่
ดีไม่ท่วมขัง 

ความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ทต.ก้อ 

รวม ...2..โครงการ - - 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - - - - 
 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ที่ 3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรสร้างสรรค ์
ข.ยุทธศาสตรข์ององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ที่ 2 ประเด็นการพัฒนาเมืองแห่งวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
 2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเขม้แข็งของด้านเศรษฐกจิ เกษตรสีเขียว 
     2.1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
วัตถุ 

ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการส่งเสริม
ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 
บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 

เพื่อส่งเสริมด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 

การส่งเสริมด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงบ้าน
ก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อาชีพและ
รายได้ของ
ประชาชน 

ป ร ะ ช า ช น
ไ ด้ รั บ ก า ร
ส่งเสริมอาชีพ
แ ล ะ ร า ย ไ ด้
แบบพอเพยีง 

ความ
ต้องการ
ของ
ประชาชน 

ทต.ก้อ 

2. โครงการส่งเสริม
อาชีพการจักสาน 
บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
การจักสาน  
บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 

การส่งเสริมอาชีพการ
จักสาน บ้านก้อทุ่ง  
หมู่ที่ 1 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อาชีพและ
รายได้ของ
ประชาชน 

ป ร ะ ช า ช น
ไ ด้ รั บ ก า ร
ส่งเสริมอาชีพ
และรายได้ 

ความ
ต้องการ
ของ
ประชาชน 

ทต.ก้อ 

3. โครงการส่งเสริม
อาชีพการเพาะ
เห็ดลม เห็นเผาะ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
การเพาะเห็ดลม 
เห็นเผาะ เหด็ฟาง 

ส่งเสริมอาชีพการ
เพาะเหด็ลม เห็นเผาะ 
เห็ดฟาง บ้านก้อหนอง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อาชีพและ
รายได้ของ
ประชาชน 

ป ร ะ ช า ช น
ไ ด้ รั บ ก า ร
ส่งเสริมอาชีพ

ความ
ต้องการ
ของ

ทต.ก้อ 

แบบ ผ.02/1 
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เห็ดฟาง บ้านก้อ
หนอง หมู่ที่ 2 

บ้านก้อหนอง หมู่
ที่ 2 

หมู่ที่ 2 และรายได้ ประชาชน 

4. โครงการส่งเสริม
อาชีพกลุ่มทอผ้า
ฝูาย บ้านก้อหนอง 
หมู่ที่ 2 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มทอผ้าฝูาย 
บ้านก้อหนอง หมู่
ที่ 2 

ส่งเสริมอาชีพกลุ่มทอ
ผ้าฝูาย บ้านก้อหนอง 
หมู่ที่ 2 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อาชีพและ
รายได้ของ
ประชาชน 

ป ร ะ ช า ช น
ไ ด้ รั บ ก า ร
ส่งเสริมอาชีพ
และรายได้ 

ความ
ต้องการ
ของ
ประชาชน 

ทต.ก้อ 

5. โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจแบบ
พอเพียง บ้านก้อ
หนอง หมู่ที่ 2 

เพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจแบบ
พอเพียง บ้านก้อ
หนอง หมู่ที่ 2 

ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง บ้านก้อหนอง 
หมู่ที่ 2 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อาชีพและ
รายได้ของ
ประชาชน 

ป ร ะ ช า ช น
ไ ด้ รั บ ก า ร
ส่งเสริมอาชีพ
และรายได้ 

ความ
ต้องการ
ของ
ประชาชน 

ทต.ก้อ 

6. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการปลูก
พืชเศรษฐกิจ ไผ่
รวก ซางหม่น ไม้
ยืนต้น บ้านก้อ
จอก หมู่ที่ 3 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการปลูก
พืชเศรษฐกิจ ไผ่
รวก ซางหม่น ไม้
ยืนต้น บ้านก้อ
จอก หมู่ที่ 3 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจ ไผ่
รวก ซางหม่น ไมย้ืน
ต้น บ้านก้อจอก หมู่ที่ 
3 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อาชีพและ
รายได้ของ
ประชาชน 

ป ร ะ ช า ช น
ไ ด้ รั บ ก า ร
ส่งเสริมอาชีพ
และรายได้ 

ความ
ต้องการ
ของ
ประชาชน 

ทต.ก้อ 

7. โครงการส่งเสริม
การเรยีนรู้ด้าน
การเกษตร กลุ่ม
อาชีพวิสาหกิจ
ชุมชน บ้านก้อ
จอก หมู่ที่ 3 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรูด้้าน
การเกษตร กลุ่ม
อาชีพวิสาหกิจ
ชุมชน บ้านก้อ
จอก หมู่ที่ 3 

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
การเกษตร กลุ่มอาชีพ
วิสาหกิจชุมชน บ้าน
ก้อจอก หมู่ที่ 3 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อาชีพและ
รายได้ของ
ประชาชน 

ป ร ะ ช า ช น
ไ ด้ รั บ ก า ร
ส่งเสริมอาชีพ
และรายได้ 

ความ
ต้องการ
ของ
ประชาชน 

ทต.ก้อ 

8. โครงการส่งเสริม
หมู่บ้านเศรษฐกิจ

เพื่อส่งเสริม
หมู่บ้านเศรษฐกิจ

ส่งเสริมหมู่บา้น
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อาชีพและ
รายได้ของ

ป ร ะ ช า ช น
ไ ด้ รั บ ก า ร

ความ
ต้องการ

ทต.ก้อ 
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พอเพียง บ้านก้อ
ท่า หมู่ที่ 4 

พอเพียง บ้านก้อ
ท่า หมู่ที่ 4 

บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 ประชาชน ส่งเสริมอาชีพ
และรายได้ 

ของ
ประชาชน 

9. โครงการส่งเสริม
พัฒนาการแปรรูป
ผลิตภณัฑ ์
ปลาน้ําจืด  
บ้านก้อท่า  
หมู่ที่ 4 

เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการแปรรูป
ผลิตภณัฑ ์
ปลาน้ําจืด  
บ้านก้อท่า  
หมู่ที่ 4 

ส่งเสริมพัฒนาการแปร
รูปผลิตภณัฑ ์
ปลาน้ําจืด บ้านก้อท่า 
หมู่ที่ 4 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อาชีพและ
รายได้ของ
ประชาชน 

ป ร ะ ช า ช น
ไ ด้ รั บ ก า ร
ส่งเสริมอาชีพ
และรายได้ 

ความ
ต้องการ
ของ
ประชาชน 

ทต.ก้อ 

10 โครงการก่อสร้าง
โรงอบแห้ง
พลังงาน
แสงอาทิตย์  
บ้านก้อจอก หมู่ 3 

เพื่อก่อสร้าง 
โรงอบแห้ง
พลังงาน
แสงอาทิตย์  
บ้านก้อจอก หมู่ 3 

โรงอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์  
บ้านก้อจอก หมู่ 3 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 อาชีพและ
รายได้ของ
เกษตรกร 

เ ก ษต ร ก ร มี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ความ
ต้องการ
ของ
เกษตรกร 

ทต.ก้อ 

11 โครงการก่อสร้าง
โรงอบแห้ง
พลังงาน
แสงอาทิตย์  
บ้านก้อท่า หมู่ 4 

เพื่อก่อสร้าง 
โรงอบแห้ง
พลังงาน
แสงอาทิตย์  
บ้านก้อท่า หมู่ 4 

โรงอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์  
บ้านก้อท่า หมู่ 4 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 อาชีพและ
รายได้ของ
เกษตรกร 

เ ก ษต ร ก ร มี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ความ
ต้องการ
ของ
เกษตรกร 

ทต.ก้อ 

รวม ..11..โครงการ   420,000 420,000 420,000 420,000 420,000     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ที่ 3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรสร้างสรรค ์
ข.ยุทธศาสตรข์ององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ประเด็นที่ 2 การพัฒนาเมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเขม้แข็งของด้านเศรษฐกจิ เกษตรสีเขียว 

2.2.แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
วัตถุ 

ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการส่งเสริม
การปลูกฝูาย บ้าน
ก้อทุง่ หมู่ที่ 1 

เพื่อส่งเสริมการ
ปลูกฝูาย บ้านก้อ
ทุ่ง หมู่ที่ 1 

การส่งเสริมการปลูก
ฝูาย บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 
1 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อาชีพและ
รายได้ของ
ประชาชน 

ป ร ะ ช า ช น
ไ ด้ รั บ ก า ร
ส่งเสริมอาชีพ 
รายได้ 
 

ความ
ต้องการ
ของ
ประชาชน 

ทต.ก้อ/
เกษตร
อําเภอ 

2. โครงการส่งเสริม
การทําปุ๋ยหมัก
จากซังข้าวโพดใน
ครัวเรือน(ต่อยอด) 
บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 

เพื่อส่งเสริมการทํา
ปุ๋ยหมักจากซัง
ข้าวโพดใน
ครัวเรือน(ต่อยอด) 
บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 

การส่งเสริมการทําปุ๋ย
หมักจากซังข้าวโพดใน
ครัวเรือน(ต่อยอด) 
บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ลดต้นทุน
การเกษตร 

เ ก ษต ร ก ร มี
ปุ๋ ยบํ า รุ งพื ช
แทน ก า ร ใ ช้
ปุ๋ยเคมี 

ความ
ต้องการ
ของ
ประชาชน 

ทต.ก้อ/
เกษตร
อําเภอ 

3. โครงการส่งเสริม
การปลูกฝูาย บ้าน
ก้อหนอง หมู่ที่ 2 

เพื่อส่งเสริมการ
ปลูกฝูาย บ้านก้อ
หนอง หมู่ที่ 2 

ส่งเสริมการปลูกฝูาย 
บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อาชีพและ
รายได้ของ
ประชาชน 

กลุ่ มอาชีพมี
วัตถุดิบในการ
ผลิตชิ้นงาน 

ความ
ต้องการ
ของกลุ่ม

ทต.ก้อ/
อบจ.
ลําพูน 

แบบ ผ.02/1 
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อาชีพ 
4. โครงการอบรม

ส่งเสริมการจัดทํา
ปุ๋ยหมัก ยากําจดั
วัชพืช บ้านก้อ
หนอง หมู่ที่ 2 

เพื่อจัดอบรม
ส่งเสริมการจัดทํา
ปุ๋ยหมัก ยากําจดั
วัชพืช บ้านก้อ
หนอง หมู่ที่ 2 

อบรมส่งเสรมิการ
จัดทําปุ๋ยหมัก ยา
กําจัดวัชพืช บ้านก้อ
หนอง หมู่ที่ 2 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ลดต้นทุน
การเกษตร 

เ ก ษต ร ก ร มี
ปุ๋ ยบํ า รุ งพื ช
แทน ก า ร ใ ช้
ปุ๋ยเคมี และมี
ส า ร กํ า จั ด
วัชพืช 

ความ
ต้องการ
ของ
ประชาชน 

ทต.ก้อ/
เกษตร
อําเภอ 

5. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการปลูก
พืชเลี้ยงสัตว์เมลด็
พันธุ์ พร้อมแหล่ง
น้ํา บ้านก้อจอก 
หมู่ที่ 3 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการปลูก
พืชเลี้ยงสัตว์ เมลด็
พันธุ์ พร้อมแหล่ง
น้ํา บ้านก้อจอก 
หมู่ที่ 3 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
ปลูกพืชเลี้ยงสตัว์ 
(หญ้าเนเปยีร์,แพงโก
ร่า)เมล็ดพันธ์ุ พร้อม
แหล่งน้ํา บ้านก้อจอก 
หมู่ที่ 3 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อาหารสําหรับ
สัตว์เลี้ยง 

เ ก ษต ร ก ร มี
อ า ห า ร
สํ าหรับสั ต ว์
เลี้ยง 

ความ
ต้องการ
ของเกษตร 

ทต.ก้อ/
เกษตร
อําเภอ 

6. โครงการหมู่บ้าน
เกษตรปลอดภัย 
บ้านก้อท่า  
หมู่ที่ 4 

เพื่อส่งเสริมให้เป็น
หมู่บ้านเกษตร
ปลอดภัย  
บ้านก้อทา่ หมู่ที่ 4 

ส่งเสริมหมู่บา้นเกษตร
ปลอดภัย บ้านก้อท่า 
หมู่ที่ 4 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อาชีพและ
รายได้ของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
อ า ห า ร
ปลอดภัย 

ความ
ต้องการ
ของ
เกษตรกร 

ทต.ก้อ/
เกษตร
อําเภอ 

7. โครงการลดการใช้
สารเคมีในชุมชน 
บ้านก้อท่า หมู่ที่ 
4 

เพื่อลดการใช้
สารเคมีในชุมชน 
บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 

การลดการใช้สารเคมี
ในชุมชน บ้านก้อท่า 
หมู่ที่ 4 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การลดต้นทุน
ทางการเกษตร 

เกษตรกรลด
ก า ร ใ ช้
ส า ร เ ค มี ที่ มี
ต้นทุนสูงและ
เป็นอันตราย 

ความ
ต้องการ
ของ
เกษตรกร 

ทต.ก้อ 

รวม ..7..โครงการ   140,000 140,000 140,000 140,000 140,000     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ที่ 4 เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตรข์ององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ประเด็นที่ 3 การพัฒนาเมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3.2.แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ 
วัตถุ 

ประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้กับกลุ่มผูย้ากไร้ 
คนพิการ ผู้สูงอายุ 
บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 
 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้กับกลุ่ม
ผู้ยากไร้ คน
พิการ ผู้สูงอายุ
บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 
1 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้กับกลุ่มผู้
ยากไร้ คนพิการ 
ผู้สูงอายุ บ้านก้อทุ่ง 
หมู่ที่ 1 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความมั่นคง
ของที่อยู่อาศัย 

ผู้ยากไร้  คน
พิ ก า ร 
ผู้สูงอาย ุ

ความ
ต้องการ
ของชุมชน 

ทต.ก้อ/
พมจ. 

2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูดู้แลคน
พิการ ให้มีคุณภาพมี
ประสิทธิภาพในการ
ดูแลคนพิการบ้าน
ก้อทุ่ง 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูดู้แล
คนพิการ ให้มี
คุณภาพมี
ประสิทธิภาพใน
การดูแลคน

พัฒนาศักยภาพผูดู้แล
คนพิการ ให้มีคุณภาพ
มีประสิทธิภาพในการ
ดูแลคนพิการบ้านก้อ
ทุ่ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การดูแลคน
พิการ 

ค น พิ ก า ร มี
คุณภาพชีวิต
ที่ด ี

ความ
ต้องการ
ชองชุมชน 

ทต.ก้อ 

แบบ ผ.02/1 
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พิการบ้านก้อทุ่ง 
3. โครงการเยี่ยมบ้านผู้

พิการที่ไดร้ับ
ผลกระทบทางสังคม 
,โรคตดิต่อบ้านก้อ
ทุ่ง 

เพื่อเยี่ยมบ้านผู้
พิการที่ไดร้ับ
ผลกระทบทาง
สังคม ,
โรคตดิต่อบ้าน
ก้อทุ่ง 

เยี่ยมบ้านผู้พิการที่
ได้รับผลกระทบทาง
สังคม ,โรคติดต่อบ้าน
ก้อทุ่ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คุณภาพชีวิต
ของผู้พิการ 

ผู้พิการได้รับ
การดูแลเอา
ใจใส่ 

ความ
ต้องการ
ชองชุมชน 

ทต.ก้อ 

4. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้กับกลุ่มผูย้ากไร้ 
คนพิการ ผู้สูงอายุ 
บ้านก้อหนอง หมู่ 2 
 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้กับกลุ่ม
ผู้ยากไร้ คน
พิการ ผู้สูงอายุ  
 

ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้กับกลุ่มผู้
ยากไร้ คนพิการ 
ผู้สูงอายุ บ้านก้อหนอง 
หมู่ 2 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความมั่นคง
ของที่อยู่อาศัย 

กลุ่มเปูาหมาย
ไ ด้ รั บ ก า ร
ซ่อมแซมที่อยู่
อาศัย 

ความ
ต้องการ
ชองชุมชน 

ทต.ก้อ 

5. โครงการสนับสนุน
เครื่องอุปโภค 
บริโภค กลุ่มผู้ปุวย
ติดเตยีง (เยี่ยมบ้าน) 
บ้านก้อหนอง 

สนับสนุนเครื่อง
อุปโภค บริโภค 
กลุ่มผู้ปุวยติด
เตียง (เยี่ยม
บ้าน) 
บ้านก้อหนอง 

สนับสนุนเครื่อง
อุปโภค บริโภค กลุม่
ผู้ปุวยตดิเตียง (เยีย่ม
บ้าน) 
บ้านก้อหนอง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คุณภาพชีวิต
ของผู้ปุวยติด
เตียง 

ผู้ปวุยติดเตียง
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ความ
ต้องการ
ชองชุมชน 

ทต.ก้อ 

6. โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงซ่อมแซมที่
อยู่อาศัย ห้องน้ํา 
ให้กับกลุ่มผูย้ากไร้ 
คนพิการ ผู้สูงอายุ 

เพื่อก่อสร้าง/
ปรับปรุง
ซ่อมแซมที่อยู่
อาศัย ห้องน้ํา 
ให้กับกลุ่มผู้

ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 
ห้องน้ํา ให้กับกลุ่มผู้
ยากไร้ คนพิการ 
ผู้สูงอายุ บ้านก้อจอก 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความมั่นคง
ของที่อยู่อาศัย 

กลุ่มเปูาหมาย
ไ ด้ รั บ ก า ร
ซ่อมแซมที่อยู่
อาศัย 

ความ
ต้องการ
ชองชุมชน 

ทต.ก้อ 
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บ้านก้อจอก หมู่ 3 ยากไร้ คนพิการ 
ผู้สูงอายุ  

หมู่ 3 

7. โครงการสนับสนุน
การสนับสนุนเครื่อง
อุปโภค บริโภค ยา
รักษาโรค สําหรบั
ผู้ปุวยตดิเตียง 
(เยี่ยมบ้าน) บ้านก้อ
จอก หมู่ 3 

โครงการ
สนับสนุนการ
สนับสนุนเครื่อง
อุปโภค บริโภค 
ยารักษาโรค 
สําหรับผู้ปุวยติด
เตียง (เยี่ยม
บ้าน) บ้านก้อ
จอก หมู่ 3 

โครงการสนับสนุนการ
สนับสนุนเครื่อง
อุปโภค บริโภค ยา
รักษาโรค สําหรบั
ผู้ปุวยตดิเตียง (เยีย่ม
บ้าน) บ้านก้อจอก หมู่ 
3 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 คุณภาพชีวิต
ของผู้ปุวยติด
เตียง 

ผู้ปวุยติดเตียง
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ความ
ต้องการ
ชองชุมชน 

ทต.ก้อ 

8. โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงซ่อมแซมที่
อยู่อาศัย ห้องน้ํา 
ให้กับกลุ่มผูย้ากไร้ 
คนพิการ ผู้สูงอายุ 
บ้านกอ้ท่า หมู่ 4 
 

เพื่อก่อสร้าง/
ปรับปรุง
ซ่อมแซมที่อยู่
อาศัย ห้องน้ํา 
ให้กับกลุ่มผู้
ยากไร้ คนพิการ 
ผู้สูงอายุ บ้านก้อ
ท่า หมู่ 4  
 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 
ห้องน้ํา ให้กับกลุ่มผู้
ยากไร้ คนพิการ 
ผู้สูงอายุ บ้านก้อท่า 
หมู่ 4  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความมั่นคง
ของที่อยู่อาศัย 

กลุ่มเปูาหมาย
ไ ด้ รั บ ก า ร
ซ่อมแซมที่อยู่
อาศัย 

ความ
ต้องการ
ชองชุมชน 

ทต.ก้อ 

9. โครงการสนับสนุน
การสนับสนุนเครื่อง
อุปโภค บริโภค ยา
รักษาโรค สําหรบั

เพื่อสนับสนุน
การสนับสนุน
เครื่องอปุโภค 
บริโภค ยารักษา

สนับสนุนการ
สนับสนุนเครื่อง
อุปโภค บริโภค ยา
รักษาโรค สําหรบั

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 คุณภาพชีวิต
ของผู้ปุวยติด
เตียง 

ผู้ปวุยติดเตียง
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ความ
ต้องการ
ชองชุมชน 

ทต.ก้อ 
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ผู้ปุวยตดิเตียง 
(เยี่ยมบ้าน) บ้านก้อ
ท่า หมู่ 4 
 

โรค สําหรับ
ผู้ปุวยตดิเตียง 
(เยี่ยมบ้าน) 
บ้านก้อท่า หมู่ 
4 

ผู้ปุวยตดิเตียง (เยีย่ม
บ้าน) บ้านก้อท่า  
หมู่ 4 

รวม ..9..โครงการ   920,000 920,000 920,000 920,000 920,000     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 130 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ที่ 4 เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตรข์ององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ประเด็นที่ 3 การพัฒนาเมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3.2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
วัตถุ 

ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการเงิน
อุดหนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอาชีพกลุ่ม
ผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง 

เพื่ออุดหนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอาชีพกลุ่ม
ผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง 

สนับสนุนเงินอุดหนุน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอาชีพกลุ่ม
ผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กิจกรรมของ
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มได้รับการ
สนับสนุนการ
พัฒนาอาชีพ 

ความ
ต้องการ
ของ
ประชาชน 

ทต.ก้อ 
 
 
 
 
 

2. โครงการเงิน
อุดหนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอาชีพกลุ่ม
ปลาย่างรมควัน
บ้านก้อท่า 
 

เพื่ออุดหนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอาชีพกลุ่ม
ปลาย่างรมควัน
บ้านก้อท่า 

สนับสนุนเงินอุดหนุน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอาชีพกลุ่มปลา
ย่างรมควันบ้านก้อท่า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กิจกรรมของ
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มได้รับการ
สนับสนุนการ
พัฒนาอาชีพ 

ความ
ต้องการ
ของ
ประชาชน 

ทต.ก้อ 

แบบ ผ.02/1 
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3. โครงการเงิน
อุดหนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอาชีพกลุ่มทํา
ผ้านวมด้วยมือ
ตําบลก้อ 

เพื่ออุดหนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอาชีพกลุ่มทํา
ผ้านวมด้วยมือ
ตําบลก้อ 

สนับสนุนเงินอุดหนุน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอาชีพกลุ่มทําผ้า
นวมด้วยมือตําบลก้อ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กิจกรรมของ
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มได้รับการ
สนับสนุนการ
พัฒนาอาชีพ 

ความ
ต้องการ
ของ
ประชาชน 

ทต.ก้อ 

4. โครงการเงิน
อุดหนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอาชีพกลุ่ม
แปรรูปผลไม้และ
ถนอมอาหาร
ตําบลก้อ 

เพื่ออุดหนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอาชีพกลุ่ม
แปรรูปผลไม้และ
ถนอมอาหาร
ตําบลก้อ 

สนับสนุนเงินอุดหนุน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอาชีพกลุ่มแปรรูป
ผลไม้และถนอม
อาหารตําบลก้อ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กิจกรรมของ
กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มได้รับการ
สนับสนุนการ
พัฒนาอาชีพ 

ความ
ต้องการ
ของ
ประชาชน 

ทต.กอ้ 

รวม ..4..โครงการ   80,000 80,000 80,000 80,000 80,000     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 132 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ที่ 4 เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตรข์ององค์หารบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ประเด็นที่ 3 การพัฒนาเมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
วัตถุ 

ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างโรง
อบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์  
บ้านก้อจอก  
หมู่ 3 

เพื่อก่อสร้างโรง
อบแห้งพลังงาน
แสงอาทติย์  
บ้านก้อจอก หมู่ 3 

โรงอบแห้ง
พลังงาน
แสงอาทิตย์  
บ้านก้อจอก  
หมู่ 3 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 การเพิ่มมลูค่า
ผลิตภณัฑ์
อบแห้งของ 
กลุ่มเกษตรกร 

ผลติภณัฑ์มี
คุณภาพ 

ความ
ต้องการ
ของ
เกษตรกร 

ทต.ก้อ 

2 โครงการก่อสร้างโรง
อบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์  
บ้านกอ้ท่า  
หมู่ 4 

เพื่อก่อสร้างโรง
อบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์  
บ้านก้อท่า หมู่ 4 

โรงอบแห้ง
พลังงาน
แสงอาทิตย์  
บ้านก้อท่า หมู่ 4 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 มีโรงอบ
พลังงานแสง 
อาทิตย์เพื่อ
เพิ่มมูลค่า
ผลิตภณัฑ์
อบแห้งของ 
กลุ่มเกษตรกร 

ผลิตภณัฑ์มี
คุณภาพ 
เป็นทีต่้องการ
ของผู้บริโภค 
เพิ่มรายได้
ให้แก่
เกษตรกร 

ความ
ต้องการ
ของ
เกษตรกร 

ทต.ก้อ 

รวม ..2..โครงการ   240,000 240,000 240,000 240,000 240,000     
 
 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ที่ 4 เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตรข์ององค์หารบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ประเด็นที่ 3 การพัฒนาเมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4.2.แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
วัตถุ 

ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการปูองกัน
ไฟปุาและหมอก
ควันในตําบลก้อ 

เพื่อปูองกันไฟปุา
และหมอกควันใน
ตําบลก้อ 

การปูองกันไฟปุาและ
หมอกควันในตําบลก้อ 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ปัญหาไฟปุา
หมอกควัน 

ปัญหาไฟปุา
หมอกควัน
ลดลง 

ความ
ต้องการ
ของชุมชน 

ทต.ก้อ/
ทสจ. 

2. โครงการอบรมลด
การเผาในพื้นที่ทํา
การเกษตร ปุาไม้ 
บ้านก้อหนอง  
หมู่ 2 

เพื่ออบรมลดการ
เผาในพื้นที่ทํา
การเกษตร ปุาไม้ 
บ้านก้อหนอง  
หมู่ 2 

อบรมลดการเผาใน
พื้นที่ทําการเกษตร  
ปุาไม้ บ้านก้อหนอง 
หมู่ 2 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปัญหาการเผา
ในพื้นที่
การเกษตร 

ล ด ปั ญ ห า
การเผาใน
พื้ น ที่
การเกษตร 

ความ
ต้องการ
ของชุมชน 

ทต.ก้อ/
ทสจ./พด. 

3. โครงการปูองกัน
และแก้ไขปญัหา
ไฟปุาและหมอก
ควันบ้านก้อจอก 

เพื่อปูองกันและ
แก้ไขปัญหาไฟปุา
และหมอกควัน
บ้านก้อจอก 

ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาไฟปุาและหมอก
ควันบ้านก้อจอก 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปัญหาไฟปุา
หมอกควัน 

ปัญหาไฟปุา
หมอกควัน
ลดลง 

ความ
ต้องการ
ของชุมชน 

ทต.ก้อ/
ทสจ. 

4. โครงการทําแนว เพื่อทําแนวกันไฟ แนวกันไฟบ้านก้อท่า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนแนวกัน มีแนวกันไฟ ความ ทต.ก้อ/

แบบ ผ.02/1 
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กันไฟบ้านก้อท่า 
หมู่ 4 

บ้านก้อท่า หมู่ 4 หมู่ 4 ไฟ ปุา ต้องการ
ของชุมชน 

ทสจ. 

5. โครงการสนับสนุน
อุปกรณ์ดับไฟปุา
บ้านก้อท่า หมู่ 4 

เพื่อสนับสนุน
อุปกรณ์ดับไฟปุา
บ้านก้อท่า หมู่ 4 

สนับสนุนอุปกรณ์ดบั
ไฟปุาบ้านก้อท่า หมู่ 4 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อุปกรณ์ดับไฟ
ปุาเพียงพอ 

มีอุปกรณ์
ดับไฟปุา
เพียงพอ 

ความ
ต้องการ
ของชุมชน 

ทต.ก้อ/
ทสจ. 

รวม ..5..โครงการ   230,000 230,000 230,000 230,000 230,000     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ข.ยุทธศาสตรข์ององค์หารบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ประเด็นที่ การพัฒนาเมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4.3.แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
วัตถุ 

ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ําดัก
ตะกอนดิน 
ตําบลก้อ 

เพื่อก่อสร้างฝาย
ชะลอนํ้าดักตะกอน
ดิน 
ตําบลก้อ 

ก่อสร้างฝายชะลอ
น้ําดักตะกอนดิน
ตําบลก้อ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 แหล่งเก็บกัก
น้ํา 

มี แหล่ ง เ ก็ บ
กักนํ้า 

ความ
ต้องการ
ของ
ประชาชน 

ทต.ก้อ 

2. โครงการปลูกต้นไม้
สร้างสวนสุขภาพ 
ลานข้างปุาช้า บ้าน
ก้อทุ่ง หมู่ 1 

เพื่อปลูกต้นไม้สร้าง
สวนสุขภาพ ลาน
ข้างปุาช้า บ้านก้อทุ่ง  
หมู่ 1 

ต้นไมส้ร้างสวน
สุขภาพ ลานข้าง
ปุาช้า บ้านก้อทุ่ง 
หมู่ 1 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สถานท่ีออก
กําลังกาย 

มีสถานที่ออก
กําลังกาย 

ความ
ต้องการ
ของ
ประชาชน 

ทต.ก้อ 

3. โครงการเพิม่เช้ือ
และปรมิาณเห็ดใน
ปุาชุมชนบ้านก้อทุ่ง 

เพื่อเพ่ิมเช้ือและ
ปริมาณเห็ดในปุา
ชุมชนบ้านก้อทุ่ง 

เพิ่มเช้ือและ
ปริมาณเห็ดในปุา
ชุมชนบ้านก้อทุ่ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนเห็ดใน
ปุาชุมชน 

มีเห็ดเกิดเพิ่ม
มากขึ้นในปุา
ชุมชน 

ความ
ต้องการ
ของ
ประชาชน 

ทต.ก้อ 

4. โครงการก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างฝาย สร้างฝายชะลอน้ํา 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 แหล่งเก็บกัก มี แหล่ ง เ ก็ บ ความ ทต.ก้อ 

แบบ ผ.02/1 
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ฝายชะลอน้ํา ตําบล
ก้อ 

ชะลอนํ้า ตําบลก้อ ตําบลก้อ 
-ห้วยน้ําดั้น 
-ห้วยม่วงแก้ว 
-ห้วยแพะย่าเอื้อย 
-ห้วยขี ่

น้ํา กักนํ้า ต้องการ
ของ
ประชาชน 

5. โครงการปลูกปุา
ทดแทนสองฝั่งลํา
ห้วยแม่ก้อ 

เพื่อส่งเสริมการปลูก
ปุาทดแทนสองฝั่งลํา
ห้วยแม่ก้อ 

ปลูกปุาทดแทน
สองฝั่งลําห้วยแม่
ก้อ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การปูองกันการ
พังทะลายดิน
ตลิ่งลําห้วย 

มีการปูองกัน
ตลิ่งลําห้วย
พังทะลาย 

ความ
ต้องการ
ของ
ประชาชน 

ทต.ก้อ 

6. โครงการอบรมการ
ทําปุ๋ยจากเศษวัชพืช 

เพื่ออบรมการทําปุ๋ย
จากเศษวัชพืช 

อบรมการทําปุ๋ย
จากเศษวัชพืช 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 การลดต้นทุน
ด้านการเกษตร 

มีการส่งเสรมิ
การทําปุ๋ย
บํารุงพืช 

ความ
ต้องการ
ของ
ประชาชน 

ทต.ก้อ 

7. โครงการส่งเสริม
ดูแลรักษาปาุชุมชน
ให้ยั่งยืน การสรา้ง
อาหารในปุาชุมชน  
บ้านก้อจอก 

เพื่อส่งเสริมดูแล
รักษาปุาชุมชนให้
ยั่งยืน การสรา้ง
อาหารในปุาชุมชน 
บ้านก้อจอก 

ส่งเสริมดูแลรักษา
ปุาชุมชนให้ยั่งยืน 
การสร้างอาหารใน
ปุาชุมชน บ้านก้อ
จอก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความสมบรูณ์
ของปุาชุมชน 

ปุาชุมชน
ได้รับการดูแล
รักษา 

ความ
ต้องการ
ของ
ประชาชน 

ทต.ก้อ 

8. โครงการลดการเผา
ในพื้นที่การเกษตร 
ตําบลก้อ 

เพื่อรณรงค์ลดการ
เผาในพื้นที่
การเกษตร 
ตําบลก้อ 

ลดการเผาในพื้นที่
การเกษตรตําบล
ก้อ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปัญหาการเผา
ในพื้นที่
การเกษตร 

มีการรณรงค์
ลดการเผา 

ความ
ต้องการ
ของชุมชน 

ทต.ก้อ 

รวม …8...โครงการ   310,000 310,000 310,000 310,000 310,000     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ที ่1 เมืองแห่งวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถี 
ข.ยุทธศาสตรข์ององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ประเด็นที่ 4 การพัฒนาเมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเท่ียว 
5.1.แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
วัตถุ 

ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนรถรับส่ง
นักเรียนในพ้ืนท่ี
ห่างไกล 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนรถรับส่ง
นักเรียนในพ้ืนท่ี
ห่างไกล 

ส่งเสริมสนับสนุนรถ
รับส่งนักเรยีนในพื้นที่
ห่างไกล 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 การลดภาระค่า
ใช้ของ
ครัวเรือน 

มีรถรับส่ง
นักเรียนใน
พื้นที่
ห่างไกล 

ความ
ต้องการ
ของชุมชน 

ทต.ก้อ 

2. โครงการสนับสนุน
เครื่องเล่นดนตรี
พื้นบ้าน /สากล 
 

เพื่อสนับสนุน
เครื่องเล่นดนตรี
พื้นบ้าน /สากล  

สนับสนุนเครื่องเล่น
ดนตรีพื้นบ้าน /สากล  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การอนุรักษ์
ดนตรีพื้นเมือง 

มีการ
สนับสนุน
เครื่องเล่น
ดนตรี
พื้นเมือง/
สากล 

ความ
ต้องการ
ของชุมชน 

ทต.ก้อ 

3. โครงการส่งเสริม
การเรยีนรู้
ประเพณี

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ประเพณี
วัฒนธรรมเด็กและ

ส่งเสริมการเรียนรู้
ประเพณีวัฒนธรรม
เด็กและเยาวชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การเรยีนรู้
ประเพณี 
วัฒนธรรม 

มีการ
ส่งเสริมการ
เรียนรูด้้าน

ความ
ต้องการ
ของชุมชน 

ทต.ก้อ 

แบบ ผ.02/1 
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วัฒนธรรมเด็กและ
เยาวชน 

เยาวชน วัฒนธรรม
ประเพณ ี

4. โครงการสนับสนุน
ส่งเสริมกิจกรรม
ด้านวัฒนธรรม
ประเพณี ดนตรี
พื้นบ้านแก่
ผู้สูงอายุและ
เยาวชน 

เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมกิจกรรม
ด้านวัฒนธรรม
ประเพณี ดนตรี
พื้นบ้านแก่
ผู้สูงอายุและ
เยาวชน 

สนับสนุนส่งเสริม
กิจกรรมด้าน
วัฒนธรรมประเพณี 
ดนตรีพื้นบ้านแก่
ผู้สูงอายุและเยาวชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
วัฒนธรรม
ประเพณ ี

มีการ
ส่งเสริม
กิจกรรม
วัฒนธรรม
ประเพณ ี

ความ
ต้องการ
ของชุมชน 

ทต.ก้อ 

รวม ..4..โครงการ   210,000 210,000 210,000 210,000 210,000     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ที ่1 เมืองแห่งวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถ ี
ข.ยุทธศาสตรข์ององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ประเด็นที่ 1 การพัฒนาเมืองแห่งวัฒนธรรมความหลากหลายและการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในวิถีใหม่ 

5.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเท่ียว 
5.2.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ 
วัตถุ 

ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวใน
ชุมชนตําบลก้อ 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในชุมชน 
ตําบลก้อ 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในชุมชน ตําบลก้อ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวของ
ชุมชน 

มีการจัด
กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

ความ
ต้องการ
ของชุมชน 

ทต.ก้อ/
พช.อ.ลี้ 

2. โครงการส่งเสริม
พัฒนาบรรจุภณัฑ์
ผลิตภณัฑ์ของ
กลุ่มอาชีพบ้านก้อ
ทุ่ง หมู่ 1 

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
บรรจภุัณฑ์
ผลิตภณัฑ์ของกลุ่ม
อาชีพบ้านก้อทุ่ง 
หมู่ 1 

ส่งเสริมพัฒนาบรรจุ
ภัณฑผ์ลติภณัฑ์ของ
กลุ่มอาชีพบ้านก้อทุ่ง 
หมู่ 1 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 บรรจภุัณฑ์ของ
กลุ่มอาชีพ 

การส่งเสริม
การออกแบบ
บรรจภุัณฑ์
ของกลุ่ม
อาชีพ 

ความ
ต้องการ
ของกลุ่ม
อาชีพ 

ทต.ก้อ 

3. โครงการส่งเสริม
และสบืสาน
วัฒนธรรม

เพื่อส่งเสริม
ประเพณีสรงน้ํา
พระธาตสุลีเวยีง

ส่งเสริมประเพณีสรง
น้ําพระธาตสุลเีวียงก้อ 
กินเฮ๊าท์ ฟังธรรมหัว

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การส่งเสริม
และสบืสาน
วัฒนธรรม

มีกิจกรรมการ
ส่งเสริมและ
สืบสาน

ความ
ต้องการ
ของชุมชน 

ทต.ก้อ 

แบบ ผ.02/1 
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ประเพณีท้องถิ่น
บ้านก้อทุ่ง หมู่ 1 

ก้อ กินเฮ๊าท์ ฟัง
ธรรมหัวฝาย สรง
น้ําพระบาทยางวี 
เลี้ยงผเีมือง ฟัง
ธรรมกลางบ้าน 
เทศมหาชาติ  
บ้านก้อทุ่ง 

ฝาย สรงน้ําพระบาท
ยางวี เลี้ยงผีเมือง ฟัง
ธรรมกลางบ้าน เทศ
มหาชาติ บ้านก้อทุ่ง 

ประเพณี
ท้องถิ่น 

วัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถิ่น 

4. โครงการสรงน้ํา
พระธาตุ วัดก้อยืน 
วัดบ้านเก่า  

เพื่อจัดกิจกรรม
สรงน้ําพระธาตุ 
วัดก้อยืน วัดบ้าน
เก่า  

กิจกรรมสรงน้ําพระ
ธาตุ วัดก้อยืน วัดบ้าน
เก่า  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 การส่งเสริม
และสบืสาน
วัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถิ่น 

มีกิจกรรมการ
ส่งเสริมและ
สืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถิ่น 

ความ
ต้องการ
ของชุมชน 

ทต.ก้อ 

5. โครงการจดัตั้ง
เครือข่ายที่พัก
นักท่องเที่ยว 
(โฮมสเตย์) 

เพื่อจัดตั้ง
เครือข่ายที่พัก
นักท่องเที่ยว 
(โฮมสเตย์) 

เครือข่ายที่พัก
นักท่องเที่ยว (โฮมส
เตย์) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนที่พักใน
ชุมชน 

มีเครือข่ายจัด
ที่พักบริการ
นักท่องเที่ยว 

ความ
ต้องการ
ของ
เครือข่าย 

ทต.ก้อ/
อบจ. 

6. โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
เทศกาลดอกฝูาย
บานท่ีบ้านก้อ  

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว เทศกาล
ดอกฝูายบานท่ี
บ้านก้อ  

ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เทศกาลดอกฝูายบาน
ที่บ้านก้อ  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

มีการจัด
กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ความ
ต้องการ
ของชุมชน 

ทต.ก้อ 

7. โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
ธนาคารปลา  

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ธนาคาร
ปลา  

ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ธนาคารปลา  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

มีการจัด
กิจกรรม
ส่งเสริมการ

ความ
ต้องการ
ของชุมชน 

ทต.ก้อ 
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ท่องเที่ยว 
8. โครงการส่งเสริม

การท่องเที่ยว 
เทศกาลปลาอะดื้อ  

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว เทศกาล
ปลาอะดื้อ  

ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เทศกาลปลาอะดื้อ  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

มีการจัด
กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ความ
ต้องการ
ของชุมชน 

ทต.ก้อ 

9. โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม ไว้พระ
เจ้าทันใจวัดก้อยืน 
วันบ้านเก่าบ้าน
เกิดครูบาวงษ์ 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม ไว้พระ
เจ้าทันใจวัดก้อยืน 
วันบ้านเก่าบ้าน
เกิดครูบาวงษ์ 

ส่งเสริมการท่องเที่ยง
ทางวัฒนธรรม ไว้พระ
เจ้าทันใจวัดก้อยืน วัน
บ้านเก่าบ้านเกิดครูบา
วงษ ์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

มีการจัด
กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ความ
ต้องการ
ของชุมชน 

ทต.ก้อ 

10. โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม วัดบ้าน
เก่า พระบาทผาตั้ง 
วัดก้อยืน หมู่ 3 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม วัดบ้าน
เก่า พระบาทผาตั้ง 
วัดก้อยืน หมู่ 3 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม วัดบ้าน
เก่า พระบาทผาตั้ง วัด
ก้อยืน หมู่ 3 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

มีการจัด
กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ความ
ต้องการ
ของชุมชน 

ทต.ก้อ 

11. โครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟูวัฒนธรรม 
ประเพณี วัน
สําคัญทางศาสนา 

เพื่ออนุรักษ์ฟ้ืนฟู
วัฒนธรรม 
ประเพณี วัน
สําคัญทางศาสนา 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
วัฒนธรรม ประเพณี 
วันสําคัญทางศาสนา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การอนุรักษ์
ฟื้นฟู
วัฒนธรรม
ประเพณ ี

มีการการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
วัฒนธรรม
ประเพณ ี
 

ความ
ต้องการ
ของชุมชน 

ทต.ก้อ 

12. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนศลิปะ
และวัฒนธรรม

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนศลิปะ
และวัฒนธรรม

ส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปะและวัฒนธรรม
พื้นบ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การสนับสนุน
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

มีการ
สนับสนุน
ศิลปะและ

ความ
ต้องการ
ของชุมชน 

ทต.ก้อ 
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พื้นบ้าน พื้นบ้าน วัฒนธรรม 
13. โครงการส่งเสริม

วัฒนธรรม
ประเพณีสรงน้ํา
พระบาทผาตั้ง  
หมู่ 4 

เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณีสรงน้ํา
พระบาทผาตั้ง  
หมู่ 4 

ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีสรงน้ําพระ
บาทผาตั้ง หมู่ 4 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การอนุรักษ์
ฟื้นฟู
วัฒนธรรม
ประเพณ ี

มีการการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
วัฒนธรรม
ประเพณ ี

ความ
ต้องการ
ของชุมชน 

ทต.ก้อ 

14. โครงการสนับสนุน
วัฒนธรรม
ประเพณีเดือน 4 
และเดือน 9 

เพื่อสนับสนุน
วัฒนธรรม
ประเพณีเดือน 4 
และเดือน 9 

สนับสนุนวัฒนธรรม
ประเพณีเดือน 4 และ
เดือน 9 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การอนุรักษ์
ฟื้นฟู
วัฒนธรรม
ประเพณ ี

มีการการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
วัฒนธรรม
ประเพณ ี

ความ
ต้องการ
ของชุมชน 

ทต.ก้อ 

15. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนประเพณี
ฟังธรรมกลางบ้าน 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนประเพณี
ฟังธรรมกลางบ้าน 

ส่งเสริมสนับสนุน
ประเพณีฟังธรรม
กลางบ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การอนุรักษ์
ฟื้นฟู
วัฒนธรรม
ประเพณ ี

มีการการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
วัฒนธรรม
ประเพณ ี

ความ
ต้องการ
ของชุมชน 

ทต.ก้อ 

รวม ...15..โครงการ   310,000 310,000 310,000 310,000 310,000     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ที่ 4 เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตรข์ององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ประเด็นที่ 3 การพัฒนาเมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อม 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1.แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
วัตถุ 

ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการปรับปรุง
ศูนย์สาธารณะสุข
ชุมชน (ศสมช.) 
อสม. บ้านก้อทุ่ง 
หมู่ 1 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
สาธารณะสุขชุมชน 
(ศสมช.) 
อสม. บ้านก้อทุ่ง หมู่ 
1 

ปรับปรุงศูนย์
สาธารณะสุขชุมชน 
(ศสมช.)อสม.บ้าน
ก้อทุ่ง หมู่ 1 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 สถานท่ีบริการ
ประชาชนด้าน
สาธารณสุขมูล
ฐาน 

มีสถานท่ี
บริการ
ประชาชน
ด้าน
สาธารณสุข
มูลฐาน 

ความ
ต้องการ
ของ  
อสม. 

ทต.ก้อ /
รพสต.ก้อ 

2. โครงการส่งเสริม
การออกกําลังกาย 
บ้านก้อทุ่ง  

เพื่อส่งเสริมการออก
กําลังกาย บ้านก้อทุ่ง  

ส่งเสริมการออก
กําลังกาย บ้านก้อทุ่ง  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กิจกรรมการ
ออกกําลังกาย 

มีการส่งเสริม
การออกกําลัง
กาย 

ความ
ต้องการ
ของชุมชน 

ทต.ก้อ 

3. โครงการควบคมุ
ปูองกันโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ
ในชุมชบ้านก้อทุ่ง  

เพื่อควบคุมปูองกัน
โรคตดิต่อและโรคไม่
ติดต่อในชุมชนบ้าน
ก้อทุ่ง 

ควบคุมปูองกัน
โรคตดิต่อและโรคไม่
ติดต่อในชุมชน บ้าน
ก้อทุ่ง  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การควบคุม
ปูองกัน
โรคตดิต่อใน
ชุมชน 

มีการควบคุม
ปูองกัน
โรคตดิต่อใน
ชุมชน 

ความ
ต้องการ
ของชุมชน 

ทต.ก้อ 

แบบ ผ.02/1 
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4. โครงการพัฒนา
ศักยภาพ อสม. 
และผู้นาํชุมชน 
บ้านก้อทุ่ง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
อสม. และผู้นํา
ชุมชน บ้านก้อทุ่ง 

การพัฒนาศักยภาพ 
อสม. และผู้นํา
ชุมชน บ้านก้อทุ่ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ศักยภาพการ
ทํางานของ  
อสม. 

มีการพัฒนา
ศักยภาพของ 
อสม. 

ความ
ต้องการ
ของ อสม. 

ทต.ก้อ 

5. โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
ความรู้ให้แก่ อสม. 
บ้านก้อหนอง 

เพื่ออบรมพัฒนา
ศักยภาพความรู้
ให้แก่ อสม. บ้านก้อ
หนอง 

การพัฒนาศักยภาพ
ความรู้ให้แก่ อสม. 
บ้านก้อหนอง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ศักยภาพการ
ทํางานของ  
อสม. 

มีการพัฒนา
ศักยภาพของ 
อสม. 

ความ
ต้องการ
ของ อสม. 

ทต.ก้อ 

6. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนวสัดุ 
อุปกรณ์กลุม่ทอผ้า
ฝูายด้วยมือ บ้าน
ก้อหนอง 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนวสัดุ 
อุปกรณ์กลุม่ทอผ้า
ฝูายด้วยมือ บ้านก้อ
หนอง 

ส่งเสริมสนับสนุน
วัสดุ อุปกรณ์กลุ่ม
ทอผ้าฝูายด้วยมือ  
(ก่ีทอผ้า อิดฝูาย)
บ้านก้อหนอง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 วัสดุ อุปกรณ์
ในการทอผ้า
เพียงพอ 

กลุ่มมีวสัดุ 
อุปกรณ์ใน
การทอผ้า
เพียงพอ 

ความ
ต้องการ
ของกลุ่ม
อาชีพ 

ทต.ก้อ 

7. โครงจัดซื้อ
ทรายอะเบท และ
น้ํายาชุบมุ้ง 

เพื่อจัดซื้อ
ทรายอะเบท  และ
น้ํายาชุบมุ้ง 

จัดซื้อทรายอะเบท  
และน้ํายาชุบมุ้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปัญหาด้านโรค
ไข้เลือดออก 

มีการปูองกัน
และควบคมุ
การแพร่
ระบาดของ
โรค
ไข้เลือดออก 

ความ
ต้องการ
ของชุมชน 

ทต.ก้อ 

8. โครงการส่งเสริม
การออกกําลังเพื่อ
สุขภาพ บ้านก้อ
หนอง 

เพื่อส่งเสริมการออก
กําลังเพื่อสุขภาพ 
บ้านก้อหนอง 

ส่งเสริมการออก
กําลังเพื่อสุขภาพ 
บ้านก้อหนอง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กิจกรรมออก
กําลังกายของ
ชุมชน 

มี ก า ร จั ด
กิจกรรมออก
กําลังกายของ
ชุมชน 
 

ความ
ต้องการ
ของชุมชน 

ทต.ก้อ 
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9. โครงการส่งเสริม
สุขภาพให้แก่
ผู้สูงอายุ บ้านก้อ
จอก 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ให้แก่ผู้สูงอายุ บ้าน
ก้อจอก 

ส่งเสริมสุขภาพ
ให้แก่ผู้สูงอายุ บ้าน
ก้อจอก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

การส่งเสริม
สุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

ความ
ต้องการ
ของ
ผู้สูงอาย ุ

ทต.ก้อ 

10. โครงการปูองกัน
โรคตดิต่อและโรค
ไม่ตดิต่อในชุมชน
บ้านก้อจอก หมู่ 3 

เพื่อปูองกัน
โรคตดิต่อและโรคไม่
ติดต่อในชุมชนบ้าน
ก้อจอก หมู่ 3 

การปูองกัน
โรคตดิต่อและโรคไม่
ติดต่อในชุมชนบ้าน
ก้อจอก หมู่ 3 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การเกิดโรค
ระบาดและ
ติดต่อในชุมชน 

มีการปูองกัน
การควบคุม
การแพร่
ระบาดของ
โรคตดิต่อ 

ความ
ต้องการ
ของ
ผู้สูงอาย ุ

ทต.ก้อ 

11. โครงการพ่นหมอก
ควัน/ละอองฝอย
กําจัดยุง 

เพื่อดําเนินการพ่น
หมอกควัน/ละออง
ฝอยกําจัดยุง 

พ่นหมอกควัน/
ละอองฝอยกําจดัยุง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การเกิดโรค
ไข้เลือดออกใน
ชุมชน 

มีการปูองกัน
และควบคุม
การ เกิด โ รค
ไข้เลือดออก 

ความ
ต้องการ
ของชุมชน 

ทต.ก้อ 

12. โครงการจดัซื้อ
วัคซีนปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

เพื่อจัดซื้อวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

จัดซื้อวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

มีการปูองกัน
โรคพิษสุนั ข
บ้า 

ความ
ต้องการ
ของชุมชน 

ทต.ก้อ 

13. โครงการสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬา (เป
ตอง) บ้านก้อท่า 

เพื่อสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬา (เป
ตอง) บ้านก้อท่า 

สนับสนุนอุปกรณ์
กีฬา (เปตอง) บ้าน
ก้อท่า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อุปกณ์กีฬาเพื่อ
ประชาชน 

มีการ
สนับสนุน
อุปกรณ์กีฬา 

ความ
ต้องการ
ของชุมชน 

ทต.ก้อ 

รวม ..13..โครงการ   480,000 480,000 480,000 480,000 480,000     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ที่ 4 เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตรข์ององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ประเด็นที่ 3 การพัฒนาเมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7.1.แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
วัตถุ 

ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการพัฒนา
ตลาดระบบ
ออนไลน ์
บ้านก้อทุ่ง 

เพื่อพัฒนาตลาด
ระบบออนไลน์
บ้านก้อทุ่ง 

ประชาชนสามารถขาย
สินค้าผา่นระบบ
ออนไลน์ได ้

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ช่องทางการ
จําหน่ายสินค้า 

มีช่องทางการ
จําหน่าย
สินค้า 

ความ
ต้องการ
ของ
ประชาชน 

ทต.ก้อ 

2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

เพือ่พัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

กรรมการหมู่บ้านมี
ศักยภาพในการทํางาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ศักยภาพการ
ทํางานของ
กรรมการ
หมู่บ้าน 

มีการเพิ่ม
ศักยภาพของ
กรรมการ
หมู่บ้าน 

ความ
ต้องการ
ของ
ประชาชน 

ทต.ก้อ 

3. โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานของ

เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานของ

ผลการดําเนินงานของ
เจ้าหน้าท่ี 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผลการ
ดําเนินงานของ
เจ้าหน้าท่ี
เทศบาล 

มีการ
ประเมินผล
การ
ดําเนินงาน
ของเจ้าหน้าท่ี 

ความ
ต้องการ
ของ
ประชาชน 

ทต.ก้อ 

แบบ ผ.02/1 
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เจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ี 
4. โครงการจดัตั้ง

สถานีวิทยุชุมชน
ตําบลก้อ 

เพื่อจัดตั้งสถานี
วิทยุชุมชน 
ตําบลก้อ 

สถานีวิทยุชุมชน 
ตําบลก้อ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ช่องทางการ
สื่อสารใน
ชุมชน 

มีสถานี วิทยุ
ชุมชน 

ความ
ต้องการ
ของ
ประชาชน 
 

ทต.ก้อ 

5. โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดจุดสี่
แยก เพื่อลด
อุบัติเหตุทางถนน 

เพื่อติดตั้งกล้อง
วงจรปิดจุดสี่แยก 
เพื่อลดอุบัตเิหตุ
ทางถนน 

กล้องวงจรปิดจุดสี่
แยก เพื่อลดอุบัตเิหตุ
ทางถนน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบเตือนภัย มีระบบเตือน
ภัยลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

ความ
ต้องการ
ของ
ประชาชน 

ทต.ก้อ 

รวม …5...โครงการ   360,000 360,000 360,000 360,000 360,000     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ   
1.2.แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่ 
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ 
จ่ายน้ําเพื่ออุปโภค 
บริโภคตําบลก้อ  
หมู่ 1-4 ตําบลก้อ 
อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ 
จ่ายน้ําเพื่ออุปโภค 
บริโภคตําบลก้อ  
หมู่ 1-4 ตําบลก้อ 
อําเภอลี้  จังหวัด
ลําพูน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบจ่ายน้าํเพื่อ 
อุปโภค บริโภค 
หมู่ 1-4 ตําบลก้อ 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 น้ําอุปโภค
บริโภค 

ประชาชน
มีน้ํา
เพียงพอ 
สําหรับ
การ
อุปโภค
บริโภค 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

2 โครงการขยายเขต
ท่อส่งน้ําเพื่อการ 
เกษตร (ดงสนาม) 

เพื่อขยายเขตท่อ
ส่งน้ําเพื่อการ 
เกษตร (ดงสนาม) 

ขยายเขตท่อส่งนํ้า
เพื่อการ 
เกษตร (ดงสนาม) 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 น้ําเพื่อ
การเกษตร 

เกษตรกร
มีน้ําใช้
สําหรับทํา
การเกษตร
อย่าง
เพียงพอ
และทั่วถึง 
 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

แบบ ผ.02/2 
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3 โครงการขยายเขต
ท่อส่งน้ําเพื่อการ 
เกษตร (หนองเตา) 

เพื่อขยายเขตท่อ
ส่งน้ําเพื่อการ 
เกษตร (หนองเตา) 

ขยายเขตท่อส่งนํ้า
เพื่อการ 
เกษตร (หนองเตา) 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 น้ําเพื่อ
การเกษตร 

เกษตรกร
มีน้ําใช้
สําหรับทํา
การเกษตร
อย่าง
เพียงพอ
และทั่วถึง 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

4 โครงการธนาคารน้ํา
ใต้ดิน บ้านกอ้ทุ่ง  
ห มู่  1  ตํ า บ ล ก้ อ 
อํ า เ ภ อ ลี้  จั ง ห วั ด
ลําพูน จํานวน 5 จุด 

เ พื่ อ ขุ ด บ่ อ ทํ า
ธนาคารน้ําใต้ดิน 
บ้านก้อทุ่ง  
หมู่ 1 ตําบลก้อ 

บ่อธนาคารน้ําใต้ดิน 
บ้านก้อทุ่ง  
หมู่ 1 ตําบลก้อ 

135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 ปัญหาน้ํา
ท่วมขังและ
ภัยแล้ง
ลดลง 

ประชาชน
ได้รับการ
แก้ไข
ปัญหาน้ํา
ท่วมขัง
และมีน้ํา
ใช้ในช่วง
ฤดูแล้ง 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

5 โครงการธนาคารน้ํา
ใต้ดิน บ้านก้อหนอง  
ห มู่  2  ตํ า บ ล ก้ อ 
อํ า เ ภ อ ลี้  จั ง ห วั ด
ลําพูน จํานวน 5 จุด 

เพื่อขุดบ่อทํา
ธนาคารน้ําใต้ดิน 
บ้านก้อหนอง  
หมู่ 2 ตําบลก้อ 

บ่อธนาคารน้ําใต้ดิน 
บ้านก้อหนอง  
หมู่ 2 ตําบลก้อ 

135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 ปัญหาน้ํา
ท่วมขังและ
ภัยแล้ง
ลดลง 

ประชาชน
ได้รับการ
แก้ไข
ปัญหาน้ํา
ท่วมขัง
และมีน้ํา
ใช้ในช่วง
ฤดูแล้ง 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

6 โครงการธนาคารน้ํา
ใต้ดิน บ้านก้อจอก  
ห มู่  3  ตํ า บ ล ก้ อ 
อํ า เ ภ อ ลี้  จั ง ห วั ด
ลําพูน จํานวน 5 จุด 

เ พื่ อ ขุ ด บ่ อ ทํ า
ธนาคารน้ําใต้ดิน 
บ้านก้อจอก  
หมู่ 3 ตําบลก้อ 

บ่อธนาคารน้ําใต้ดิน 
บ้านก้อจอก  
หมู่ 3 ตําบลก้อ 

135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 ปัญหาน้ํา
ท่วมขังและ
ภัยแล้ง
ลดลง 

ประชาชน
ได้รับการ
แก้ไข
ปัญหาน้ํา
ท่วมขงั

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

และ
หน่วยงานท่ี
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และมีน้ํา
ใช้ในช่วง
ฤดูแล้ง 

เกี่ยวข้อง 

7 โครงการธนาคารน้ํา
ใต้ดิน บ้านก้อท่า  
ห มู่  4  ตํ า บ ล ก้ อ 
อํ า เ ภ อ ลี้  จั ง ห วั ด
ลําพูน จํานวน 5 จุด 

เ พื่ อ ขุ ด บ่ อ ทํ า
ธนาคารน้ําใต้ดิน 
บ้านก้อท่า หมู่ 4 
ตําบลก้อ 

บ่อธนาคารน้ําใต้ดิน 
บ้านก้อท่า หมู่ 4 
ตําบลก้อ 

135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 ปัญหาน้ํา
ท่วมขังและ
ภัยแล้ง
ลดลง 

ประชาชน
ได้รับการ
แก้ไข
ปัญหาน้ํา
ท่วมขัง
และมีน้ํา
ใช้ในช่วง
ฤดูแล้ง 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

8 โครงการก่อสร้างฝาย
ห้วยแม่ก้อ  
จํานวน 4 จุด 
 

เพื่อก่อสร้างฝาย
ห้วยแม่ก้อ 7 จุด 
 

ก่อสร้างฝาย 
ห้วยแม่ก้อ 7 จุด 

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 แหล่งกักเก็บ
น้ํา 

เกษตรกร
มีน้ําใช้
สําหรับทํา
การเกษตร
และ 
ปศุสัตว์
ตลอดทั้งป ี

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

9 โครงการขุดอ่างเก็บ
น้ํ า เพื่ อการเกษตร
ห้วยน้ําดั้น 

เพื่อขุดอ่างเก็บน้ํา
เพื่ อก าร เกษตร
ห้วยน้ําดั้น หมู่ 3 

อ่ า ง เ ก็ บ น้ํ า เ พื่ อ
การเกษตรห้วยน้ํา
ดั้น หมู่ 3 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 แหล่งเก็บกัก
น้ํา 

มีแหล่ง
เก็บกักนํ้า
ใช้ใน
การเกษตร 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

10 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
แหล่งน้ํา สระเก็บน้ํา
ห้วยน้ําลวาจุดที่ 1 ,
จุดที่ 2 

เพื่ อขุดลอกสระ
เก็บน้ําห้วยน้ําลวา
จุดที่ 1,จุดที่ 2 

ขุดลอกสระเก็บน้ํา
ห้วยน้ําลวาจุดที่ 1 ,
จุดที่ 2 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 แหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตร 

มีแหล่งน้ํา
เพียงพอ
สําหรับ
การเกษตร 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

และ
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หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

11 โครงการพัฒนา
แหล่งน้ํา สระเก็บนํ้า
ห้วยม่วงแก้ว  
(สวนนายสมนึก  
วันหลี) 

เพื่ อขุดลอกสระ
เก็บน้ํ าห้ วยม่ ว ง
แก้ ว  ( ส วนนา ย
สมนึก วันหลี)  
หมู่ 3 

ขุดลอกสระเก็บน้ํา
ห้วยม่วงแก้ว (สวน
นายสมนึก วันหลี ) 
หมู่ 3 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 แหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตร 

มีแหล่งน้ํา
ใช้ใน
การเกษตร
อย่าง
เพียงพอ 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

12 โครงการขุดสระแพะ
ย่าเอื้อย 

เพื่อขุดสระแพะย่า
เอื้อย หมู่ 3 

ขุดสระแพะย่าเอื้อย 
หมู่ 3 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 แหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตร 

มีแหล่ง
เก็บน้ํา
เพื่อ
การเกษตร 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
สว่นท้องถิ่น 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

13 โ ค ร ง ก า ร ขุ ด ส ร ะ
ห้วยขจวม 

เ พื่ อ ขุ ด ส ร ะ
ห้วยขจวม 

ขุดสระห้วยขจวม 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 แหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตร 

มีแหล่ง
เก็บน้ํา
เพื่อ
การเกษตร 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

14 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
แหล่งน้ํา สระเก็บน้ํา
ห้วยหนองต่อม 

เพื่ อขุดลอกสระ
เก็บน้ําห้วยหนอง
ต่อม 

ขุดลอกสระเก็บน้ํา
ห้วยหนองต่อม 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 แหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตร 

มีแหล่ง
เก็บกักนํ้า
ใช้ตลอดป ี

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

15 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
แหล่งน้ํา สระน้ําห้วย

เพื่อขุดลอกสระน้ํา
ห้วยปันปืนพร้อม

สระน้ําห้วยปันปืน
พร้อมเสริมสปริงเวย์

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 แหล่งเก็บกัก
น้ํา 

มีแหล่ง
เก็บกักนํ้า

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
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ปันปืนพร้อมเสริ ม
สปริงเวย์หลังบ้าน
นายสมเกียรติ มูลห
นิ้ว 

เสริมสปริงเวย์หลัง
บ้านนายสมเกียรติ 
มูลหนิ้ว หมู่ 1 

ห ลั ง บ้ า น น า ย
สมเกียรติ มูลหนิ้ว 
หมู่ 1 

เพื่อ
การเกษตร 

ส่วนท้องถิ่น 
และ

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

16 โครงการขุดสระน้ํา
ข้างปุาบ้านก้อทุ่ง 

เพื่อขุดสระน้ําข้าง
ปุาบ้านก้อทุ่ง 

สระน้ําข้างปุาบ้าน
ก้อทุ่ง 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 แหล่งเก็บกัก
น้ํา 

มีแหล่ง
เก็บกักนํ้า
เพื่อ
การเกษตร 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

17 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
แหล่งน้ํา อ่างเก็บน้ํา
บ้านลุงหลง 

เพื่ อขุ ดลอกอ่ า ง
เก็บน้ําบ้านลุงหลง 
หมู่ 1 

อ่างเก็บน้ําบ้านลุง
หลง หมู่ 1 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 แหล่งเก็บกัก
น้ํา 

มีแหล่ง
เก็บกักนํ้า
ใช้ใน
การเกษตร 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

18 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
แหล่งน้ํา อ่างเก็บน้ํา
อ่างแม่ชี 

เพื่ อขุ ดลอกอ่ า ง
เก็บน้ําอ่างแม่ชี 

อ่างเก็บน้ําอ่างแม่ชี 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 แหล่งเก็บกัก
น้ํา 

มีแหล่ง
เก็บกักนํ้า
ใช้ใน
การเกษตร 
 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

19 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
แหล่งน้ํา อ่างเก็บน้ํา
ห้วยปันปืน 

เพื่ อขุ ดลอกอ่ า ง
เก็บน้ําห้วยปันปืน 

อ่างเก็บน้ํา 
ห้วยปันปืน 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 แหล่งเก็บกัก
น้ํา 

มีแหล่ง
เก็บกักนํ้า
ใช้ใน
การเกษตร 
 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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20 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
แหล่งน้ํา อ่างเก็บน้ํา
อ่างวังบง 

เพื่ อขุ ดลอกอ่ า ง
เก็บน้ําอ่างวังบง 

อ่างเก็บน้ําอ่างวังบง 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 แหล่งเก็บกัก
น้ํา 

มีแหล่ง
เก็บกักนํ้า
ใช้ใน
การเกษตร 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

21 โครงการก่อสร้างถัง
เ ก็ บ น้ํ า ค อ น ก รี ต
ขนาดใหญ่  
(แพะหลวง) 

เพื่ อ ก่ อ ส ร้ า ง ถั ง
เก็บน้ํ าคอนกรีต
ขนาดใหญ่  
(แพะหลวง) หมู่ 2 

ถังเก็บน้ําคอนกรีต
ขนาดใหญ่  
(แพะหลวง) หมู่ 2 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบ
ประปา
หมู่บ้าน 

มีน้ําใช้ใน
การ
อุปโภค
บริโภค 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

22 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
แหล่งน้ํา สระเก็บน้ํา
บ้านก้อท่า (หลังวัด
โพธิธรรมาราม) 

เพื่ อขุดลอกสระ
เก็บน้ําบ้านก้อท่า 
(หลังวัดโพธิธรรมา
ราม) 

ขุดลอกสระเก็บน้ํา
บ้านก้อท่า (หลังวัด
โพธิธรรมาราม) 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 แหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตร 

มีแหล่ง
เก็บกักนํ้า
ใช้ตลอดป ี

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

23 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
แหล่งน้ํา สระเก็บน้ํา
บ้านก้อทุ่ง (อ่างวัง
บง) 

เพื่อปรับปรุงสระ
เก็บน้ําบ้านก้อทุ่ง 
(อ่างวังบง) 

ปรับปรุงสระเก็บน้ํา
บ้านก้อทุ่ง (อ่างวัง
บง) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 แหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตร 

เกษตรกร
สามารถ
นําน้ํามา
ใช้เพื่อ
การเกษตร
ได้ตลอด
ทั้งป ี

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

รวม ...23... โครงการ   15,440,000 15,440,000 15,440,000 15,440,000 15,440,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขะภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ   
1.2.แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โคร งการก่อสร้ า ง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหน่วย 6 
บ้านก้อทุ่ง 

เพื่อก่อสร้างถนน
ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม
เหล็กสายหน่วย 6 
บ้านก้อทุ่ง 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหน่วย 6 
บ้านก้อทุ่ง 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ความ
ปลอดภัยใน
การใช้ถนน 

ประชาชน
มีถนน
สัญจร
สภาพด ี
สะดวก 
ปลอดภัย 

จังหวัด/
อบจ./ทต.

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

2. โคร งการก่อสร้ า ง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านก้อจอก  
หมู่ 3 เชื่อม 
บ้านก้อหนอง หมู่ 2 
ตําบลก้อ อํา เภอลี้ 
จังหวัดลําพูน 

เพื่อก่อสร้างถนน
ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม
เ ห ล็ ก บ้ า น ก้ อ
ห น อ ง  ห มู่ ที่  2 
เช่ือมบ้านก้อจอก 
หมู่ที่ 3  ตําบลก้อ 
อําเภอลี้  จังหวัด
ลําพูน 
 
 

ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 
2 เช่ือมบ้านก้อจอก 
หมู่ที่  3  ตําบลก้อ 
อํ า เ ภอลี้  จั ง ห วั ด
ลําพูน 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ความ
ปลอดภัยใน
การใช้ถนน 

ประชาชน
มีถนน
สัญจร
สภาพด ี
สะดวก 
ปลอดภัย 

จังหวัด/
อบจ./ทต.

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

แบบ ผ.02/2 
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3. โคร งการก่อสร้ า ง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายแพะหลวง
เช่ือมบ้านก้อหนอง 
ห มู่  2  ตํ า บ ล ก้ อ 
อํ า เ ภ อ ลี้  จั ง ห วั ด
ลําพูน 

เพื่อก่อสร้างถนน
ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม
เ ห ล็ ก ส า ย แ พ ะ
หลวงเชื่อมบ้านก้อ
ห น อ ง  ห มู่  2 
ตําบลก้อ อําเภอลี้ 
จังหวัดลําพูน 

ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายแพะหลวงเช่ือม
บ้านก้อหนอง หมู่ 2 
ตําบลก้อ อําเภอลี้ 
จังหวัดลําพูน 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ความ
ปลอดภัยใน
การใช้ถนน 

ประชาชน
มีถนน
สัญจร
สภาพด ี
สะดวก 
ปลอดภัย 

จังหวัด/
อบจ./ทต.

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

4. โคร งการก่อสร้ า ง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านก้อทุ่ง  
หมู่ 1 เช่ือมบ้านก้อ
ท่า หมู่ 4 ตําบลก้อ 
อํ า เ ภ อ ลี้  จั ง ห วั ด
ลําพูน 

เพื่อก่อสร้างถนน
ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม
เหล็ก บ้านก้อทุ่ง  
หมู่  1 เช่ือมบ้าน
ก้ อ ท่ า  ห มู่  4 
ตําบลก้อ อําเภอลี้ 
จังหวัดลําพูน 

ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านก้อทุ่ง  
หมู่ 1 เช่ือมบ้านก้อ
ท่า หมู่ 4 ตําบลก้อ 
อํ า เ ภอลี้  จั ง ห วั ด
ลําพูน 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ความ
ปลอดภัยใน
การใช้ถนน 

ประชาชน
มีถนน
สัญจร
สภาพด ี
สะดวก 
ปลอดภัย 

จังหวัด/
อบจ./ทต.

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

5. โคร งการก่อสร้ า ง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านก้อทุ่ง  
หมู่ 1 เช่ือม 
บ้านก้อหนอง หมู่ 2 
ตําบลก้อ อํา เภอลี้ 
จังหวัดลําพูน 

เพื่อก่อสร้างถนน
ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม
เหล็ก บ้านก้อทุ่ง  
หมู่ 1 เช่ือม 
บ้านก้อหนอง หมู่ 
2  ตํ า บ ล ก้ อ 
อําเภอลี้  จังหวัด
ลําพูน 

ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านก้อทุ่ง  
หมู่ 1 เช่ือม 
บ้านก้อหนอง หมู่ 2 
ตําบลก้อ อําเภอลี้ 
จังหวัดลําพูน 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ความ
ปลอดภัยใน
การใช้ถนน 

ประชาชน
มีถนน
สัญจร
สภาพด ี
สะดวก 
ปลอดภัย 

จังหวัด/
อบจ./ทต.

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

6. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายอ่างวังบง
บ้านก้อทุ่ง หมู่ 1 
ตําบลก้อ อําเภอลี ้
จังหวัดลําพูน 

เพื่อก่อสร้างถนน
ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม
เหล็ก สายอ่างวัง
บงบ้านก้อทุ่ง  
หมู่ 1 เช่ือม 
บ้านก้อหนอง หมู่ 

ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายอ่างวังบง 
บ้านก้อทุ่ง หมู่ 1 
เชื่อมบ้านก้อหนอง  
ห มู่  2  ตํ า บ ล ก้ อ 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ความ
ปลอดภัยใน
การใช้ถนน 

ประชาชน
มีถนน
สัญจร
สภาพด ี
สะดวก 
ปลอดภัย 

จังหวัด/
อบจ./ทต.

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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2  ตํ า บ ล ก้ อ 
อําเภอลี้  จังหวัด
ลําพูน 

อํ า เ ภอลี้  จั ง ห วั ด
ลําพูน 

7. โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมสายตลิ่ง
ปูุเจ๊ก-สวนป้ียอม 

เพื่ อก่ อสร้ า งท่อ
ลอดเหลี่ยมสาย
ตลิ่ งปูุ เจ๊ก-สวนปี้
ยอม บ้ านก้อทุ่ ง 
หมู่ที่ 1 

ท่อลอดเหลี่ยมสาย
ตลิ่ ง ปูุ เ จ๊ ก -ส วน ปี้
ยอม บ้านก้อทุ่ง หมู่
ที่ 1 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 การระบาย
น้ําในพ้ืนท่ี
การเกษตร 

มีท่อ
ระบายน้ํา
ในพื้นที่
การเกษตร 

จังหวัด/
อบจ./ทต.

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

8. โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามห้วยแหน
พร้อมถนนเช่ือมหมู่ที่ 
1-หมู่ 4 

เพื่อก่อสร้าง
สะพานข้ามห้วย
แหนพร้อมถนน
เชื่อมหมู่ที่ 1- 
หมู่ 4 

สะพานข้ามห้วย
แหนพร้อมถนน
เชื่อมหมู่ที่ 1-หมู่ 4 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 มีสะพาน
ข้ามลําห้วย
ที่แข็งแรง 

มีสะพาน
ข้ามลํา
ห้วยที่
แข็งแรง 

จังหวัด/
อบจ./ทต.

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

9. โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมสายห้วย
ปากบ้าง หมู่ 1 

เพื่อก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมสาย
ห้วยปากบ้าง หมู่1 

ท่อลอดเหลีย่มสาย
ห้วยปากบ้าง หมู่ 1 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 การระบาย
น้ําในพ้ืนท่ี
การเกษตร 

มีท่อ
ระบายน้ํา
ในพื้นที่
การเกษตร 

จังหวัด/
อบจ./ทต.

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

10. โครงการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่าง (ไฟส้ม)
ถนนทางหลวงสาย
บ้านก้อหนอง-ก้อทุ่ง 

เพื่อติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่าง (ไฟส้ม)
ถนนทางหลวงสาย
บ้านก้อหนอง- 
ก้อทุ่ง 

ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง 
(ไฟส้ม)ถนนทาง
หลวงสายบ้านก้อ
หนอง-ก้อทุ่ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ไฟฟูาส่อง
สว่าง 

มีไฟฟูา
ส่องสว่าง
ในชุมชน 

จังหวัด/
อบจ./ทต.

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

11. โครงการขุดสระเก็บ
น้ําห้วยน้ําดั้น  
ข้างสวน 

เพื่อขุดสระเก็บนํ้า
ห้วยน้ําดั้นข้าง
สวนนางบุญถิ่น  

ขุดสระเก็บนํ้าห้วย
น้ําดั้น ข้างสวนนาง
บุญถิ่น  ไวสุ หมู่ 3 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 แหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตร 

มีแหล่งน้ํา
ใช้ใน
การเกษตร

จังหวัด/
อบจ./ทต.

และ
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นางบุญถิ่น  ไวส ุ ไวสุ หมู่ 3 
 

อย่าง
เพียงพอ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

12. โครงการพัฒนาแหล่ง
น้ํา สระเก็บน้ํา 
ห้วยปโูน 

เพื่อขุดลอกสระ
เก็บน้ําห้วยปูโน 
หมู่ 3 

ขุดลอกสระเก็บน้ํา
ห้วยปูโน หมู่ 3 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 แหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตร 

มีแหล่งน้ํา
ใช้ใน
การเกษตร
อย่าง
เพียงพอ 

จังหวัด/
อบจ./ทต.

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

13 โครงการพัฒนา 
แหล่งน้ํา สระเก็บนํ้า 
บ้านก้อจอก หมู่ 3 
(หลังเทศบาล) 

เพื่อขุดลอก 
สระเก็บน้ํา 
บ้านก้อจอก หมู่ 3 
(หลังเทศบาล) 

ขุดลอกสระเก็บน้ํา 
บ้านก้อจอก หมู่ 3 
(หลังเทศบาล) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 แหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตร 

มีแหล่งน้ํา
ใช้ใน
การเกษตร
อย่าง
เพียงพอ 

จังหวัด/
อบจ./ทต.

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

14. โคร งการก่อสร้ า ง
ถนนลูกรังบดอัด หมู่ 
1 -4  ตํ า บ ล ก้ อ 
อํ า เ ภ อ ลี้  จั ง ห วั ด
ลําพูน 

เพื่อก่อสร้างถนน
ลูกรังไปสู่พื้นที่ทํา
การ เ กษตรของ
เกษตรกร หมู่1-4
ตําบลก้อ อําเภอลี้ 
จังหวัดลําพูน  

ถนนลูกรังไปสู่พื้นที่
ทําการเกษตรหมู่ที่ 
1 -4 ตํ า บ ล ก้ อ  มี
สภาพการใช้งานได้ดี 
ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ 
รองรับการใช้งาน
ของ เ กษตรกร ใน
ตําบลก้อ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เกษตรกรมี
ถนนลูกรัง
ไปสู่พื้นท่ีทํา
การเกษตร 

เกษตรกร 
มีถนนไปสู่
พื้นที่ทํา
การเกษตร 
ที่สะดวก
และ
ปลอดภัย 

จังหวัด/
อบจ./ทต.

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

15. โคร งการก่อสร้ า ง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านก้อทุ่ง  
หมู่ 1 ตําบลก้อ 

เพื่อก่อสร้างถนน
ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม
เหล็ก บ้านก้อทุ่ง 
หมู่ 1 ตําบลก้อ 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ ก  บ้ านก้ อทุ่ ง 
หมู่ 1 ตําบลก้อ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความ
ปลอดภัยใน
การใช้ถนน 

มีถนน
สัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

จังหวัด/
อบจ./ทต.

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

16. โคร งการก่อสร้ า ง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านก้อหนอง  

เพื่อก่อสร้างถนน
ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม
เหล็ก  บ้ านก้อท

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านก้อหนอง 
หมู่ 2 ตําบลก้อ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความ
ปลอดภัยใน
การใช้ถนน 

มีถนน
สัญจร
สะดวก

จังหวัด/
อบจ./ทต.

และ
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หมู่ 2 ตําบลก้อ ห น อ ง  ห มู่  2 
ตําบลก้อ 

ปลอดภัย หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

17. โคร งการก่อสร้ า ง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านก้อจอก  
หมู่ 3 ตําบลก้อ 

เพื่อก่อสร้างถนน
ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม
เหล็ก บ้านก้อจอก 
หมู่ 3 ตําบลก้อ 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านก้อจอก 
หมู่ 3 ตําบลก้อ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความ
ปลอดภัยใน
การใช้ถนน 

มีถนน
สัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

จังหวัด/
อบจ./ทต.

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 

18. โคร งการก่อสร้ า ง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านก้อท่า  
หมู่ 4 ตําบลก้อ 

เพื่อก่อสร้างถนน
ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม
เหล็ก บ้านก้อท่า 
หมู่ 4 ตําบลก้อ 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้ านก้อท่ า 
หมู่ 4 ตําบลก้อ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความ
ปลอดภัยใน
การใช้ถนน 

มีถนน
สัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

จังหวัด/
อบจ./ทต.

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

19. โคร งการก่อสร้ า ง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเข้าปุาช้าบ้าน
ก้อทุ่ง 

ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม
เ หล็ ก เ ข้ า ปุ า ช้ า
บ้านก้อทุ่ง 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเข้าปุาช้าบ้าน
ก้อทุ่ง 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ความ
ปลอดภัยใน
การใช้ถนน 

มีถนนท่ีมี
สภาพดี 
ปลอดภัย 

จังหวัด/
อบจ./ทต.

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

20. โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้าํสาย
ดงขะจ๊างหนาสวน 
นายคํา  แต้คํา 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ําสาย
ดงขะจ๊างหนาสวน 
นายคํา  แต้คํา  
หมู่ 1 

รางระบายน้าํสาย
ดงขะจ๊างหนาสวน 
นายคํา  แต้คํา  
หมู่ 1 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การระบาย
น้ําใน
หมู่บ้าน 

มีระบบ
การ
ระบายน้ํา
ที่ดีไม่ท่วม
ขัง 

จังหวัด/
อบจ./ทต.

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

21. โคร งการก่อสร้ า ง
อาคารอเนกประสงค์ 
(หอผีหลวง) 

ก่ อสร้ า งอ าคา ร
อเนกประสงค์ (หอ
ผีหลวง) หมู่ 1 

อ า ค า ร
อเนกประสงค์ (หอผี
หลวง) หมู่ 1 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สถานท่ีจัด
กิจกรรม 

มีสถานท่ี
จัด
กิจกรรม 

จังหวัด/
อบจ./ทต.

และ
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หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

22. โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมสายปุง
บ่าแฟนหน้าสวนนาย
มนัส 

เพื่ อก่ อสร้ า งท่อ
ลอดเหลี่ยมสายปุง
บ่าแฟนหน้าสวน
นายมนัส หมู่ 1 

ท่อลอดเหลี่ยมสาย
ปุงบ่าแฟนหน้าสวน
นายมนัส หมู่ 1 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 การระบาย
น้ําใน
หมู่บ้าน 

มีระบบ
การ
ระบายน้ํา
ที่ดีไม่ท่วม
ขัง 

จังหวัด/
อบจ./ทต.

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

23. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําพร้อม 
ฝาปิด บ้านก้อทุ่ง  
หมู่ 1 ตําบลก้อ 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ําพร้อม 
ฝาปิด บ้านก้อทุ่ง 
หมู่ 1 ตําบลก้อ 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ํ า พ ร้ อ ม ฝ า ปิ ด  
บ้านก้อทุ่ง หมู่ 1 
ตําบลก้อ 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 การระบาย
น้ําในชุมชน 

มีระบบ
ระบายน้ํา
ที่ดีไม่ท่วม
ขัง 

จังหวัด/
อบจ./ทต.

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

24. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําพร้อม 
ฝาปิด บ้านก้อหนอง  
หมู่ 2 ตําบลก้อ 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ําพร้อม 
ฝ า ปิ ด  บ้ า น ก้ อ
ห น อ ง  ห มู่  2 
ตําบลก้อ 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ํ า พ ร้ อ ม ฝ า ปิ ด  
บ้านก้อหนอง หมู่ 2 
ตําบลก้อ 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 การระบาย
น้ําในชุมชน 

มีระบบ
ระบายน้ํา
ที่ดีไม่ท่วม
ขัง 

จังหวัด/
อบจ./ทต.

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

25. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําพร้อม 
ฝาปิด บ้านก้อจอก  
หมู่ 3 ตําบลก้อ 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ําพร้อม 
ฝ า ปิ ด  บ้ า น ก้ อ
จอก หมู่ 3  
ตําบลก้อ 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ํ า พ ร้ อ ม ฝ า ปิ ด  
บ้านก้อจอก หมู่ 3 
ตําบลก้อ 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 การระบาย
น้ําในชุมชน 

มีระบบ
ระบายน้ํา
ที่ดีไม่ท่วม
ขัง 

จังหวัด/
อบจ./ทต.

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

26. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําพร้อม 
ฝาปิด บ้านก้อท่า  
หมู่ 4 ตําบลก้อ 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ําพร้อม 
ฝาปิด บ้านก้อท่า 
หมู่ 4 ตําบลก้อ 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ํ า พ ร้ อ ม ฝ า ปิ ด  
บ้านก้อท่า หมู่ 4 
ตําบลก้อ 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 การระบาย
น้ําในชุมชน 

มีระบบ
ระบายน้ํา
ที่ดีไม่ท่วม
ขัง 

จังหวัด/
อบจ./ทต.

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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27 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมถนนไปสู่
การเกษตร  
(ดงสนาม) 

เพื่ อก่ อสร้ า งท่อ
ลอดเหลี่ยมถนน
ไปสู่ ก า ร เกษตร 
(ดงสนาม) 

ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมถนนไปสู่
การเกษตร  
(ดงสนาม) 
 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีดีมี
การระบาย
น้ําในพ้ืนท่ี
การเกษตร 

มีถนนท่ีดี
มีการ
ระบายน้ํา
ในพื้นที่
การเกษตร 

จังหวัด/
อบจ./ทต.

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

28 โครงการก่อสร้างท่อ
ล อ ด เ ห ลี่ ย ม
ห้วยขจวม 

เพื่ อก่ อสร้ า งท่อ
ล อ ด เ ห ลี่ ย ม
ห้วยขจวม 

ก่ อ ส ร้ า ง ท่ อ ล อ ด
เหลี่ยมห้วยขจวม 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ถนนท่ีดีมี
การระบาย
น้ําในพ้ืนท่ี
การเกษตร 
 

มีถนนท่ีดี
มีการ
ระบายน้ํา
ในพืน้ท่ี
การเกษตร 

จังหวัด/
อบจ./ทต.

และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
29 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
พร้อมวางท่อไปสู่
พื้นที่การเกษตร
ตําบลก้อ 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังพร้อมวางท่อ
ไปสู่พื้นท่ีทํา
การเกษตรในเขต
ตําบลก้อ 

ปรับปรุงซ่อมถนน
ลูกรังพร้อมวางท่อ
ไปสู่พื้นท่ีทํา
การเกษตรในเขต
ตําบลก้อ 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ความ
ปลอดภัย
ของ
เกษตรกร 

ประชาชน
มีถนน
ลูกรังไปสู่
พื้นที่ทํา
การเกษตร 
-ถนนมี
สภาพดี 
ปลอดภัย 

จังหวัด
ลําพูน/
อบจ./ 
และ
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

30 โครงการเสรมิผิวลาด
ยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตบ้านก้อทุง่ 
หมู่ที่ 1 ตําบลก้อ
อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน 

เพื่อก่อสร้างถนน
เสรมิผิวลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีตบ้านก้อทุง่ 
หมู่ที่ 1 ตําบลก้อ
อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน 

ถนนเสรมิผิวลาด
ยางแอสฟัลท์ติก
คอน กรีตบ้านก้อทุง่ 
หมู่ที่ 1 ตําบลก้อ
อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน 

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ความ
ปลอดภัย
ของ
ประชาชน 

ประชาชน
มีถนนมี
สภาพดี 
ปลอดภัย
สูง 

อบจ./
จังหวัด
ลําพูน/ 
ทางหลวง
ชนบท 
 

31 โคร งการก่อสร้ า ง
สะพานข้ามห้วยแม่

เพื่อก่อสร้าง
สะพานสะพาน

ก่อสร้างสะพาน
สะพานขนาดใหญ่ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน
ร้อยละ 80 

ประชาชน
ได้รับการ

อบจ.ลําพูน/
จังหวัด
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ก้อ บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 
1 ตําบลก้อ 

ขนาดใหญ่ ข้าม
ห้วยแม่ก้อ บ้าน
ก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 
ตําบลก้อ 

ข้ามห้วยแม่ก้อ บ้าน
ก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 

ของหมู่บ้าน 
มีความพึง
พอใจ 

บริการ
สาธารณะ
ที่มี
คุณภาพ 

ลําพูน/ 
ทางหลวง
ชนบท 

32 โคร งการก่อสร้ า ง
สะพานข้ามห้วยแม่
ก้ อ  บ้ านก้ อหนอง 
หมู่ที่ 2 ตําบลก้อ 

เพื่อก่อสร้าง
สะพานสะพาน
ขนาดใหญ่ ข้าม
ห้วยแม่ก้อ บ้าน
ก้อหนอง หมู่ที่ 2 
ตําบลก้อ 
 

ก่อสร้างสะพาน
สะพานขนาดใหญ่ 
ข้ามห้วยแม่ก้อ บ้าน
ก้อหนอง หมู่ที่ 2 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน
ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้าน 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับการ
บริการ
สาธารณะ
ที่มี
คุณภาพ 

อบจ.ลําพูน/
จังหวัด
ลําพูน/ 

ทางหลวง
ชนบท/ 

 

33 โคร งการก่อสร้ า ง
สะพานข้ามห้วยแม่
ก้อ บ้านก้อจอก หมู่
ที่ 3 ตําบลก้อ 

เพือ่ก่อสร้าง
สะพานสะพาน
ขนาดใหญ่ ข้าม
ห้วยแม่ก้อ บ้าน
ก้อจอก หมู่ที่ 3 
ตําบลก้อ 

ก่อสร้างสะพาน
สะพานขนาดใหญ่ 
ข้ามห้วยแม่ก้อ บ้าน
ก้อจอก หมู่ที่ 3 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน
ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้าน 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได้รับการ
บริการ
สาธารณะ
ที่มี
คุณภาพ 

อบจ.ลําพูน/
จังหวัด
ลําพูน/

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
34 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ําจากบ้าน
ลงุหลง-บ้านปูาไพร 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ําจากบ้าน
ลุ งหล ง -บ้ านปู า
ไพร หมู่ 1 

รางระบายน้ํ าจาก
บ้านลุงหลง-บ้านปูา
ไพร หมู่ 1 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การระบาย
น้ําใน
หมู่บ้าน 

มีระบบ
การ
ระบายน้ํา
ที่ดีไม่ท่วม
ขัง 

อบจ.ลําพูน/
จังหวัด
ลําพูน/

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

35 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําบ้านนาย
สมเกียรติ –บ้านนาย
เพ็ชร หมู่ 1 

เพื่อก่อสร้างราง
ร ะ บ า ย น้ํ า บ้ า น
นายสมเกียรติ  –
บ้านนายเพ็ชร  
หมู่ 1 

รางระบายน้ําบ้าน
นายสม เ กี ย ร ติ  –
บ้านนายเพ็ชร 
 หมู่ 1 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การระบาย
น้ําใน
หมู่บ้าน 

มีระบบ
การ
ระบายน้ํา
ที่ดีไม่ท่วม
ขัง 

อบจ.ลําพูน/
จังหวัด
ลําพูน/

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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36 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมข้ามลํา
เหมืองหน้าสวนนาย
สมเกตุ 

เพื่ อก่ อสร้ า งท่อ
ลอดเหลี่ยมข้ามลํา
เหมืองหน้าสวน
นายสมเกตุ หมู่ 1 

ท่อลอดเหลี่ยมข้าม
ลําเหมืองหน้าสวน
นายสมเกตุ หมู่ 1 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 การระบาย
น้ําใน
หมู่บ้าน 

มีระบบ
การ
ระบายน้ํา
ที่ดีไม่ท่วม
ขัง 

อบจ.ลําพูน/
จังหวัด
ลําพูน/

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

37 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมหน้าสวน
นายจันตา  มูลใจ 

เพื่ อก่ อสร้ า งท่อ
ลอดเหลี่ยมหน้า
ส ว น น า ย จั น ต า  
มูลใจ หมู่ 1 

ท่อลอดเหลี่ยมหน้า
สวนนายจันตา  มูล
ใจ หมู่ 1 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 การระบาย
น้ําใน
หมู่บ้าน 

มีระบบ
การ
ระบายน้ํา
ที่ดีไม่ท่วม
ขัง 

อบจ.ลําพูน/
จังหวัด
ลําพูน/

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

38 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมสายดง
ส น า ม  ( ส ว น น า ย
สุนทร มูลใจ) 

เพื่ อก่ อสร้ า งท่อ
ลอดเหลี่ยมสายดง
สนาม (สวนนาย
สุนทร มูลใจ)  
หมู่ 3 

ก่ อ ส ร้ า ง ท่ อ ล อ ด
เหลี่ยมสายดงสนาม 
(สวนนายสุนทร มูล
ใจ) หมู่ 3 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 การระบาย
น้ําในพ้ืนท่ี
การเกษตร 

มีการ
ระบายน้ํา
ในพื้นที่
การเกษตร 

อบจ.ลําพูน/
จังหวัด
ลําพูน/

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

39 โคร งการก่อสร้ า ง
ถนนสายลงแพแก่ง
ก้อพร้อมสะพานข้าม 

เพื่อก่อสร้างถนน
สายลงแพแก่งก้อ
พร้อมสะพานข้าม 

ก่อสร้างถนนสายลง
แพแ ก่ ง ก้ อ พ ร้ อ ม
สะพานข้าม 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 การมีถนน
ไปเรือนแพ 

ประชาชน
และ
นักท่องเที่
ยวมีถนน
ไปสู่เรือน
แพ 

อบจ.ลําพูน/
จังหวัด
ลําพูน/ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

40 โครงการขุดบ่อทิ้ ง
ขยะ (จุดปุาช้าห้วย 
ปูุโน) 

เพื่อขุดบ่อทิ้งขยะ 
(จุดปุาช้าห้วย 
ปูุโน) หมู่ 3 

ขุดบ่อทิ้งขยะ (จุด
ปุาช้าห้วยปูุโน)  
หมู่ 3 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สถานท่ีทิ้ง
ขยะ 

มีสถานท่ี
ทิ้งขยะที่มี
ประสิทธิ 
ภาพ 
 

อบจ.ลําพูน/
จังหวัด
ลําพูน/ 

หนว่ยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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41 โคร งการก่อสร้ า ง
พนังกั้นนํ้าห้วยหนอง
ต่อม จากสะพาน -
บ้านนายวิทยา  
สมแดง 

เพื่อก่อสร้างพนัง
กั้นน้ําห้วยหนอง
ต่อม จากสะพาน-
บ้านนายวิทยา 
สมแดง หมู่ 4 

ก่อสร้างพนังกั้นน้ํา
ห้วยหนองต่อม จาก
สะพาน -บ้ านนาย
วิทยา สมแดง หมู่ 4 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 พนังกั้นลํา
ห้วย 

มีพนังกั้น
ลําห้วย 

อบจ.ลําพูน/
จังหวัด
ลําพูน/

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 

42 โคร งการก่อสร้ า ง
สะพานข้ามลําห้วย
แม่ก้อ (แก่งก้อ) 

เ พื่ อ ก่ อ ส ร้ า ง
ส ะ พ า น ข้ า ม ลํ า
ห้วยแม่ก้อ (แก่ง
ก้อ) 

ก่อสร้างสะพานข้าม
ลําห้วยแม่ก้อ (แก่ง
ก้อ) 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีสะพานท่ี
แข็งแรง
ทนทาน 

ประชาชน
มีสะพานท่ี
แข็งแรง
ปลอดภัย
ใช้ 

อบจ.ลําพูน/
จังหวัด
ลําพูน/ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

รวม ...42... โครงการ   54,400,000 54,400,000 54,400,000 54,400,000 54,400,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขะภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 3.1.แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการติดตั้ง
ระบบ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด 
(CCTV) 
ปูองกันและ
แก้ไข
อาชญากรรม
ในพ้ืนที่ตําบล
ก้อ 

เพ่ือติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) 
ปูองกันและ
แก้ไข
อาชญากรรม
และยาเสพติดใน
พ้ืนที่ตําบลกอ้ 

ระบบ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด 
(CCTV) 
ปูองกันและ
แก้ไข
อาชญากรรม
และยาเสพติด
ในพ้ืนที่ตําบล
ก้อ 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ลดปัญหา
อาชญากรรม
ในพ้ืนที่
ตําบลก้อ 

ไม่มีปัญหา
อาชญากรรม
และยาเสพ
ติดในพ้ืนที่
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

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

 

 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เมืองแห่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถี 
ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองแห่งวัฒนธรรมความหลากหลายและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวิถีใหม่  

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว  
 5.1.แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้าง
ส วน ส าธ า ร ณ ะ
และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ ยวตําบล
ก้อ 

เพื่อก่อสร้าง
สวนสาธารณะ
และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตําบล
ก้อ 

ก่อสร้าง
สวนสาธารณะ
และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตําบล
ก้อ 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมีที่
พักผ่อนหย่อน
ใจ สุขภาพดีขึ้น 

มีสวนสาธารณะ
ให้ประชาชนได้
ใช้ประโยชน ์

สํานักปลดั 

รวม ...1...โครงการ   1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000    
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สํานักงาน 

เครื่องทํานํ้าร้อน –น้ําเย็น จํานวน 
3 เครื่อง เครื่องละ 5,000 บาท 

- - 15,000 15,000 15,000 สํานักปลดั/
กองคลัง/กอง

สวัสดิการ 
2. แผนงาน

รักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

หัวปืนฉีดน้ําดับเพลิง จํานวน 1 
ชุด  

- - 23,500 23,500 23,500 สํานักปลดั 

3. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโข่ง 
เครื่องยนต์เบนซิน 
ขนาด 7 แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 17,800 บาท 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์
ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ ๑ 
สํานักงานงบประมาณ) 

17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 กองช่าง 

4 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโข่ง 
เครื่องยนต์ดเีซล  
-สูบน้ําได้ 1,750 ลติรต่อนาที 
จํานวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 63,400 บาท 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์
ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ ๑ 
สํานักงานงบประมาณ) 

63,400  63,400  63,400  63,400  63,400  กองช่าง 

แบบ ผ.03 
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5 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโข่ง  
มอเตอรไ์ฟฟูา  
-สูบน้ําได้ 1,130 ลติรต่อนาที 
จํานวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 17,800 บาท 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์
ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ ๑ 
สํานักงานงบประมาณ) 

 17,800   17,800   17,800   17,800   17,800  กองช่าง 

6 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ําแบบจม ขนาด 1.5 
แรงม้า จํานวน 1 ตัว ราคา 
18,900 บาท   
(ตามราคาท้องตลาด) 

18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 กองช่าง 

7. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เกษตร เครื่ องสูบน้ํ าแบบจม ขนาด 2 
แรงม้า จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 
2 3 , 5 0 0  บ า ท  ( ต า ม ร า ค า
ท้องตลาดฅ) 

47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 กองช่าง 

8. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เกษตร เครื่ องสูบน้ํ าแบบจม ขนาด 3 
แรงม้ า  จํ านวน 1 ตั ว  ตั วละ 
3 9 , 5 0 0  บ า ท  ( ต า ม ร า ค า
ท้องตลาด) 

39,500 39,500 39,500 39,500 39,500 กองช่าง 

9. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เกษตร เครื่ องสูบน้ํ าแบบจม ขนาด 5 
แรงม้ า  จํ านวน 1 ตั ว  ตั วละ 
5 3 , 0 0 0  บ า ท  ( ต า ม ร า ค า
ท้องตลาด) 

53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 กองช่าง 

10. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟูา
และวิทย ุ

ตู้ ควบคุ ม เครื่ อ งสูบน้ํ าบาดาล 
จํานวน 1 ตู้ (ราคาตามท้องตลาด) 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 กองช่าง 

แบบ ผ. 08 

แบบ ผ. 08 



~ 168 ~ 
 

11. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟูา
และวิทย ุ

ลําโพงฮอนล์เสียงตามสาย ขนาด
ปากกว้าง 15 นิ้ว จํานวน 20 ตัว 
ตัวละ 1,610 บาท 

32,200 32,200 32,200 32,200 32,200 กองช่าง 

12. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร ์

เครื่องพ่นหมอกควัน ULV  
2 ระบบ  (เครื่องพ่นกําจัดยุงและ
กําจัดแมลง) จํานวน 2 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 58,850 บาท 

- - 117,700 117,700 117,700 สํานักปลดั 

13. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟูา
และวิทย ุ

กล้องโทรทัศนว์งจรปิด  
(กล้อง CCTV) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักปลดั 

14. แผนงาน
การเกษตร 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

รถเข็นสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์
แบบเคลื่อนที ่

86,000 86,000 86,000 86,000 86,000 กองช่าง 

15. แผนงาน
การเกษตร 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย ์ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 สํานักปลดั 

รวม 523,600 523,600 679,800 679,800 679,800  
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      ส่วนที่ 4 
 

 
 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  หมวด 65  ข้อ 28  และข้อ 29  การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลร่วมกับคณะทํางานติดตามและ
ประเมินผลดําเนินการศึกษาแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือนํามาเป็น
แนวทางในการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลก้อ  การศึกษาดังกล่าว
ได้ดําเนินการตามแนวทาง  คือ   
  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติ ม 
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  หมวด 6  ข้อ 28  และข้อ 29  เป็นแบบที่กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่าย  มีรายละเอียดดังนี้ 
  4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  1..1  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20  คะแนน 
  1.2  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  20  คะแนน 
  1.3  ยุทธศาสตร์  60  คะแนน   ประกอบด้วย 
   (1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10  คะแนน 
   (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10  คะแนน 
   (3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด  10  คะแนน 
   (4)  วิสัยทัศน์  5  คะแนน 
   (5)  กลยุทธ์  5  คะแนน 
   (6)  เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5  คะแนน 
    (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5  คะแนน 
   (8)  แผนงาน  5  คะแนน 
   (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5  คะแนน 
  คะแนนรวม  100  คะแนน   เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80  (80  คะแนน) 
 
 

การติดตามและประเมินผล 
 

การติดตามและการประเมินผล 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ   20 
3. ยุทธศาสตร์   ประกอบด้วย 60 
    3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   (10) 
    3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด   (10) 
    3.4  วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5  กลยุทธ์   (5) 
    3.6  เปูาประสงคข์องแต่ละประเด็นกลยุทธ์   (5) 
    3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์   (5) 
    3.8  แผนงาน (5) 
    3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม   (5) 

รวมคะแนน 100 
 
  แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์  เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ  เช่น ที่ตั้งของ 

หมู่บ้าน/ชุมชน/ตําบล  ลักษณะภูมิประเทศ  
ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ํา  ลักษณะของไม้/ปุาไม้  ฯลฯ  ด้าน
การเมือง/การปกครอง  เช่น  เขตการปกครอง   
การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

20 
(3) 

 

 (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง   
เช่น   เขตการปกครอง  การ เลื อกตั้ ง   ฯลฯ  
ประชากร  เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร  
และช่วงอายุและจํานวนประชากร  ฯลฯ 

(2)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 (3) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง   

เช่น   เขตการปกครอง  การ เลื อกตั้ ง   ฯลฯ  
ประชากร  เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร  
และช่วงอายุและจํานวนประชากร  ฯลฯ 

(2)  

 (4) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม  เช่น   
การศึกษา  สารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพติด  
การสังคมสงเคราะห์  ฯลฯ 

(2)  

 (5) ข้อมูลเกี่ยวระบบบริการพ้ืนฐาน  เช่น    
การคมนาคมขนส่ ง   การไฟฟูา  การประปา  
โทรศัพท์  ฯลฯ 

(2)  

 (6) ข้อมูลเกีย่วกับระบบเศรษฐกิจ  เช่น   
การเกษตร  การะประมง  การปศุสัตว์  การบริการ  
การท่องเที่ยว  อุตสาหกรรม  การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ  แรงงาน  ฯลฯ  และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) 

(2)  

 (7) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา  ประเพณี   
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา  ประเพณีและ
งานประจําปี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น  สินค้า
พ้ืนเมือง  และของที่ระลึก  ฯลฯ  และอ่ืนๆ 

(2)  

 (8) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น   
น้ํา  ปุาไม้  ภูเขา  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  
ฯลฯ 

(2)  

 (9) การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทํา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

      (9)  การประชุมประชาคมท้องถิ่น  รูปแบบ  
วิธีการ  และการดําเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น  โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทํา  ร่วม
ตัดสินใจ  ร่วมตรวจสอบ  ร่วมรับประโยชน์  ร่วม
แก้ปัญหา  ปรึกษาหารือ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือ
แก้ปัญหาสําหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่
ของ อปท. 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 
(1)  การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง   

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
ยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น  
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง 
เฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้  
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

 (3) การวิเคราะห์ทางสังคม  เช่น  ด้านแรงงาน   
การศึกษา  สาธารณสุข  ความยากจน  
อาชญากรรม  ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี  จารีต
ประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นต้น 

(3)  

 (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ  ข้อมูลด้าน 
รายได้ครัวเรือน  การส่งเสริมอาชีพ  กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มทางสังคม  การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ  
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป  เป็นต้น 

(3)  

 (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม  พื้นที่สีเขียว   
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์  กระบวนการหรือสิ่ง
ที่เกิดขึ้น  การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

(3)  

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน 
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค SWOT  
Analysis  ที่อาจส่งผลต่อการดําเนินงาน  ได้แก่  
S-Strength (จุดแข็ง)  W-Weakness (จุดอ่อน)   
O-Opportunity (โอกาส)  และ T-Threat (อุปสรรค) 
 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น  ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

3.2  ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์จังหวัด  และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ Thailand 
4.0 

(10)  

3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
คสช.  และนโยบายรัฐบาล  หลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และ Thailand 4.0  

(10)  

3.4  วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์  ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน  สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

3.5  กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ  ภารกิจหรือสิ่งที่ต้อง
ทําตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จะนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์  หรือแสดงให้เห็น 
ความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์
นั้น 

(5)  

3.6  เปูาประสงค์ของ 
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น  มุ่งหมายสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง  ที่จะนําไปสู่ผลสําเร็จ
ทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

3.8  แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  
กําหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงาน
ที่เกิดจากเปูาประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเปูาหมาย  กล
ยุทธ์  จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน  นําไปสู่
การจัดทําโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5)  

3.9  ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นําไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12  Thailand 4.0  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 

1.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

1.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10  คะแนน 
1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10  คะแนน 
1.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10  คะแนน 
1.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10  คะแนน 
1.5 โครงการพัฒนา  60  คะแนน  ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5  คะแนน 
(2) กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5  คะแนน 
(3) เปูาหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้งงบประมาณได้ 

ถูกต้อง  5  คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5  คะแนน 
(5) เปูาหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12   5  คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 คะแนน 
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(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5  คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  มั่งคั่ง   

ยั่งยืน  ภายใต้หลักประชารัฐ  5  คะแนน 
(9) งบประมาณ  มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  5  คะแนน 
(10) มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5  คะแนน 
(11) มีการกําหนดตัวชี้วัด  (KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ 

ได้รับ  5  คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5  คะแนน 

  คะแนนรวม  100  คะแนน   เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80  (80  คะแนน) 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

(5) 

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
    5.5 เปูาหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  มั่ง
คั่ง  ยั่งยืน  ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณ  มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

(5) 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 
รวมคะแนน 100 
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               แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (ใช้การวิ เคราะห์ 
SWOT  Analysis/Demand  (Demand Analysis)  
Global Demand  และ Trend  ปัจจัยและ
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ,  ด้านสังคม,  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

    1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เ พ่ือ
นํามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ  เช่น  การวัดจํานวน
โครงการ  กิจกรรม  งานต่างๆ  ก็คือ ผลผลิตนั่นเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่  จํานวนที่
ดําเนินการจริงตามที่ได้กําหนดไว้เท่าไหร่  จํานวนที่
ไม่สามารถดําเนินการได้มีจํานวนเท่าไหร่  สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ที่ได้กําหนดไว้ 
    2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact)  
โครงการที่ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 

     1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพ คือ การนําเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่า
ภารกิจ  โครงการ  กิจกรรม  งานต่างๆ ที่ดําเนินการใน
พ้ืนที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรื อ ไม่ และ เป็น ไปตาม อํานาจหน้ าที่ หรื อ ไม่  
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่  สิ่งของ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  
การดําเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง  
คงทน  ถาวร  สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
ห รื อ ไ ม่   ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness)  ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ  
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน  
    2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact)  
โครงการที่ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  
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4. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

    1) วิเคราะห์แผนงาน  งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ  จนนําไปสู่การจัดทําโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT  Analysis/Demand  
(Demand Analysis)/  Global Demand/Trend  หรือ
หลักการ บูรณาการ ( Integration)   กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
    2) วิเคราะห์แผนงาน  งาน  ที่เกิดจากด้านต่างๆ 
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน  หลัก
ประชารัฐ   

10  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 
เป็ น โครงการที่ มี วั ตถุประสงค์ สนองต่ อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและดําเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กําหนดไว้  
ชื่อโครงการมีความชัดเจน  มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 กําหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective)  โครงการ
ต้องกําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
ของโครงการ  สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล  
วิธีการดําเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน  มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

 

5.3  เปูาหมาย  (ผลผลิต
ของโครงการ)  มีความ
ชัด เจนนํ า ไปสู่ ก ารตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้อง
ไปให้ถึงเปูาหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจํานวน
เท่าไร  กลุ่มเปูาหมายคืออะไร  มีผลผลิตอย่างไร  
กลุ่มเปูาหมาย  พ้ืนที่ดําเนินงาน  และระยะเวลา
ดําเนินงาน  อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทําที่
ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือ
กลุ่มเปูาหมายของโครงการ  หากกลุ่มเปูาหมายมี
หลายกลุ่ม  ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปูาหมาย
หลัก  ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

(5)  
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5.4  โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง  (2) การ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน  (3) การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ  (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  (5) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  เพื่อให้เกิดความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน 

(5)  

5.5  เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)  มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (4) ยึด
เปูาหมายอนาคตประเทศไทย 2579  (5) ยึดหลักการ
นําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่
ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว  ภายใต้
แนวทางการพัฒนา  (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  (2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ
เพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  (3) การลดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม  (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง  (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (6) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6  โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based  Economy  
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  ทําน้อย  ได้
มาก  เช่น  (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า  โภคภัณฑ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม  ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี  ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม  (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น  รวมถึงโครงการที่เติม
เต็มด้วยวิทยากร  ความคิดสร้างสรรค์  นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ  เช่น  
ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ  สาธารณสุข  
วัฒนธรรม  ฯลฯ   

(5)  
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5.7  โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กําหนดขึ้น  
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด  ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ในส่วนหนึ่งออกจากกันได้  นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กําหนดขึ้นที่
เป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8  โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างใหป้ระเทศชาติ
มั่นคง  มั่งคง  ยั่งยนื  ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดําเนินการภายใต้พ้ืนฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนดําเนินการเองหรือร่วมดําเนิน 
การ  เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้  เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  
ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง  มั่งคั่ง 
ยั่งยืน  เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

(5)  

5.9  งบประมาณ  มี
ความสอดคล้องกับ
เปูาหมาย  (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงหลัก
สําคัญ 5 ประการในการจัดทําโครงการ  ได้แก่   
(1) ความประหยัด (Economy)  (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency)  (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness)  (4) ความยุติธรรม (Equity)   
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
 

 

5.10  มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทาง
ช่าง  หลักของราคากลาง  ราคากลางท้องถิ่น  มี
ความโปร่งใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบได้ใน
เชิงประจักษ์  มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่
ตํ่ากว่าร้อยละห้าของการนําไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  เงินสะสม  หรือ
รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5)  

5.11  มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI)  และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน  (Key Performance 
Indicator : KPI)  ที่สามารถวัดได้ (measurable)  
ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)  ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency)  ได้  เช่น  การกําหนด
ความพึงพอใจ  การกําหนดร้อยละ  การกําหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิด  สิ่งที่ได้รับ  (การ
คาดการณ์  คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  
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5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถปุระสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนา  ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้  การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์  ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรคํานึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และ
มีความเฉพาะเจาะจงในการดําเนินงานตามโครงการ  
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได้  (3) 
ระบุสิ่ งที่ต้องการดําเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติ ได้  (4) 
เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง  (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100   
 

1.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
ตามท่ีเทศบาลตําบลก้อ  ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นข้ึนมา  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ 

ในการพัฒนาเทศบาลตําบลก้อ  ให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  
และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  หมวด 6 ข้อ 28  และข้อ 29  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลก้อ  เป็นผู้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิน่  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
  ปัจจุบัน  การติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสําคัญและจําเป็นต่อการบริหารงานเป็น
อย่างยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  เทศบาล
ตําบลก้อ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริหารแก่ประชาชน  จึงจําเป็นที่
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินการ
ในด้านต่างๆ  และเพ่ือใช้เปรียบเทียบการทํางานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 
 
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  ข้อ 30 (5)  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  กําหนดว่า  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
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ผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน ที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี  และข้อ 29 (3)  กําหนดว่า  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  โดยสามารถใช้รูปแบบเชิงพรรณนา  ซึ่งสามารถแสดง
ได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิต ิ รูปภาพ  กราฟ  ข้อมูลต่างๆ  จาก 

1. ใช้แบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  (Performance  Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน  (Scorecard  Model)  แบบบัตรคะแนน  หรือ  Scorecard   

Model  ของ  Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสมฤทธิ์  (Result  Framework  Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล  (Logical  Modal)  ตัวแบบเชิงเหตุผล  หรือ Logical  Model 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  (Process  Performance  Measurement   

System  (PPMS))  ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ไขปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดข้ึนหรือ  

Problem  Solving  Method 
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม  (Participatory  Methods) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ  (Impact  Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง  (Risk  Assessment  Model) 
(10)  แบบการประเมินตนเอง  (Self-assessment  Model)   
(11)  แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดขึ้น  ทั้งนี้  ต้องอยู่ภายใต้กรอบ 

ตามข้อ (1) – (10)  หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
2. เชิงปริมาณ  (Quantity)  คุณภาพ (Quality)  ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร  ค่าใช้จ่าย  

(Cost)  เวลา (Time)  เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้หรือไม่ 
3. ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
4. วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่  หรือวัดได้เท่าไหร่  (Key  Performance  Indicators  :  KPls) 
5. ผลกระทบ  (Impact) 

 
การวัดผลในเชิงปริมาณ 
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
  แบบที่ 1  แบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ 2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
  แบบที่ 3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 
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  แบบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลก้อ  โดยใช้
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือ
ระบบ e-Plan 
 
การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
  เทศบาลตําบลก้อ  ใช้การสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้
มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลก้อ ในภาพรวม 
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
  แบบที่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลก้อ 
  แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
แบบรายงานการติดตามและประเมินผล 
  แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประกอบไปด้วยแบบรายงาน 3 แบบ  และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ  ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

แบบประเมินผลแผนฯ  
(Process) 

 

แบบประเมินผลแผนฯ  
(Output) 

 

แบบที่ 1 
การประเมินการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ของ 

อปท. 

แบบที่ 2 
แบบติดตามผลการ

ด าเนินงานของ อปท. 
 

แบบที่ 3/1 
แบบประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ 
 

แบบที่ 3/2 
แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อผลการด าเนินงานของ 

อปท. ในภาพรวม 

แบบที่ 3/3 
แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อผลการด าเนินงานของ 
อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  มีดัง 
ต่อไปนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานว่าเป็นไป 
ตามแผนที่กําหนดไว้หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารใน
การกําหนดทิศทางขององค์กร 

2. การประเมินผล  เป็นกระบวนการกําหนดรูปแบบในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและนํา 
ไปใช้ในการเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้น  เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์หรือเปูาหมาย  เพ่ือนําผลที่ได้ไปใช้ใน
การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจทางเลือกท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการองค์กร 

3. การประเมินผลช่วยชี้ให้เห็นความสําคัญของแต่ละโครงการตามลําดับก่อนหลัง  โดย 
สามารถจะทราบได้ว่าโครงการใดมีความจําเป็นเร่งด่วนกว่ากัน  ทั้งนี้  เพ่ือช่วยแก้ปัญหาในการคัดเลือก
โครงการ  ตลอดจนช่วยลดความกดดันจากอํานาจทางการเมือง  อันเนื่องมาจากโครงการมีจํานวนมากแต่
เงินทุนสนับสนุนมีจํานวนจํากัด  ดังนั้น  การประเมินผลโครงการต่างๆ อย่างมีระบบและครบถ้วนทุกขั้นตอน  
จะทําให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่น่าเชื่อถือ  ซึ่งจะช่วยชี้แนะได้ว่าโครงการใดควรจะได้รับการพิจารณาให้การ
สนับสนุนก่อนและโครงการใดควรให้การสนับสนุนในลําดับถัดไป 

4. การประเมินผลช่วยให้ได้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้รับบริการ  ข้อมูลประเภทนี้  ทําให้ทราบ 
ถึงข้อจํากัดและปัญหาต่างๆ  ในการปฏิบัติงานเพ่ือนํามาปรับปรุงโครงการ  ตลอดจนเพ่ือก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ทีด่ีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.4.1  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า  เพราะการดําเนินงานต่างๆ  ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน  สลับซับซ้อน 
   2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทําแผนที่มีความยุ่งยากมาก
ขึ้น 
   3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด  เพราะข้อจํากัดของระเบียบ กฎหมาย
ที่ทําได้ยากและบางเรื่องอาจทําไม่ได้ 
       4.4.2  ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา 
   1. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  ควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน 
   2. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  ควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการณ์
ด้านการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   3. ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ให้สามารถดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
   4. เทศบาลตําบลก้อ  ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดําเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลดและการโอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหมใ่นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 

 


