
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลกอ้ 
เร่ือง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ป ีพ.ศ.2564 ของเทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
************************ 

  ด้วยเทศบาลต าบลก้อ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาล
ต าบลก้อ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2564 เพ่ือน ามาเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผน โดย
นายกเทศมนตรีต าบลก้อ ได้พิจารณาเห็นชอบให้เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เทศบาล
ต าบลก้อ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2564 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/1 จึงประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลก้อ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2564 และปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ส าหรับ
รายละเ อียดของแผนพัฒนาท้องถิ่นดั งกล่ าว  สามารถดู รายละเ อียดได้ที่ เ ว็บ ไซต์ของ เทศบาล 
www.tambonkor.go.th, เฟสบุ๊ค ทต.ก้อ และท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลก้อในวันและเวลาราชการ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 
 

......................................................... 
(นายอุดม  เชียงยศ) 

นายกเทศมนตรีต าบลก้อ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลก้อ 

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ป ีพ.ศ.2564 
 
 

เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี ้
จังหวัดล าพนู 
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หลักการและเหตุผล 
ในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลก้อ 

เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ปี พ.ศ.2564 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 “ข๎อ 22 เพ่ือประโยชน๑ของประชาชน การเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท๎องถิ่น ให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้  

(1)คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นจัดท ารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร๎อม
เหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น 

(2)คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นและประชาคมท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
ส าหรับองค๑การบริหารสํวนต าบลให๎สํงรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่นที่เพ่ิมเติมให๎สภาองค๑การบริหารสํวนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แหํงพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค๑การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 ด๎วย  

เมื่อแผนพัฒนาท๎องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมได๎รับความเห็นชอบแล๎ว ให๎สํงแผนพัฒนาท๎องถิ่นดังกลําวให๎ผู๎บริหาร
ท๎องถิ่นประกาศใช๎ พร๎อมทั้งปิดประกาศให๎ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไมํน๎อยกวําสามสิบวันนับแตํวันที่
ผู๎บริหารท๎องถิ่นประกาศใช๎” 

ข๎อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท๎องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ 
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให๎เป็นอ านาจของผู๎บริหารท๎องถิ่น 
ส าหรับองค๑การบริหารสํวนต าบลให๎สํงรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให๎สภาองค๑การบริหาร
สํวนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหํงพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค๑การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.2437 
ด๎วย และเมื่อแผนพัฒนาท๎องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได๎รับความเห็นชอบแล๎ว ให๎ปิดประกาศให๎
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไมํน๎อยกวําสามสิบวันนับแตํวันที่ได๎รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท๎องถิ่นดังกลําว” 

เทศบาลต าบลก๎อ ได๎ประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เมื่อวันที่  14 มิถุนาคม 
2562 ไปแล๎วนั้น เนื่องจากเทศบาลต าบลก๎อ มีความจ าเป็นต๎องเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
เพ่ือให๎มีความสอดคล๎องกับข๎อเท็จจริงและสถานการณ๑ปัจจุบัน ตามภารกิจและอ านาจหน๎าที่ เพ่ือให๎เหมาะสม
และสอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการของประชาชน และเพ่ือให๎การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบของการจัดท า
แผนพัฒนาฯ สามารถแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนให๎กับประชาชนในพื้นที่ให๎เกิดประโยชน๑มากที่สุดและให๎ครบ
ทุกด๎านรวมถึงการจัดหาวัสดุอุปกรณ๑เพ่ือการปฏิบัติที่เป็นการอ านวยความสะดวกแกํประชาชนผู๎รับบริการใน
พ้ืนที่ การปูองกันและควบคุมโรคระบาดในพ้ืนที่ต าบลก๎อ การจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น จึงได๎จัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลก๎อ ฉบับที่ 1 ปี 
พ.ศ.2564 เพ่ือใช๎เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณตํอไป 
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ส่วนที่ 1 
 
 
 

1.ด้านกายภาพ  
 ต าบลก๎อ อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน ตั้งอยูํหํางจากที่วําการอ าเภอลี้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎  
ระยะทาง ๓๙  กิโลเมตร และหํางจากจังหวัดล าพูน ระยะทาง  ๑๔๔  กิโลเมตร  เป็นพ้ืนที่ที่ตั้งอยูํไกลที่สุด
ของอ าเภอลี้และจังหวัดล าพูน  การติดตํอสื่อสารการเดินทางหลักคือ ถนนลาดยาง ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 
๑๐๘๗  เส๎นทางสายลี้-ผาต๎าย-ก๎อ ระยะทางจากที่วําการอ าเภอลี้-ต าบลก๎อ  รวมระยะทาง  ๓๙  กิโลเมตร  
โดยมีรถยนต๑โดยสารรับจ๎างไมํประจ าทาง  มีจ านวน 2 คัน และเวลาที่ออกจากจุดจอดที่ไมํแนํนอน สํวนใหญํ
จะออกให๎บริการจากต าบลก๎อในชํวงเช๎า เวลาประมาณ 06.00 น. และกลับเวลาประมาณ 11.30 น. ในวัน
เดียวกัน  คําโดยสารประมาณคนละ  ๗๐  บาท 
  ต าบลก๎อ ยกฐานะจากสภาต าบลก๎อ  เป็นองค๑การบริหารสํวนต าบล เมื่อวันที่  ๑๔  เดือน
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๓  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค๑การบริหารสํวนต าบล  ๒๕๓๗  โดยประกาศใน
พระราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๔๒  

องค๑การบริหารสํวนต าบล ยกฐานะจากองค๑การบริหารสํวนต าบลก๎อ เป็นเทศบาลต าบลก๎อ 
เมื่อวันที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2555 ปัจจุบันมีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก๎อ  จ านวน  12  คน  โดยมีคณะ
ผู๎บริหารเทศบาลต าบล จ านวน  5  คน  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง เลือกตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 
กันยายน 2555  
 
ศักยภาพในต าบล 

ศักยภาพและทุนทางสังคมของต าบลก๎อ บอกถึงการกระจายทุนที่ปรากฏในต าบล ที่เป็น
บุคคล กลุํมบุคคล องค๑กร ที่บํงบอกถึงวิวัฒนาการ ในการแก๎ไขปัญหา ทั้งทางด๎าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง  
มาเป็นล าดับ กระบวนการ วิธีการท างาน ที่ประสบผลส าเร็จ ล๎มเหลว จนเป็นบทเรียนให๎อนุชนรุํนหลังได๎
ศึกษาเรียนรู๎ และพัฒนาตํอยอด แตํที่ผํานมาการด าเนินการสํวนมากเป็นการบอกเลํา และการด าเนินการตาม
นโยบาย ข๎องสั่งการของภาครัฐ ซึ่งเป็นกรอบแนวทางที่ก าหนดให๎องค๑กรในพ้ืนที่ต๎องด าเนินการเชํนเดียวกันทั่ว
ประเทศ ท าให๎การพัฒนาตํอยอด ในการพัฒนาและแก๎ไขปัญหาของชุมชนจึงไมํสอดคล๎องกับบริบทของ
หมูํบ๎าน/ชุมชนอยํางแท๎จริง สํงผลกระทบตํอชีวิตความเป็นอยูํของชุมชนทั้งด๎านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
สํงผลกระทบตํอความเข๎มแข็งของชุมชน 
 
 
 
 
 

 
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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ศักยภาพของเทศบาลต าบลก้อ 

 
คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลก้อ 

 

  1.  นายอุดม  เชียงยศ  นายกเทศมนตรีต าบลก๎อ 
  2.  นายพิชญะ  สุยะมัน  รองนายกเทศมนตรีต าบลก๎อ 
  3.  นายละออ  อํูทรัพย๑  รองนายกเทศมนตรีต าบลก๎อ 
  4.  วําที่ร๎อยตรีหญิงเบญจมาส  วันหลี เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลก๎อ 
  5.  นายประทาน  หมํนสุ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลก๎อ  

   
โครงสร้างคณะผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ 
1.นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ  ประธานสภาเทศบาล 
2.นายธนัช  มูลใจ                  รองประธานสภาเทศบาล 
3.นายสิทธิพงษ๑  เคลื่อนแก๎ว      เลขานุการสภาเทศบาล 
4.นายวีระยุทธ  มาลา             สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
5.นางจีญาภรณ๑  ทาฝั้น            สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
6.นางสาวโชติกา  วงค๑แหว๎น      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
7.นายอนิวัฒน๑  สุชัย               สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
8.นายโสภณ  มาติ                  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
9.นางสาวนัฐมน  ทาเลํ             สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
10.นางร าพรรณ๑  นนท๑สุภี         สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
11.นางสาวคร   ทาเลํ              สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
12.นายปรีชา  รินท๎าว              สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 

นายกเทศมนตรี 
 

รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
 

เลขานุการนายกฯ
อบต. 

ที่ปรึกษานายกฯ 
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โครงสร้างส่วนราชการ เทศบาลต าบลก้อ 
1.ส านักปลัดเทศบาล 
   ๑.๑ งานราชการทั่วไปของเทศบาล 
   1.2 งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
และเลขานุการนายกเทศมนตรี 
   ๑.3 งานกิจการสภาเทศบาล 
   ๑.4 งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎าง 
   ๑.5 งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจ าตัวประชาชน 
   ๑.6 งานบริหารสาธารณสุข 
   1.7 งานสํงเสริมปูองกันควบคุมโรค 
   1.8 งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย 
   ๑.9 งานสิ่งแวดล๎อม 
   1.10 งานการพาณิชย๑ 
   1.11 งานรักษาความสะอาด 
   1.12 งานการแพทย๑ฉุกเฉิน 
   ๑.13 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๑.14 งานรักษาความสงบเรียบร๎อย 
   ๑.15 งานการศึกษาปฐมวัย 
   ๑.๑6 งานสํงเสริมการเกษตร 
   1.17 งานนิติการ 
   1.18 งานสํงเสริมการทํองเที่ยว 
   1.19 งานการศาสนา 
   1.20 งานบ ารุงศิลปะ จารีตประพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น 
   1.21 งานการกีฬาและนันทนาการ 
   1.22 งานสํงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1.23 งานการเลือกตั้ง 
   1.24 งานธุรการ* 
   1.25 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องและที่ได๎รับมอบหมาย 
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2.กองคลัง 
    ๒.๑ งานการจํายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี คําธรรมเนียม และการพัฒนารายได๎ 
    ๒.๒ งานการจัดท าบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท 
    ๒.๓ งานเกี่ยวกับเงินเดือน คําจ๎าง คําตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนๆ  
    ๒.๔ งานทะเบียนคุมรายได๎และรายจํายตํางๆ งานควบคุมการเบิกจําย 
    ๒.5 งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ๎าง 
    ๒.6 งานทะเบียนคุม งานการจ าหนํายพัสดุ ครุภัณฑ๑ และทรัพย๑สินตํางๆ  
    2.7 งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท 
    2.8 งานน าสํงเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน 
    2.9 งานการตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาทุกประเภท 
    2.10 งานท างบทดลองประจ าเดือนและประจ าปี 
    2.11 งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี คําธรรมเนียม 
    2.12 งานจัดท าหรือชํวยจัดท างบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
    2.13 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องและที่ได๎รับมอบหมาย 
 
3.กองช่าง 
   3.12 งานเกี่ยวกับการประปา 
   3.13 งานชํวยเหลือสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   3.14 งานชํวยเหลือสนับสนุนด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
   3.15 งานจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจํายวัสดุ อุปกรณ๑ อะไหลํ น้ ามันเชื้อเพลิง 
   3.16 งานธุรการ* 
   3.17 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องและที่ได๎รับมอบหมาย 
 
4.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
   4.1 งานวิเคราะห๑นโยบายและแผน 
   4.2 งานยุทธศาสตร๑ของเทศบาล 
   4.3 งานจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล งานคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
   4.4 งานประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
   4.5 งานสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนาท๎องถิ่น 
   4.6 งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาล 
   4.7 งานจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีและฉบับเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) 
   4.8 งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ 
   4.9 งานประชาสัมพันธ๑ งานบริการและเผยแพรํวิชาการ 
   4.10 งานบริการข๎อมูล สถิติ ชํวยเหลือให๎ค าแนะน าทางวิชาการ 
   4.11 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องและที่ได๎รับมอบหมาย 
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5.กองสวัสดิการสังคม 
    5.๑ งานจัดท าแผนงานด๎านการพัฒนาสังคม ด๎านสวัสดิการสังคม และด๎านสังคมสงเคราะห๑ 
    5.๒ งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน 
    5.๓ งานสํงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแกํเด็ก สตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ด๎อยโอกาส 
    5.๔ งานฝึกอบรมและเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
    5.5 งานสังคมสงเคราะห๑เด็ก สตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ทุพพลภาพ ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎ไร๎ที่พ่ึง ผู๎ประสบภัยพิบัติ
ตํางๆ  
    5.6 งานสงเคราะห๑ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร๎อนและเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับการ 
    5.7 งานจํายเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ 
    5.8 งานสํงเสริมและพัฒนาอาชีพ ฯลฯ 
    5.9 งานบริการข๎อมูล สถิติ ชํวยเหลือให๎ค าแนะน าทางวิชาการ 
   4.10 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องและที่ได๎รับมอบหมาย 
 
6.หน่วยตรวจสอบภายใน 
    6.1 งานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
    6.2 งานการตรวจสอบความถูกต๎องและเชื่อถือได๎ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจํายเงิน
ทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี 
    6.3 งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย๑สิน 
    6.4 งานตรวจสอบการท าประโยชน๑จากทรัพย๑สินของเทศบาล 
    6.5 งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนโครงการ ให๎เป็นไปตามนโยบาย 
วัตถุประสงค๑ และเปูาหมายที่ก าหนดอยํางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 
    6.6 งานวิเคราะห๑และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ๎มคําในการใช๎ทรัพยากรของสํวนราชการ
ตํางๆ 
    6.7 งานประเมินการควบคุมภายในของหนํวยรับการตรวจงาน รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
    6.8 งานบริการข๎อมูล สถิติ ชํวยเหลือ ให๎ค าแนะน าแนวทางแก๎ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแกํหนํวยรับ
ตรวจและผู๎เกี่ยวข๎อง 
    6.9 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องและที่ได๎รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 8 ~ 
 

 เทศบาลต าบลก๎อแบํงโครงสร๎างการบริหารงานออกเป็น 1 ส านัก กับอีก  4  กอง ทั้งหมด  ๕  
สํวนราชการ  พนักงานสํวนท๎องถิ่น  จ านวน  14  คน  ลูกจ๎างประจ า 2 คน พนักงานจ๎าง  จ านวน  7  คน  
รวมทั้งสิ้น  22  คน  ดังนี้ 

1. ปลัดเทศบาลต าบลก๎อ  (นักบริหารงานเทศบาล )   จ านวน   1  คน   
    เป็นผู๎บังคับบัญชาของพนักงานและลูกจ๎าง รองจากนายกเทศมนตรี 
2. จัดแบํงโครงสร๎างสํวนราชการ  ออกเป็น 5 สํวนราชการ   ดังนี้ 
1. ส านักปลัด   มีบุคลากร  ดังนี้ 

1.1 หัวหน๎าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)     จ านวน    1   คน 
1.2 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ       จ านวน    1   คน 
1.3 บุคลากรปฏิบัติการ        จ านวน    1   คน   
1.4 เจ๎าหน๎าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน   จ านวน    -   คน   
1.5 เจ๎าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน     จ านวน    -   คน 
1.6 พนักงานจ๎างตามภารกิจ (ผู๎ชํวย จพง.ธุรการ)   จ านวน   1   คน 
1.7 คร ู          จ านวน    2  คน 
1.8  ผู๎ดูแลเด็ก       จ านวน     2  คน   

  

2. กองคลัง  มีบุคลากร  ดังนี้ 
2.1  ผู๎อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)    จ านวน   1   คน 
2.2  นักวิชาการคลัง ช านาญการ     จ านวน   1   คน 
2.3  นักวิชาการจัดเก็บรายได๎ ช านาญการ    จ านวน    1   คน 
2.5  นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญงาน    จ านวน   1   คน   
2.6  เจ๎าพนักงานพัสดุ ปฎิบัติงาน     จ านวน   1   คน 
2.10  พนักงานจ๎างตามภารกิจ (ผู๎ชํวย นวก.คลัง)   จ านวน   1   คน 

3. กองช่าง   มีบุคลากร  ดังนี้ 
3.1  ผู๎อ านวยการกองชําง (นักบริหารงานชําง)    จ านวน   1   คน 
3.2  นายชํางโยธาปฏิบัติงาน      จ านวน    1   คน  
3.3  พนักงานจ๎างทั่วไป (คนงานทั่วไป)     จ านวน    -    คน 
3.4  พนักงานจ๎างทั่วไป (ภารโรง)     จ านวน    -   คน 

4. กองสวัสดิการสังคม   มีบุคลากร  ดังนี้ 
4.1  ผู๎อ านวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)  จ านวน   1   คน   
4.2  เจ๎าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน    จ านวน   1   คน 
4.3  พนักงานจ๎างตามภารกิจ (ผช.นักพัฒนาชุมชน)   จ านวน   1   คน   

               4.4 พนักงานจ๎างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต๑)     จ านวน   1   คน   
 
 5.กองวิชาการและแผนงาน มีบุคลากร ดังนี้ 
    5.1 ผู๎อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป)  จ านวน  1  คน 
    5.2 นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนปฏิบัติการ    จ านวน  -   คน 
    5.2 เจ๎าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน     จ านวน  1  คน 
    5.3 พนักงานจ๎างตามภารกิจ (ผช.นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน)  จ านวน  1  คน 
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โดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้ 
  1. ปลัดเทศบาล ( นักบริหารงานท๎องถิ่น ระดับกลาง ) จ านวน 1 อัตรา 
 ส านักปลัดเทศบาล 

มีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได๎ก าหนดให๎เป็นหน๎าที่ของ
กอง หรือสํวนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเรํงรัดการปฏิบัติราชการของสํวนราชการใน
เทศบาลให๎เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีกรอบอัตราก าลังภายใน
กอง ดังนี้ 
 1. หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต๎น) จ านวน 1 อัตรา 

2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จ านวน 1 อัตรา 
 3. เจ๎าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) จ านวน 1 อัตรา 

4. เจ๎าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จ านวน 1 อัตรา 
 5. ครู จ านวน 2 อัตรา 

6. นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ๎างประจ า)  จ านวน 1 อัตรา 
 7. ผู๎ดูแลเด็ก (พนักงานจ๎างตามภารกิจ ผู๎มีทักษะ) จ านวน 2 อัตรา 
 8. ผู๎ชวํยเจ๎าพนักงานธุรการ  (พนักงานจ๎างตามภารกิจ ผู๎มีคุณวุฒิ) จ านวน 1 อัตรา 
 

 กองคลัง 
 มีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจํายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี คําธรรมเนียม และการ
พัฒนารายได๎ งานการจัดท าบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน คําจ๎าง คําตอบแทน 
เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนๆ งานทะเบียนคุมรายได๎และรายจํายตํางๆ งานควบคุมการเบิกจําย งาน
เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ๎าง งานทะเบียนคุม งานการจ าหนํายพัสดุ ครุภัณฑ๑ และทรัพย๑สินตํางๆ งานเกี่ยวกับ
เงินประกันสัญญาทุกประเภท งานน าสํงเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการ เงิน งานการตรวจสอบ
ใบส าคัญ ฎีกาทุกประเภท งานท างบทดลองประจ าเดือนและประจ าปี งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี 
คําธรรมเนียม งานจัดท าหรือชํวยจัดท างบประมาณและเงินนอกงบประมาณ และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องและที่
ได๎รับมอบหมาย มีโดยมี 
กรอบอัตราก าลังภายในกอง ดังนี้ 
 1. ผู๎อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต๎น) จ านวน 1 อัตรา 
 2. นักวิชาการคลังช านาญการ จ านวน 1 อัตรา 
 3. นักวิชาการจัดเก็บรายได๎ช านาญการ   จ านวน 1 อัตรา 

4. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  จ านวน 1 อัตรา 
 5. เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) จ านวน 1 อัตรา 
 6. เจ๎าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)  จ านวน 1 อัตรา 
 7. ผู๎ชํวยนักวิชาการคลัง (พนักงานจ๎างตามภารกิจ ผู๎มีคุณวุฒิ) จ านวน 1 อัตรา 
 

 กองช่าง 
 มีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส ารวจ งานออกแบบ และเขียนแบบ งานประมาณราคา งาน
จัดท าราคากลาง งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดท าทะเบียนประวัติโครงสร๎างพ้ืนฐาน อาคาร 
สะพาน คลอง แหลํงน้ า งานติดตั้งซํอมบ ารุงระบบไฟสํองสวํางและไฟสัญญาณจราจร  งานปรับปรุงภูมิทัศน๑ 
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งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานควบคุมการกํอสร๎างและซํอมบ ารุง  งานจัดท าแผนปฏิบัติงาน
การกํอสร๎างและซํอมบ ารุงประจ าปี งานตรวจสอบการกํอสร๎าง งานจัดท าทะเบียนประวัติการใช๎เครื่องจักรกล 
และยานพาหนะ งานแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานชํวยเหลือ
สนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานชํวยเหลือสนับสนุนด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
งานจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจํายวัสดุ อุปกรณ๑ อะไหลํ น้ ามันเชื้อเพลิง งานธุรการ 
 และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องและที่ได๎รับมอบหมาย โดยมีกรอบอัตราก าลังภายในกอง ดังนี้ 
 1. ผู๎อ านวยการกองชําง (นักบริหารงานการชําง ระดับต๎น) จ านวน 1 อัตรา 

2. นายชํางโยธาปฏิบัติงาน จ านวน 1 อัตรา 
 

 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
มีหน๎าทีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห๑นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร๑ของเทศบาล งาน

จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล งานคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล งานประสานการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัด งานสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนาท๎องถิ่น งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับ
การจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาล งานจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีและฉบับเพ่ิมเติม (ถ๎ามี) 
งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานประชาสัมพันธ๑  งานบริการและเผยแพรํวิชาการ 
งานบริการข๎อมลู สถิติ ชํวยเหลือให๎ค าแนะน าทางวิชาการงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย มีโดย
มี 
กรอบอัตราก าลังภายในกอง ดังนี้ 
 1. ผู๎อ านวยการกองยุทธศาสตร๑และงบประมาณ (นกับริหารงานทั่วไป ระดับต๎น) จ านวน 1 อัตรา 
 2. นักวิเคราะห๑นโยบายและแผนปฏิบัติการ  จ านวน 1 อัตรา 

3. ผู๎ชวํยนักวิเคราะห๑นโยบายและแผน (พนักงานจ๎างตามภารกิจ ผู๎มีคุณวุฒิ) จ านวน 1 อัตรา 
 

 กองสวัสดิการสังคม 
มีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดท าแผนงานด๎านการพัฒนาสังคม ด๎านสวัสดิการสังคม และ

ด๎านสังคมสงเคราะห๑ งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานสํงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแกํ
เด็ก สตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ด๎อยโอกาส งานฝึกอบรมและเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งาน
สังคมสงเคราะห๑เด็ก สตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ทุพพลภาพ ผู๎ด๎อยโอกาส  ผู๎ไร๎ที่พ่ึง ผู๎ประสบภัยพิบัติตํางๆ งาน
สงเคราะห๑ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร๎อนและเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัว 
งานจํายเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ งานสํงเสริมและพัฒนาอาชีพ ฯลฯ งานบริการข๎อมูล สถิติ ชํวยเหลือให๎
ค าแนะน าทางวิชาการ และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมาย โดยมีกรอบอัตราก าลังภายในกอง ดังนี้ 
 1. ผู๎อ านวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต๎น) จ านวน  1 อัตรา 
 2. เจ๎าพนักงานพัฒนาชุมชน (ลูกจ๎างประจ า) จ านวน 1 อัตรา 

3. ผู๎ชวํยนักพัฒนาชุมชน (พนักงานจ๎างตามภารกิจ ผู๎มีคุณวุฒิ) จ านวน 1 อัตรา 
4. พนักงานขับรถยนต๑ (พนักงานจ๎างตามภารกิจ ผู๎มีทักษะ) จ านวน 1 อัตรา 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
    มีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี งานการตรวจสอบความ
ถูกต๎องและเชื่อถือได๎ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจํายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บ
รักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสุและทรัพย๑สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน๑
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จากทรัพย๑สินของเทศบาล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนโครงการ ให๎
เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค๑ และเปูาหมายที่ก าหนดอยํางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด  งาน
วิเคราะห๑และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ๎มคําในการใช๎ทรัพยากรของสํวนราชการตํางๆ  งาน
ประเมินการควบคุมภายในของหนํวยรับการตรวจงาน รายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข๎อมูล สถิติ 
ชํวยเหลือ ให๎ค าแนะน าแนวทางแก๎ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแกํหนํวยรับตรวจและผู๎เกี่ยวข๎อง และงานอ่ืนๆ ที่ 
เกี่ยวข๎องและที่ได๎รับมอบหมาย โดยมีกรอบอัตราก าลังภายในหนํวย ดังนี้ 
 1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)  จ านวน 1 อัตรา 
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 1.1.ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  
  

         ๑.ที่ตั้ง 
เทศบาลต าบลก๎อ ตั้งอยูํเลขที่ 99 บ๎านก๎อจอก หมูํที่ ๓  ต าบลก๎อ  อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน 
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หลักเขตที่ 1 ตั้งอยูํบริเวณแมํน้ าปิง กั้นเขตระหวําง อ าเภอดอยเตํา จังหวัดเชียงใหมํกับ อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน และอ าเภอสามเงา จังหวัดตาก บริเวณพิกัด MV 670668 
ด้านเหนือ 
จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส๎นเลียบตามรํองน้ าลึกห๎วยอมเลาะ ซึ่งเป็นเส๎นแบํงเขตระหวํางต าบลโปงทุํง อ าเภอ
ดอยเตํา กับต าบลแมํลาน อ าเภอลี้ ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยูํบริเวณขุนห๎วยอมเลาะ 
บริเวณพิกัด MV 713671 รวมระยะทาง 4,950 เมตร 
จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส๎นเลียบตามสันขุนห๎วยอมเลาะ ซึ่งเป็นเส๎นแบํงเขตระหวํางต าบลโปงทุํง อ าเภอดอย
เตํา กับต าบลแมํลาน  อ าเภอลี้  ไปทางทิศใต๎  ถึงหลักเขตที่  3  ซึ่งตั้งอยูํบริเวณขุนห๎วยอมแปกบก บริเวณ
พิกัด MV 718655 รวมระยะทาง 2,150 เมตร 
จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส๎นเลียบตามสันขุนห๎วยอมแปกบก ซึ่งเป็นเส๎นแบํงเขตระหวํางต าบลโปงทุํง อ าเภอดอย
เตํา กับต าบลแมํลาน อ าเภอลี้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยูํบริเวณขุนห๎วยปุงหมู 
บริเวณพิกัด MV 724643 รวมระยะทาง 1,850 เมตร 
จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส๎นเลียบตามสันขุนห๎วยปุงหมู ซึ่งเป็นเส๎นแบํงเขตระหวํางต าบลโปงทุํง อ าเภอดอยเตํา 
กับต าบลแมํลาน อ าเภอลี้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยูํบริเวณขุนห๎วยห๎อมแสน 
บริเวณพิกัด MV 737632 รวมระยะทาง 1,880 เมตร 
จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส๎นเลียบตามสันขุนห๎วยห๎อมแสน ซึ่งเป็นเส๎นแบํงเขตระหวํางต าบลโปงทุํง อ าเภอดอย
เตํา กับต าบลแมํลาน อ าเภอลี้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎ ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยูํบริเวณขุนห๎วนบํอบอน 
บริเวณพิกัด MV 752615 รวมระยะทาง 2,480 เมตร 
จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส๎นเลียบตามสันขุนห๎วยบํอบอน ซึ่งเป็นเส๎นแบํงเขตระหวํางต าบลโปงทุํง อ าเภอดอย
เตํา กับต าบลแมํลาน อ าเภอลี้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎ ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยูํบริเวณขุนห๎วยเปูา 
บริเวณพิกัด MV 763605 รวมระยะทาง 1,600 เมตร 
จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส๎นเลียบตามสันขุนห๎วยเปูา ซึ่งเป็นเส๎นแบํงเขตระหวํางต าบลโปงทุํง อ าเภอดอยเตํา 
กับต าบลแมํลาน อ าเภอลี้ ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยูํบริเวณขุนห๎วยปุาเตา บริเวณพิกัด 
MV 788608 รวมระยะทาง 2,850 เมตร 
จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส๎นเลียบตามสันขุนห๎วยปุาเตา ซึ่งเป็นเส๎นแบํงเขตระหวํางต าบลโปงทุํง อ าเภอดอยเตํา 
กับต าบลแมํลาน อ าเภอลี้ ไปทางทิศใต๎ ถึงหลักเขตที่ 9 ซ่ึงตั้งอยูํบริเวณห๎วยไม๎หาง บริเวณพิกัด MV 
813578 รวมระยะทาง 4,000 เมตร 
จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส๎นเลียบตามสันขุนห๎วยไม๎หาง ซึ่งเป็นเส๎นแบํงเขตระหวํางต าบลโปงทุํง อ าเภอดอยเตํา 
กับต าบลแมํลาน อ าเภอลี้ ไปทางทิศใต๎ ถึงหลักเขตที่ 10 ซ่ึงต้ังอยํูบรเิวณดอยงาม บริเวณพิกัด MV 822547 
รวมระยะทาง 4,150 เมตร 
จากหลักเขตที่ 10 เป็นเส๎นเลียบตามสันดอยงาม ซึ่งเป็นเส๎นแบํงเขตระหวํางต าบลโปงทุํง อ าเภอดอยเตํา กับ
ต าบลแมํลาน อ าเภอลี้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎ ถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยูํบริเวณขุนห๎วยผาตูม บริเวณ
พิกัด MV 844526 รวมระยะทาง 2,950 เมตร 
 
จากหลักเขตที่ 11 เป็นเส๎นเลียบตามสันขุนห๎วยผาตูม ซึ่งเป็นเส๎นแบํงเขตระหวํางต าบลโปงทุํง อ าเภอดอยเตํา 
กับต าบลแมํลาน อ าเภอลี้ ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยูํตรงบริเวณทางหลวงหมายเลข 
1087 ฟากตะวันออก บริเวณพิกัด MV 866533 รวมระยะทาง 3,050 เมตร 
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จากหลักเขตที่ 12 เป็นเส๎นเลียบตามแนวเขตต าบลแมํลาน อ าเภอลี้ และต าบลนาทราย อ าเภอลี้ไปทางทิศ
ตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 13 ซึ่งตั้งอยูํบริเวณขุนห๎วยแมํหาด บริเวณพิกัด MV 884535 รวมระยะทาง 
2,090 เมตร 
 

ด้านตะวันออก 
จากหลักเขตที่ 13 เป็นเส๎นเลียบตามสันขุนห๎วยแมํหาด ซึ่งเป็นเส๎นแบํงเขตระหวําง ต าบลนาทราย อ าเภอลี้ 
และต าบลแมํพริก อ าเภอแมํพริก ไปทางทิศใต๎ ถึงหลักเขตที่ 14 ซึ่งตั้งอยูํบริเวณดอยกิ่วอี ฮอง บริเวณพิกัด 
MV 903509 รวมระยะทาง 3,400 เมตร 
จากหลักเขตที่ 14 เป็นเส๎นเลียบตามสันดอยกิ่วอีฮอง ซึ่งเป็นเส๎นแบํงเขตระหวําง ต าบลนาทราย อ าเภอลี้ 
และต าบลแมํพริก อ าเภอแมํพริก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎ ถึงหลักเขตที่ 15 ซึ่งตั้งอยูํบริเวณดอยกิ่วน๎อย 
บริเวณพิกัด MV 883459 รวมระยะทาง 7,350 เมตร 
จากหลักเขตที่ 15 เป็นเส๎นเลียบตามสันดอยกิ่วน๎อย ซึ่งเป็นเส๎นแบํงเขตระหวําง ต าบลนาทราย อ าเภอลี้ 
และต าบลแมํพริก อ าเภอแมํพริก ไปทางทิศใต๎ ถึงหลักเขตที่ 16 ซึ่งตั้งอยูํบริเวณขุนห๎วยมํวงเจ็ดต๎น บริเวณ
พิกัด MV 906430 รวมระยะทาง 4,600 เมตร 
จากหลักเขตที่ 16 เป็นเส๎นเลียบตามสันขุนห๎วยมํวงเจ็ดต๎น ซึ่งเป็นเส๎นแบํงเขตระหวําง ต าบลนาทราย อ าเภอ
ลี้ และต าบลแมํพริก อ าเภอแมํพริก ไปทางทิศใต๎ ถึงหลักเขตท่ี 17 ซึ่งตั้งอยูํบริเวณดอยผาไขํ บริเวณพิกัด MV 
907387 รวมระยะทาง 4,550 เมตร 
จากหลักเขตที่ 17 เป็นเส๎นเลียบตามสันดอยผาไขํ ซึ่งเป็นเส๎นแบํงเขตระหวําง ต าบลนาทราย อ าเภอลี้ และ
ต าบลแมํพริก อ าเภอแมํพริก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎ ถึงหลักเขตที่ 18 ซึ่งตั้งอยูํบริเวณขุนห๎วยผามํวง 
บริเวณพิกัด MV 890367 รวมระยะทาง 3,050 เมตร 
จากหลักเขตที่ 18 เป็นเส๎นเลียบตามสันขุนห๎วยผามํวง ซึ่งเป็นเส๎นแบํงเขตระหวําง ต าบลนาทราย อ าเภอลี้ 
และต าบลแมํพริก อ าเภอแมํพริก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎ ถึงหลักเขตที่ 19 ซึ่งตั้งอยูํบริเวณขุนน้ าแมํก๎อ 
บริเวณพิกัด MV 875336 รวมระยะทาง 4,050 เมตร 
ด้านทิศใต้ 
จากหลักเขตที่ 19 เป็นเส๎นเลียบตามสันขุนน้ าแมํก๎อ ซึ่งเป็นเส๎นแบํงเขตระหวํางต าบลบ๎านนา อ าเภอสามเงา 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 20 ซ่ึงต้ังอยํูบริเวณขุนห๎วยแมํก๎อน๎อยบริเวณพิกัด MV 806346 
รวมระยะทาง 9,650 เมตร 
จากหลักเขตที่ 20 เป็นเส๎นเลียบตามสันขุนห๎วยแมํก๎อน๎อย ซึ่งเป็นเส๎นแบํงเขตระหวํางต าบลบ๎านนา อ าเภอ
สามเงา ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 21 ซึ่งตั้งอยูํบริเวณดอยผาแดง บริเวณพิกัด MV 781340 รวม
ระยะทาง 2,050 เมตร 
จากหลักเขตที่ 21 เป็นเส๎นเลียบตามสันดอยผาแดง ซึ่งเป็นเส๎นแบํงเขตระหวํางต าบลบ๎านนา อ าเภอสามเงา 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎ ถึงหลักเขตที่ 22 ซึ่งตั้งอยูํบริเวณขุนห๎วยบวก บริเวณพิกัด MV 735309 รวม
ระยะทาง 5,450 เมตร 
จากหลักเขตที่ 22 เป็นเส๎นเลียบตามสันขุนห๎วยบวก ซึ่งเป็นเส๎นแบํงเขตระหวํางต าบลบ๎านนา อ าเภอสามเงา 
ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 23 ซึ่งตั้งอยูํบริเวณดอยผารี บริเวณพิกัด MV 703303 รวมระยะทาง 
2,900 เมตร 
จากหลักเขตที่ 23 เป็นเส๎นเลียบตามสันดอยผารี ซึ่งเป็นเส๎นแบํงเขตระหวํางต าบลบ๎านนา อ าเภอสามเงา ไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎ ถึงหลักเขตที่ 24 ซ่ึงต้ังอยํูบรเิวณแมํน้ าปิง บริเวณพิกัด MV 675262 รวมระยะทาง 
4,950 เมตร 
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ด้านทิศตะวันตก 
จากหลักเขตที่ 24 เป็นเส๎นเลียบตามกึ่งกลางแมํน้ าปิง ซึ่งเป็นเส๎นแบํงเขตระหวํางต าบลบ๎านนา อ าเภอสาม
เงา ไปทางทิศเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ 1 บริเวณพิกัด MV 670668 รวมระยะทาง 54,000 เมตร 
 

๒.เนื้อที ่
มีพ้ืนที่ประมาณ  ๕๓๑.๙๒๑  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๓๓๒,๔๕๐  ไรํ 

        1.2.ลักษณะภูมิประเทศ 
ต าบลก๎อมีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบเชิงเขา  มีลักษณะคล๎ายกับกระทะ ตั้งอยูํในเขตอุทยาน

แหํงชาติแมปํิง พ้ืนที่ล๎อมรอบไปด๎วยภูเขา  และปุาไม๎   
1.3.ลักษณะภูมิอากาศ 

 ต าบลก๎อมีสภาพภูมิอากาศท่ีดี มี 3 ฤดู ฤดูร๎อน ฤดูฝน ฤดูหนาว และในชํวงฤดูแล๎งตั้งแตํเดือน
ธันวาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ของทุกปี ลักษณะอากาศของประเทศไทยจะมีความแห๎งแล๎ง ลมกระโชกแรง 
ประกอบกับอุณหภูมิผิวดินที่สูงขึ้นจากสภาวะโลกร๎อน ท าให๎เอื้อตํอการเกิดไฟปุาได๎งําย การเกิดไฟปุาในแตํละ
ครั้งกํอให๎เกิดอันตรายตํอมนุษย๑และสัตว๑เลี้ยง เกิดความเสียหายตํอผลผลิตทางการเกษตร สภาพอากาศแห๎ง
แล๎งท าให๎ไฟปุาและสภาวะหมอกควันเป็นพิษตํอรํางกาย ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย รวมถึงภาวการณ๑ขาด
แคลนน้ าอุปโภค บริโภคในชํวงฤดูแล๎ง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งท าให๎เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมอยําง
มาก มีสภาพความแห๎งแล๎งเป็นประจ าทุกปี   
    
  สภาพภูมิอากาศ 
 -ฤดูร๎อน  ชํวงระยะเวลาตั้งแตํเดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๙.๐๔ c. 
 -ฤดูฝน  ชํวงระยะเวลาตั้งแตํเดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๗.๘๘ c. 
 -ฤดูหนาวชํวง ระยะเวลาตั้งแตํเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ๑ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 
๒๓.๒๖ c. 

1.4.ลักษณะของดิน 
ในพ้ืนที่ต าบลก๎อ ทั้งที่อยูํอาศัยและพ้ืนที่ท าการเกษตร ดินมีสภาพเป็นดินเหนียวปนทราย  

หน๎าดินถูกชะล๎างเนื่องจากความชื้นของพ้ืนที่ และลักษณะของพ้ืนที่มีความลาดเชิงเขา ท าให๎เกิดน้ าไหลหลาก
ชะล๎างหน๎าดิน 
 ต าบลก๎อ มีสภาพดินที่สมบูรณ๑เหมาะแกํการเพาะปลูก เป็นที่ราบระหวํางภูเขาอุดมสมบูรณ๑ไป
ด๎วยทรัพยากรธรรมชาติ แตํขาดแคลนน้ าใช๎ในการเกษตรในฤดูแล๎ง มีแหลํงวัตถุดิบและแรงงานจ านวนมากที่
สนับสนุนด๎านอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม   และการพัฒนาอุตสาหกรรมครัวเรือนประเภทหัตถกรรม  เชํน การ
ถนอมอาหาร   การตีเหล็ก   กลุํมอาชีพ ซึ่งมีฝีมืออยูํในขั้นดีหลายแหํง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ  
มีระบบโทรศัพท๑เคลื่อนที่ที่ครอบคลุมทั้งต าบลสามารถติดตํอสื่อสารกันได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว   เป็นต าบลที่มี
ศิลปวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ๑  และเผยแพรํให๎คนได๎รู๎จัก  ชุมชนมีความสงบ  วิถีชีวิตที่เรียบงําย  ยึดมั่นใน
จารีตประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น  ในทางด๎านการศึกษาเด็กในโรงเรียนเข๎าเรียนและศึกษาตํอภาคบังคับใน
อัตราที่สูงมากขึ้นไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐  ด๎านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชนมี
การวางแผนปูองกันและควบคุมไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ มี อปพร.และต ารวจบ๎าน  รวมถึงการบริการขั้นพ้ืนฐาน
ด๎านสาธารณสุขท าให๎ไมํเกิดโรคติดตํอได๎งํายอัตราการเพ่ิมประชากรต่ า อัตราการตายของแมํและเด็กอยูํในขั้น
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ต่ า  ไมํมีปัญหาเรื่องชุมชนแออัดหรือแหลํงเสื่อมโทรม ประชาชนสํวนใหญํมีความสามัคคีกันและให๎ความ
รํวมมือกับทางราชการเป็นอยํางดี มีความขัดแย๎งกันน๎อย 

1.5.ลักษณะของแหล่งน้ า 
ในต าบลก๎อก๎อ มีน้ าส าหรับใช๎ในการอุปโภค บริโภค มีแหลํงน้ าจากน้ าธรรมชาติ น้ าฝน 

น้ าประปาประจ าหมูํบ๎าน และน้ าประปาภูเขา (น้ าตกก๎อหลวง) มีแหลํงน้ าที่ส าคัญดังนี้ 
         -แหล่งน้ าธรรมชาติ 

-แมํน้ า     1 แหํง (แมํน้ าปิง) 
-ล าน้ า ล าห๎วย    ๑ แหํง (ล าห๎วยแมํก๎อ) 
-บึง หนอง และอ่ืน ๆ    ๓ แหํง  

         -แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
-ฝาย     ๑ แหํง 
-บํอน้ าตื้น     ๑๓ แหํง 
-บํอโยธาฯ     ๑ แหํง 
-ประปาภูเขา    2 แหํง 
-อํางเก็บน้ า     8 แหํง 
-ประปาหมูํบ๎าน    ๙ แหํง 

1.6.ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
พ้ืนที่ปุาไม๎ในเขตเทศบาล โดยภาพรวมถือได๎วําเป็นปุาเบญจพรรณ เป็นปุาไม๎ที่อุดมสมบูรณ๑มีไม๎

หลายประเภท เชํน ไม๎สัก ไม๎เต็ง ไม๎รัง ไม๎ประดูํ ไม๎แดง และไม๎มีคําอ่ืนๆ รวมทั้งของปุาตําง ๆ เชํน หวาย น้ าผึ้ง 
เป็นต๎น 
 
2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1.เขตการปกครอง 

เทศบาลต าบลก๎อ   ตั้งอยูํในพ้ืนที่ต าบลก๎อ   อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน   หํางจากที่วําการอ าเภอลี้  รวม
ระยะทาง  ๓๙  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตํอดังนี้ 
  ทิศเหนือ     ติดตํอกับเขตอ าเภอดอยเตํา     จังหวัดเชียงใหมํ 
  ทิศใต๎     ติดตํอกับเขตอ าเภอแมํพริก     จังหวัดล าปาง   

ทิศตะวันออก    ติดตํอกับเขตอ าเภอเถิน    จังหวัดล าปาง 
ทิศตะวันตก     ติดตํอกับเขตอ าเภออมก๐อย    จังหวัดเชียงใหมํ 
 
ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลก้อ ประกอบด้วยหมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้ 
1.ชุมชนบ๎านก๎อทุํง  เป็นชุมชนดั่งเดิมตั้งอยูํเหนือสุดของล าน้ าห๎วยแมํก๎อ 
2.ชุมชนหมูํที่  ๒,๓ และ ๔ เป็นชุมชนที่อพยพจากปากล าห๎วยแมํก๎อ  ซึ่งถูกน าทํวมจาการ

สร๎างเขื่อนภูมิพล  จังหวัดตาก ซึ่งราชการได๎จัดสรรที่ดินที่ท ากินใหมํ โดยอพยพมาตั้งถิ่นฐานเมื่อปี 
พ.ศ.๒๕๐๖  

3.ชุมชนเรือแพ  ซึ่งประกอบประมงรับจ๎าง  ค๎าขายให๎แกํนักทํองเที่ยวที่แลํนเรือทํองเที่ยว
ระหวํางดอยเตํา จังหวัดเชียงใหมํ ไปยังหน๎าเขื่อนภูมิพล  จังหวัดตาก 
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 2.2.การเลือกตั้ง  
องค๑การบริหารสํวนต าบลก๎อ เป็นเทศบาลต าบลก๎อ เมื่อวันที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2555 

ปัจจุบันมีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก๎อ  จ านวน  12  คน  โดยมีคณะผู๎บริหารเทศบาลต าบล จ านวน  5  คน  
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง โดยเลือกตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555 

ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าพูน  ได๎มีประกาศให๎ผู๎บริหาร
ท๎องถิ่นและสมาชิกสภาท๎องถิ่น ของเทศบาลต าบลก๎อ ให๎ด ารงต าแหนํง เมื่อตั้งแตํวันที่ 28 มีนาคม 2564 จนถึง 
29 มีนาคม  2568   
 
3.ประชากร 
 3.1.ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 เทศบาลต าบลก๎อ   มีหมูํบ๎านที่อยูํในความรับผิดชอบจ านวน  ๔  หมูํบ๎านและ ๑ ชุมชนเรือนแพ
ที่รวมเป็นหมูํที่ ๔   ประกอบด๎วย 
 

ข้อมูลประชากรในต าบลก้อ ณ วันที่ 20 เดอืนมกราคม พ.ศ.2564 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนครัวเรือน 
(หลังคาเรือน) 

จ านวน 
ประชากรชาย 

จ านวน 
ประชากรหญิง 

รวม 

1 บ้านก้อทุ่ง 249 361 358 719 
2 บ้านก้อหนอง (ก้อจัดสรร) 173 220 228 448 
3 บ้านก้อจอก 225 285 285 570 
4 บ้านก้อท่า 337 329 353 682 

รวม  984 1,195 1,224 2,419 
                             ข๎อมูลจากส านักบริหารงานทะเบียน อ.ลี้  : 20  มกราคม 2564 
 
4.สภาพทางสังคม  
 

4.1.การศึกษา 
  -โรงเรียนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา จ านวน  1 แหํง (หมูํที่ ๔) 

4.2.การสาธารณสุข 
  -โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลก๎อ  จ านวน  ๑  แหํง (หมูํที่ ๔) 
  -อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎านก๎อทุํง หมูํที่ 1 จ านวน  15  คน 
  -อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎านก๎อหนอง หมูํที่ 2 จ านวน  8  คน 
  -อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎านก๎อจอก  หมูํที่ 3 จ านวน  11  คน 

-อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎านก๎อทํา  หมูํที่ 4 จ านวน  16  คน 
 

4.3.อาชญากรรรม 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-อาสาสมัครต ารวจบ๎าน   จ านวน   ๕๐  คน 
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-อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  จ านวน   46  คน  
-สถานีต ารวจภูธร   จ านวน   ๑  แหํง 

-ทีมแพทย๑ฉุกเฉินเทศบาลต าบลก๎อ  จ านวน   20  คน 
-คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ าหมูํบ๎าน จ านวน 4 หมูํ 

 4.4.ยาเสพติด 
 สถานการณ๑การระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลก๎อ มีเส๎นทางการขนสํงและล าเลียง 2 เส๎นทาง คือ 
ทางบก และทางน้ า พ้ืนที่ต าบลก๎อมีเส๎นทางการคมนาคมขนสํงอยูํสองเส๎นทาง ถนนสายก๎อ -ลี้ และล าน้ าปิง
ระหวํางจังหวัดเชียงใหมํ-ตาก 
 4.5.การสังคมสงเคราะห์ 

เทศบาลต าบลก๎อ มีการบริหารจัดการสํงเสริมสนับสนุนกิจกรรมบริการสังคมและการสงเคราะห๑ผู๎
ยากไร๎ เด็ก เยาวชน คนพิการ และผู๎ด๎อยโอกาส การจัดหาจัดท าและซํอมแซมที่อยูํอาศัยส าหรับผู๎ด๎อยโอกาส 
การสนับสนุนเบี้ยยังชีพการผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ชรา และผู๎ติดเชื้อ 

ข้อมูลผู้สูงอายุ ที่ได้รับสนับสนุนเบี้ยยังชีพต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
หมู่ที่ หมู่บ้าน จ านวนผู้สูงอายุ 
1 บ๎านก๎อทุํง 129 
2 บ๎านก๎อหนอง 80 
3 บ๎านก๎อจอก 101 
4 บ๎านก๎อทํา 117 

รวม  447 
ข้อมูลผู้พิการ ที่ได้รับสนับสนุนเบี้ยยังชีพต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

หมู่ที่ หมู่บ้าน จ านวนผู้พิการ 
1 บ๎านก๎อทุํง 64 
2 บ๎านก๎อหนอง 37 
3 บ๎านก๎อจอก 37 
4 บ๎านก๎อทํา 33 

รวม  171 
ข้อมูลผู้ติดเชื้อ ที่ได้รับสนับสนุนเบี้ยยังชีพต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

หมู่ที่ หมู่บ้าน จ านวนผู้ติดเชื้อ 
1 บ๎านก๎อทุํง 4 
2 บ๎านก๎อหนอง 4 
3 บ๎านก๎อจอก 4 
4 บ๎านก๎อทํา 4 

รวม  16 
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5.ระบบบริการพื้นฐาน 
  5.1.การคมนาคมขนส่ง 

1.1 .ถนนพหลโยธิน  สายเถิน-ลี้-ก๎อ  ทางหลวงแผํนดิน  ซึ่งเป็นเส๎นทางสายหลักที่
ใช๎ติดตํอกับจังหวัดและอ าเภอ 

1.2 .ถนนสายลี้-แมํลาน-ก๎อ  ทางหลวงสํวนท๎องถิ่น 
1.3 .ถนนที่ใช๎ติดตํอเชื่อมระหวํางหมูํบ๎านตําง ๆ  ได๎แกํ 

-ถนนสาย  บ๎านก๎อทุํง-น้ าตกก๎อ 
-ถนนสาย บ๎านก๎อทํา-แกํงก๎อ 
-ถนนลูกรัง    ๑๕ สาย 
-ถนนลาดยาง    ๔  สาย 
-ถนนคอนกรีต    ๑๒ สาย 
-สะพาน     ๑๐ แหํง 
 

 5.2.การไฟฟ้า 
ในเขตเทศบาลต าบลก๎อ มีไฟฟูาใช๎จ านวน ๔ หมูํบ๎าน  ร๎อยละ ๙8 ของแตํละหมูํบ๎านมีไฟฟูาใช๎อีก

ร๎อยละ  2  ยังไมํได๎รับการขยายเขตไฟฟูา เนื่องจากมีครัวเรือนขยายเพ่ิมขึ้นในแตํละหมูํบ๎าน  และอีก ๑ 
ชุมชนเรือนแพที่ยังไมํมีไฟฟูาใช๎  ส าหรับชุมชนเรือนแพใช๎ไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย๑ 
 
 5.3.การประปา 
 -ประปาภูเขา   จ านวน  2 แหํง 
 -อํางเก็บน้ า   จ านวน  8 แหํง 
 -ประปาหมูํบ๎าน   จ านวน  ๙ แหํง 
 5.4.โทรศัพท์ 

-ติดตั้งเสาโทรศัพท๑เคลื่อนที่ AIS  จ านวน 1 เสา 
-ติดตั้งเสาโทรศัพท๑เคลื่อนที่ DTAC  จ านวน 1 เสา 
-ติดตั้งเสาโทรศัพท๑เคลื่อนที่ TRUEMOVE  จ านวน 1 เสา 

 5.5.ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
-ที่ท าการไปรษณีย๑ จ านวน ๑ แหํง 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1.การเกษตร 
 -กลุํมสํงเสริมอาชีพเกษตรกร   จ านวน  ๓ กลุํม 
 6.2.การประมง 
  -ชุมชนเรือนแพ     จ านวน  75 ครัวเรือน 
 6.3.การปศุสัตว์ 
  -เลี้ยงโค      จ านวน 40 ราย 
  -เลี้ยงกระบือ     จ านวน 2 ราย 
  -กลุํมเลี้ยงสุกร     จ านวน 4 กลุํม 
  -กลุํมเลี้ยงไกํสามสายพันธุ๑    จ านวน 1  กลุํม 
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 6.4.การบริการ 
  -บริการสัญญาอินเตอร๑เน็ตต าบล (wifi)  จ านวน  4 จุด 
  -บริการระบบการแพทย๑ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง 
 6.5.การท่องเที่ยว 

ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลก๎อ มีแหลํงทํองเที่ยวที่ส าคัญ คือ  
1.อุทยานแหํงชาติแมํปิง  
2.น้ าตกก๎อหลวง  
3.น้ าตกก๎อน๎อย  
4.ชุมชนเรือนแพแกํงก๎อ  
5.พระบาทยางวี  
6.จุดชมวิวผาแดงหลวง   
7.พระธาตุผาไขํอินแขวน  
8.น้ าตกอุมแป  
9.ถ้ าค๎างคาวฮํอมแสน  
10.จุดชมวิวดอยกะตึก 

 6.6.อุตสาหกรรม 
  -โรงงาน     จ านวน  1  แหํง 
 -กลุํมสํงเสริมอาชีพอุตสาหกรรมครัวเรือน จ านวน  1 กลุํม 
 6.7.การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

๑.ประเภทกลุ่มเงินทุน 

1.กองทุนหมูํบ๎านและชุมชนเมือง (เงินล๎าน) จ านวน  ๔ กองทุน 
2.กองทุนเศรษฐกิจชุมชน   จ านวน  4 กองทุน 
3.กองทุน กข.คจ.   จ านวน  ๔ กองทุน 
4.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบลก๎อ จ านวน  1 กองทุน 

๒.ประเภทกลุ่มออมทรัพย์ 

 -กลุํมออมทรัพย๑เพ่ือการผลิต  จ านวน   ๔  กลุํม 
3.ประเภทกลุ่มอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 

  1.กลุํมแปรรูปผลไม๎แชํอ่ิมบ๎านก๎อทํา  
  2.กลุํมตัดเย็บเสื้อผ๎าบ๎านก๎อทํา  
  3.กลุํมท าหนํอไม๎อัดบ๎านก๎อทุํง  
  4.กลุํมเพาะเห็ดบ๎านก๎อจอก   
  5.กลุํมตีมีดบ๎านก๎อหนอง 
  6.กลุํมทอผ๎าฝูายบ๎านก๎อทุํง 
  7.กลุํมท าผ๎านวมด๎วยมือต าบลก๎อ 
  8.กลุํมแมํบ๎านเกษตรกรบ๎านก๎อทุํง 
  9.กลุํมท าปลายํางรมควันบ๎านก๎อทํา      
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 6.8.แรงงาน 
 บุคคลที่เป็นแรงงานในต าบลก๎อ เป็นประชาชนผู๎ใช๎แรงงานในพ้ืนที่ต าบลก๎อ และมีแรงงานจาก
ภายนอกมารับจ๎างขายแรงงานตามฤดูกาล เชํน ฤดูการเพาะปลูก และเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ไมํมี
แรงงานตํางด๎าวที่ผิดกฎหมาย 
 
7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1.ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

ประชากรในเขตเทศบาลต าบลก๎อ สํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการประมงพ้ืนบ๎าน  
ด๎านการปลูกพืช  เลี้ยงสัตว๑ พืชที่ปลูกมี ประเภทไม๎ผล ได๎แกํ ล าไย รายได๎ของครอบครัวที่เป็นรายได๎หลัก ก็ได๎
จากการขายผลผลิตด๎านการเกษตรกรรม ประชากรมีรายได๎เฉลี่ย/คน/ปี ประมาณ  75,543.77 บาท 

7.2.ข้อมูลด้านการเกษตร 
ต าบลก๎อการใช๎ที่ดินสํวนใหญํใช๎ในการเพาะปลูก ไรํข๎าวโพด ไรํมันส าปะหลัง ถั่ว และใช๎เป็นที่อยูํ

อาศัย ส าหรับพื้นที่เชิงเขาซึ่งติดเขตอนุรักษ๑ฯ จะมีปัญหาในเรื่องเอกสารสิทธิ์ 
7.3.ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

-แหล่งน้ าธรรมชาติ 
-แมํน้ า     1 แหํง (แมํน้ าปิง) 
-ล าน้ า ล าห๎วย    ๑ แหํง (ล าห๎วยแมํก๎อ) 
-บึง หนอง และอ่ืน ๆ   ๓ แหํง  

         -แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
-ฝายชะลอน้ า    35 แหํง 
-บํอน้ าตื้น      ๑1 แหํง 

 
8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
 8.1.การนับถือศาสนา 

 สถาบันและองค์กรศาสนา 
  -วัด  จ านวน 4  แหํง (หมูํที่ ๑,๓,๔) 
  1.ศาสนา 
   ประชาชนในต าบลก๎อ ร๎อยละ 100 นับถือศาสนาพุทธ 
 8.2.ประเพณีและงานประจ าปี 
   ต าบลก๎อมีประเพณีท่ีดีงามสืบทอดตํอกันมาตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 
   1.ประเพณีสรงน้ าวัดบ๎านเกํา บ๎านก๎อจอก หมูํที่ 3 ต าบลก๎อ 
   2.ประเพณีสรงน้ าพระพุทธบาทยางวี หมูํที่ 1 ต าบลก๎อ 
   3.ประเพณีสรงน้ าพระพุทธบาทผาตั้ง หมูํที่ 4 ต าบลก๎อ 
   4.ประเพณีสรงน้ าพระธาตุทันใจ วัดก๎อยืน หมูํที่ 3 ต าบลก๎อ 
   5.ประเพณีสรงน้ าพระธาตุสหลีเวียงก๎อ วัดก๎อทุํง หมูํที่ 1 ต าบลก๎อ 
   6.ประเพณีปี๋ใหมํเมืองต าบลก๎อ 
   7.ประเพณีลอยกระทงต าบลก๎อ 
   8.ประเพณี/วัฒนธรรม ท าบุญหัวฝาย บ๎านก๎อทุํง หมูํที่ 1 ต าบลก๎อ 
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 8.3.ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ในต าบลก๎อ มีศูนย๑ผญ๐าภูมิปัญญาชุมชนบ๎านก๎อทุํง หมูํที่ 1 ต าบลก๎อ เริ่มต๎นจากการรวมตัวของ
กลุํมชุมชนบ๎านก๎อทุํง มีโรงเรียนบ๎านก๎อทุํง (เดิม) เป็นแหลํงสาธารณะประโยชน๑ซึ่งเป็นทุนทางสังคม และมีอยูํ
ที่ตั้งอยูํในเขตชุมชนบ๎านก๎อทุํง ประชาชนเล็งเห็นความส าคัญของทุนทางสังคม จึงได๎มีการรวมตัวกันทั้งเด็ก
เยาวชน ประชาชนและผู๎สูงอายุ ใช๎เป็นศูนย๑รวมองค๑ความรู๎ด๎านตํางๆ เพ่ือให๎เกิดประโยชน๑คนในชุมชน  โดยมี
การสนับสนุนกิจกรรมภายในศูนย๑ผญ๐าภูมิปัญญาชุมชนบ๎านก๎อทุํง ดังนี้ 

-กลุํมทอผ๎าฝูายพ้ืนเมือง บ๎านก๎อทุํง 
-กลุํมท าสบูํสมุนไพรบ๎านก๎อทุํง 
-กลุํมฮักสมุนไพรต าบลก๎อ 
-ชมรมผู๎สูงอายุบ๎านก๎อทุํง 
-การศึกษาตามอัธยาศัยต าบลก๎อ 
-กลุํมนวดแผนไทยบ๎านก๎อทุํง 
-กลุํมออมทรัพย๑ผู๎สูงอายุบ๎านก๎อทุํง 
-กิจกรรมสํงเสริมกลุํมอาชีพ 
-โรงเรียนผู๎สูงอายุต าบลก๎อ 

 
9.ทรัพยากรธรรมชาติ  

 สิ่งแวดล๎อมมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไมํมีชีวิตเกิดจากการกระท าของมนุษย๑หรือมีอยูํตามธรรมชาติ 
เชํน อากาศ ดิน หิน แรํธาตุ น้ า ห๎วย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทร พืชพรรณสัตว๑ตําง ๆ 
ภาชนะเครื่องใช๎ตําง ๆ ฯลฯ สิ่งแวดล๎อมดังกลําวจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูํเสมอ โดยเฉพาะมนุษย๑เป็นตัวการ
ส าคัญยิ่งที่ท าให๎สิ่งแวดล๎อมเปลี่ยนแปลงทั้งในทางเสริมสร๎างและท าลาย  จะเห็นวํา ความหมายของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม มีความสัมพันธ๑กันอยํางใกล๎ชิด ตํางกันที่สิ่งแวดล๎อมนั้นรวมทุกสิ่งทุกอยําง
ที่ปรากฏอยูํรอบตัวเรา สํวนทรัพยากรธรรมชาติเน๎นสิ่งที่อ านวยประโยชน๑แกํมนุษย๑มากกวําสิ่งอ่ืนประเภทของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม มนุษย๑เป็นตัวการสร๎าง และท าลายสิ่งแวดล๎อมมากกวําธรรมชาติ 
ความส าคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม เทศบาลต าบลก๎อ ในฐานะองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎ตระหนัก
และให๎ความส าคัญเกี่ยวกับอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม แหลํงน้ า ปุาและต๎นไม๎ เพ่ือให๎มีความ
อุดมสมบูรณ๑ เป็นแหลํงเรียนรู๎และเป็นแหลํงอาหาร ส าหรับประชาชนผู๎ที่อาศัยอยูํใกล๎ชิดกับผืนปุา ผืนน้ า การ
ใช๎ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลต าบลก๎อ จึงได๎ให๎การสนับสนุนการปูองกันและแก๎ไขปัญหา
ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎ยั่งยืนตลอดไป 
 
 
การอนุรักษ์ (Conservation) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ ปรัชญาของการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ในทิศทางที่ไม่ท าให้เกิดความเสื่อมโทรม  ความสูญเสีย  หรือหมดสิ้นไป  

การอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมสามารถกระท าได๎หลายวิธี ทั้งทางตรงและทางอ๎อม 
ดังนี้ 
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1.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางตรง ซึ่งปฏิบัติได๎ในระดับบุคคล องค๑กร 
และระดับประเทศ ที่ส าคัญ คือ 

            1)การใช้อย่างประหยัด คือ การใช๎เทําที่มีความจ าเป็น เพ่ือให๎มีทรัพยากรไว๎ใช๎ได๎นานและ
เกิดประโยชน๑อยํางค๎ุมคํามากที่สุด 

            2)การน ากลับมาใช้ซ้ าอีก สิ่งของบางอยํางเมื่อมีการใช๎แล๎วครั้งหนึ่งสามารถที่จะน ามาใช๎
ซ้ าได๎อีก เชํน ถุงพลาสติก กระดาษ เป็นต๎น หรือสามารถที่จะน ามาใช๎ได๎ใหมํโดยผํานกระบวนการตํางๆ เชํน 
การน ากระดาษที่ใช๎แล๎วไปผํานกระบวนการตํางๆ เพ่ือท าเป็นกระดาษแข็ง เป็นต๎น ซึ่งเป็นการลดปริมาณการ
ใช๎ทรัพยากรและการท าลายสิ่งแวดล๎อมได๎ 

            3)การบูรณซ่อมแซม  สิ่ งของบางอยํางเมื่อใช๎ เป็นเวลานานอาจเกิดการช ารุดได๎ 
เพราะฉะนั้นถ๎ามีการบูรณะซํอมแซม ท าให๎สามารถยืดอายุการใช๎งานตํอไปได๎อีก 

            4)การบ าบัดและการฟื้นฟู เป็นวิธีการที่จะชํวยลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรด๎วยการ
บ าบัดกํอน เชํน การบ าบัดน้ าเสียจากบ๎านเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต๎น กํอนที่จะปลํอยลงสูํแหลํงน้ า
สาธารณะ สํวนการฟ้ืนฟูเป็นการรื้อฟ้ืนธรรมชาติให๎กลับสูํสภาพเดิม เชํน การปลูกปุาชายเลน เพ่ือฟ้ืนฟู
ความ  สมดุลของปุาชายเลนให๎กลับมาอุดมสมบูรณ๑ เป็นต๎น 

            5)การใช้สิ่งอ่ืนทดแทน เป็นวิธีการที่จะชํวยให๎มีการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติน๎อยลงและไมํ
ท าลายสิ่งแวดล๎อม เชํน การใช๎ถุงผ๎าแทนถุงพลาสติก การใช๎ใบตองแทนโฟม การใช๎พลังงานแสงแดดแทนแรํ
เชื้อเพลิง การใช๎ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี เป็นต๎น 

            6)การเฝ้าระวังดูแลและป้องกัน เป็นวิธีการที่จะไมํให๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ถูกท าลาย เชํน การเฝูาระวังการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลลงแมํน้ า คูคลอง การจัดท าแนวปูองกันไฟปุา เป็นต๎น 

  
2.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางอ้อม สามารถท าได๎หลายวิธี ดังนี้ 
            1)กา รพัฒนาคุณภาพประชาชน  โ ดนสนั บสนุ นการศึ กษ าด๎ านการอนุ รั กษ๑

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่ถูกต๎องตามหลักวิชา ซึ่งสามารถท าได๎ทุกระดับอายุ ทั้งในระบบโรงเรียน
และสถาบันการศึกษาตํางๆ และนอกระบบโรงเรียนผํานสื่อสารมวลชนตํางๆ เพ่ือให๎ประชาชนเกิดความ
ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการอนุรักษ๑ เกิดความรักความหวงแหน และให๎ความรํวมมืออยําง
จริงจัง 

            2)การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย การจัดตั้งกลุํม ชุมชน ชมรม สมาคม เพ่ือการ
อนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมตํางๆ ตลอดจนการให๎ความรํวมมือทั้งทางด๎านพลังกาย พลังใจ 
พลังความคิด ด๎วยจิตส านึกในความมีคุณคําของสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรที่มีตํอตัวเรา เชํน กลุํมชมรมอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของนักเรียน นักศึกษา ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาตํางๆ มูลนิธิ
คุ๎มครองสัตว๑ปุาและพรรณพืชแหํงประเทศไทย มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร มูลนิธิโลกสีเขียว เป็นต๎น 

 
            3)ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ชํวยกันดูแลรักษาให๎คง

สภาพเดิม ไมํให๎เกิดความเสื่อมโทรม เพ่ือประโยชน๑ในการด ารงชีวิตในท๎องถิ่นของตน การประสานงานเพ่ือ
สร๎างความรู๎ความเข๎าใจ และความตระหนักระหวํางหนํวยงานของรัฐ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับประชาชน 
ให๎มีบทบาทหน๎าที่ในการปกปูอง คุ๎มครอง ฟ้ืนฟูการใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคําและเกิดประโยชน๑สูงสุด 

            4)ส่งเสริมการศึกษาวิจัย ค้นหาวิธีการและพัฒนาเทคโนโลยี  มาใช๎ในการจัดการกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด เชํน การใช๎ความรู๎ทางเทคโนโลยีสารสนเทศมา
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จัดการวางแผนพัฒนา การพัฒนาอุปกรณ๑เครื่องมือเครื่องใช๎ให๎มีการประหยัดพลังงานมากขึ้น การค๎นคว๎าวิจัย
วิธีการจัดการ การปรับปรุง พัฒนาสิ่งแวดล๎อมให๎มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป็นต๎น 

5)การก าหนดนโยบายและวางแนวทางของรัฐบาล ในการอนุรักษ๑และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม
ทั้งในระยะสันและระยะยาว เพ่ือเป็นหลักการให๎หนํวยงานและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐที่เกี่ ยวข๎องยึดถือและน าไป
ปฏิบัติ รวมทั้งการเผยแพรํขําวสารด๎านการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ทั้งทางตรงและ
ทางอ๎อม 
 9.1.น้ า 
 การด าเนินงานด้านแหล่งน้ า 
         แหลํงน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร  ตลอดจนการบ ารุงรักษาดูแลและ
ปรับปรุง ซํอมแซมแหลํงน้ าตําง ๆ เพ่ือสนองความต๎องการของประชาชนได๎รับการกํอสร๎างและปรับปรุงเป็น
บางสํวนแล๎ว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร๎อนของประชาชนได๎ในระดับหนึ่ง โดยในภาพรวมของบประมาณ
ที่มีอยูํอยํางจ ากัด ท าให๎สระน้ า  ประปา  เหมือง  ฝายชะลอน้ า  บํอบาดาล ฯลฯ  การพัฒนาจึงยังไมํครบถ๎วน
เพียงพอ 
 9.2.ป่าไม้ 

พ้ืนที่ปุาไม๎ในเขตเทศบาล โดยภาพรวมถือได๎วําเป็นปุาเบญจพรรณ เป็นปุาไม๎ที่อุดมสมบูรณ๑มีไม๎
หลายประเภท เชํน ไม๎สัก ไม๎เต็ง ไม๎รัง ไม๎ประดูํ ไม๎แดง และไม๎มีคําอ่ืนๆ รวมทั้งของปุาตําง ๆ เชํน หวาย น้ าผึ้ง 
เป็นต๎น 

9.3.ภูเขา 
การใช๎ที่ดินสํวนใหญํใช๎ในการเพาะปลูก ไรํข๎าวโพด ไรํมันส าปะหลัง ถั่ว และใช๎เป็นที่อยูํอาศัย 

ส าหรับพื้นที่เชิงเขาซึ่งติดเขตอนุรักษ๑ฯ จะมีปัญหาในเรื่องเอกสารสิทธิ์ พ้ืนที่ต าบลก๎อ มีภูเขาล๎อมรอบเต็มพ้ืนที่ 
9.4.คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

 การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทุกหมูํบ๎านมีปุาชุมชนหรือมีปุาชุมชนที่ใช๎รํวมกับหมูํบ๎านใกล๎เคียง โดยมีกฎของชุมชนไว๎ใช๎บังคับ
ก ากับดูแล แตํก็ยังไมํสามารถหยุดการบุกท าลายและเผาปุาได๎ ซึ่งการท าแนวกันไฟและอุปกรณ๑ดับไฟถือวําเป็น
สิ่งจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องจัดหาเตรียมความพร๎อมในการพัฒนาและปรับปรุง ตลอดจนการทิ้งขยะ การเผา
ขยะไมํเป็นที่เป็นทางจะต๎องมีระบบก าจัดที่ถูกวิธี  พร๎อมทั้งจะต๎องรณรงค๑การปลูกต๎นไม๎ทดแทนด๎วย 
โดยเฉพาะไม๎โตเร็วและพืชคลุมดิน  ซึ่งจะท าให๎ดินมีความชุํมชื้นอุดมสมบูรณ๑อยํางรวดเร็วยิ่งขึ้น การจัดท า
แปลงสาธิตการเพาะเห็ด การขยายเชื้อเห็ดในปุาชุมชนและปุาของตนเอง ควบคูํกับการการปลูกจิตส านึกให๎
ประชาชนให๎รักและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่นด๎วย 
 
10.อื่น ๆ 
 ในพ้ืนที่ต าบลก๎อ การท าการเกษตร ภายใน 1 ปี ท าการเกษตรได๎หนเดียว คือ 6 เดือนแรก 
ราษฎรต๎องอาศัยน้ าฝน และ 6 เดือนหลังไมํได๎ท าการเกษตร เพราะไมํมีแหลํงน้ าเพ่ือที่จะท าการเกษตรได๎
ในชํวงฤดูแล๎ง ระบบชลประทานเหมืองฝายไมํมี ท าให๎ราษฎรขาดรายได๎ไมํมีงานท าเป็นชํองวํางท าให๎ขาด
โอกาส จากท่ีดินท ากินได๎รับจัดสรรครัวเรือนละแปลงประมาณ 15-20 ไรํ (ตามลักษณะความลาดชัน) และที่
อยูํอาศัยครัวเรือนละ 1 ไรํ  50 ตารางวา 
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ส่วนท่ี 2 
 
 

๑.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 
 
  การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลจะต๎องมีความสัมพันธ๑ระหวํางแผนยุทธศาสตร๑ชาติ เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูํความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศ
ไทยก าลังอยูํระหวํางการการเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติตํอที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร๑ชาติ    
ซึ่งขณะนี้อยูํระหวํางการด าเนินการปรับปรุงรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ารําง
ยุทธศาสตร๑ชาติ  โดยรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปยํอได๎  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให๎มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร๑ชาติ มีอ านาจหน๎าที่ในการจัดท ารํางยุทธศาสตร๑ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช๎ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสูํความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให๎เสนอรํางยุทธศาสตร๑ชาติระยะ ๒๐ ปี ให๎คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให๎ความเห็นชอบเพ่ือใช๎เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 



~ 26 ~ 
 

และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต๎นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร๑ชาติได๎แตํงตั้ง
คณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได๎แกํ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร๑และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท ารําง
กรอบยุทธศาสตร๑ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือจัดท ารํางแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต๎ยุทธศาสตร๑ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร๑และกรอบการปฏิรูปได๎ด าเนินการยกรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได๎มีการน าความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะจากกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร๑ชาติที่มาจากหลายภาคสํวน ได๎แกํภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ 
รวมถึงได๎พิจารณาน าข๎อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหํงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข๎อมูลใน
การยกรํางยุทธศาสตร๑ชาติด๎วย และได๎น าเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติระยะ ๒๐ ปี ตํอที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร๑ชาติ ซึ่งขณะนี้อยูํระหวํางการด าเนินการปรับปรุงรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร๑ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นตํอไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร๑ชาติจะน าเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได๎มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน กํอนที่จะน าเสนอตํอ
สภานิติบัญญัติแหํงชาติให๎ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร๑ชาติมาใช๎เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นชํวงเวลาของการประกาศใช๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หนํวยงานตํางๆ จะได๎นาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี  
 
๒.สาระส าคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในชํวงทศวรรษที่ผํานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอยํางรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติท าให๎ภูมิทัศน๑ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยํางมีนัยส าคัญ โดยกํอให๎เกิดโอกาสทั้งในด๎านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล๎อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตํขณะเดียวกันทํามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
ด๎านตํางๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต๎องบริหารจัดการด๎วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน๑เศรษฐกิจของโลกได๎สํงผลให๎โครงสร๎างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร๎าง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต๎องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพา
อุตสาหกรรมและการสํงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลําช๎ากวําฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมํ
มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอยํางยิ่งภายใต๎อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน๑และความก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด๎านรายได๎ระหวํางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
และระหวํางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว๎างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุํมเกษตรกรราย
ยํอยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร องค๑ความรู๎ แหลํงทุน และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพส าหรับประชาชนที่อยูํในพื้นท่ีหํางไกลก็มีในวงแคบกวํา ในขณะที่การใช๎เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และบริการเองก็นับวํายังอยูํในกลุํมประเทศที่ใช๎เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งสํวนใหญํไมํสามารถพัฒนาได๎เอง
ภายในประเทศ ต๎องน าเข๎ามาจากตํางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช๎วัตถุดิบและแรงงานเข๎มข๎นในการ
เป็นจุดแข็งในการแขํงขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด๎านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน๑
ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหมํรวมทั้งความเชื่อมโยงอยํางใกล๎ชิดของสังคมโลกได๎ท าให๎เกิด
ภัยคุกคามและความเสี่ยงด๎านอ่ืนๆ ที่ซับซ๎อนขึ้นอาทิ การกํอการร๎าย โรคระบาด เครือขํายยาเสพติดข๎ามชาติ 
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และการกํอการร๎าย อาชญากรรมข๎ามชาติในรูปแบบตํางๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผัน
ผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล๎วนแล๎วเป็นความเสี่ยงในการด ารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผํนดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้น ยังมีข๎อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข๎าสูํสังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร๎อน ทั้งนี้โครงสร๎างประชากรโลกที่เข๎าสูํสังคมสูงวัย แม๎จะสํงผล
ให๎เกิดโอกาสทางธุรกิจใหมํๆ แตํมีความเสี่ยงให๎เกิดการแยํงชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันตํอการใช๎
จํายงบประมาณด๎านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด๎านการ คลังที่
ส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลกร๎อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนกํอให๎เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให๎ต๎องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการ
บริโภคท่ีเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให๎มี
ความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะสํงผลให๎ความเป็นเมืองเติบโตอยํางตํอเนื่อง  
ตามมาด๎วยการมีข๎อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ๑ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช๎พ้ืนที่  และความเป็นมิตร
ตํอสิ่งแวดล๎อม ภายใต๎เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลําว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชน การใช๎ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให๎เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข๎มข๎นมากข้ึน 

ส าหรับสถานการณ๑และสภาพแวดล๎อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแตํอดีต
ถึงปัจจุบันท าให๎ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยูํในกลุํมประเทศระดับรายได๎
ปานกลางมาตั้งแตํปี ๒๕๓๑ และได๎ขยับสูงขึ้นมาอยูํในกลุํมบนของกลุํมประเทศระดับรายได๎ปานกลางตั้งแตํปี  
๒๕๕๓ และลําสุดในปี ๒๕๕๗ รายได๎ประชาชาติตํอหัวเพ่ิมข้ึนเป็น ๕๗,๓๙๒ ดอลลาร๑ สรอ. ตํอปีฐานการผลิต
และบริการหลากหลายขึ้น ฐานการสํงออกสินค๎าอุตสาหกรรมใหญํขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการ
สามารถแขํงขันและมีสํวนแบํงในตลาดโลกสูงขึ้นและสร๎างรายได๎เงินตราตํางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุํมยาน
ยนต๑ อิเล็กทรอนิกส๑และเครื่องใช๎ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค๎าเกษตร การทํองเที่ยว และบริการด๎าน
สุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญํขึ้นสํงผลให๎การจ๎างงานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล๎านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ 
ล๎านคน อัตราการวํางงานเฉลี่ยไมํถึงร๎อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร๎อยละ ๒๐.๐ ในปี 
๒๕๕๐ เป็นร๎อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได๎รับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร๎างพ้ืนฐานตํางๆ และการคุ๎มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข๎าถึง
ทรัพยากรตํางๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็น
สากลมากขึ้น ความรํวมมือระหวํางประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไก
และชํองทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก๎าวหน๎าไปมาก 
รวมทั้งกรอบความรํวมมือที่ชํวยท าให๎ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตํางๆ  ไปสูํระดับสากลก็มีความ
คืบหน๎ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ๑ในชํวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได๎สํงผล
ให๎ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร๎างภูมิคุ๎มกัน  ให๎ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหาร
จัดการที่ดีอันได๎แกํ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปรํงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได๎อยํางเป็นระบบดี
ขึ้น มีการก ากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้น
และฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินส ารองระหวํางประเทศอยูํในระดับสูง มีการปรับปรุงใน
เรื่องกฎหมาย กฎระเบียบตํางๆ ให๎มีการด าเนินการอยํางเป็นระบบมากขึ้น มีการสร๎างความเป็นธรรมให๎กับ
กลุํมตํางๆ สามารถคุ๎มครองผู๎บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได๎ดีขึ้น  ชํวยสร๎างบรรยากาศ
ของการแขํงขันในตลาด และสนับสนุนให๎การดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลํองตัวมากขึ้น 
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แตํประเทศไทยก็ยังมีจุดอํอนในเชิงโครงสร๎างหลายด๎านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
จุดอํอนส าคัญของประเทศไทยได๎แกํ โครงสร๎างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ แตํคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยัง
ต่ าและการออมไมํเพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุํมทักษะฝีมือสูงและกลุํมทักษะฝีมือระดับลําง 
ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต๎องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็น
แรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร๎างเศรษฐกิจมีสัดสํวนภาคการค๎าระหวํางประเทศตํอขนาดของเศรษฐกิจสูง
กวําเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอํอนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิต
เกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช๎องค๑ความรู๎ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลคํา
ยังมีน๎อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไมํเพียงพอ การวิจัยที่ด าเนินการไปแล๎วไมํถูกน ามาใช๎ให๎เกิด
ประโยชน๑เชิงเศรษฐกิจและสังคมได๎อยํางคุ๎มคํา การพัฒนานวัตกรรมมีน๎อย สาหรับการด าเนินงานและการ
บริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาด
ความตํอเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปรํงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร๑รัปชั่นมีเป็นวง
กว๎าง การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส๑รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายังไมํเป็นระบบโครงขํายที่
สมบูรณ๑และลําช๎า การบังคับใช๎กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบตํางๆ ล๎าสมัยไมํทันกับการ
เปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด๎านคุณธรรมจริยธรรม ไมํเคารพสิทธิผู๎อ่ืนและไมํยึดผลประโยชน๑สํวนรวมเป็น
ส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท๎าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่เผชิญกับภาวะขยะล๎นเมืองและสิ่งแวดล๎อมเสื่อมโทรมลงในทุกด๎าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะสํงผลตํออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ 
ได๎แกํ การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรสูํสังคมผู๎สูงอายุอยํางสมบูรณ๑ ในระยะเวลา ๒๐ ปี ตํอจากนี้ไป จะมี
นัยยะที่ส าคัญยิ่งตํอการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู๎สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอยําง
รวดเร็วยํอมสํงผลตํอศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช๎จํายการลงทุนและการออม ตลอดจน
คําใช๎จํายด๎านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับ
ข๎อจ ากัดด๎านทรัพยากร ทั้งด๎านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะตํอต๎นทุนการผลิตและสภาพแวดล๎อม
ความเป็นอยูํของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล๎าในมิติตํางๆ ก็มีนัยยะตํอการสร๎างความสามัคคี
สมานฉันท๑ในสังคม ข๎อจ ากัดตํอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย๑ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการ
ทางสังคมและโครงสร๎างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอยํางทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให๎เกิด
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และท่ีส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต๎องปรับตัวคือ การแก๎ปัญหาความอํอนแอ
ของการบริหารราชการแผํนดิน ที่ท าให๎จ าเป็นต๎องเรํงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให๎เกิดการบริหาร
ราชการที่ด ี

โครงสร๎างที่เป็นจุดอํอนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปรํงใสดังกลําว  
จะสํงผลให๎ประเทศไทยยิ่งต๎องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต๎สถานการณ๑ที่กระแสโลกาภิ
วัตน๑เข๎มข๎นขึ้น เป็นโลกไร๎พรมแดนอยํางแท๎จริง โดยที่การเคลื่อนย๎ายของผู๎คน สินค๎าและบริการ เงินทุน องค๑
ความรู๎เทคโนโลยี ข๎อมูลและขําวสารตํางๆ เป็นไปอยํางเสรี สํงผลให๎การแขํงขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่
ประเทศตํางๆ เรํงผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแขํงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยง
และข๎อจ ากัดท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตํอการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิตของผู๎คนก็เพ่ิมขึ้น 
กฎเกณฑ๑และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข๎มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่ องการปลดปลํอยมลพิษ สิทธิ
มนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต๎นเงื่อนไขตํางๆ ดังกลําวจะเป็นแรงกดดันให๎ประเทศไทยต๎อง
ปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอยํางชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต๎องหยั่งรากลึกลงไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร๎างเพ่ือแก๎จุดอํอนและควบคูํ ไปกับการสร๎างกลไกเชิงรุกให๎จุดแข็งของประเทศเป็น
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ประโยชน๑สูงสุดแกํประชาชนสํวนใหญํของประเทศ ซึ่งหากไมํสามารถแก๎ปัญหาและปฏิรูปให๎สัมฤทธิ์ผลได๎ใน
ระยะ ๔ - ๕ ปีตํอจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขํงขัน รายได๎เฉลี่ยของประชาชนจะไมํ
สามารถยกระดับให๎ดีขึ้นได๎ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้ง
ทรัพยากรจะรํอยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไมํสามารถยั่งยืนไปได๎ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสํงผลตํออนาคต
การพัฒนาประเทศไทยอยํางมากโดยเฉพาะอยํางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร๎างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอํอนที่จะต๎องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและกํอให๎เกิด
ทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก
และรับมือกับภัยคุกคามเหลํานี้ได๎นั้น จ าเป็นจะต๎องมีการวิเคราะห๑แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยําง
รอบด๎านขณะเดียวกันต๎องวิเคราะห๑ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร๎อมของประเทศตํอการ
เปลี่ยนแปลงเหลํานั้น โดยที่ประเทศไทยต๎องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยํางเป็นระบบขนานใหญํเพ่ือให๎โครงสร๎าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน๑ใหมํของโลกยืดหยุํนปรับตัวได๎เร็ว  สามารถรับมือกับ
ความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมํได๎ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร๎าง
ประโยชน๑สุขให๎กับคนในชาติได๎ ไมํวําจะเป็นการปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรมการด ารงชีวิตการท างาน 
และการเรียนรู๎ ซึ่งจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องอาศัยความรํวมมือจากทุกภาคสํวนในการด าเนินการรํวมกันอยําง
เป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบํงหน๎าที่รับผิดชอบอยํางชัดเจนของผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับประเด็น
ปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกลําวจะต๎องก าหนดเป็นยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศในระยะยาว  เพ่ือ
ก าหนดวิสัยทัศน๑และเปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการท างานของภาคสํวนตํางๆ เพ่ือให๎ขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไปสูํเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต๎องก าหนดยุทธศาสตร๑ที่เหมาะสมเพ่ือแก๎ไขจุดอํอนและเสริมจุดแข็งให๎เอ้ือ
ตํอการพัฒนาประเทศ เพ่ือให๎บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่งผลประโยชน๑แหํงชาติในการที่จะให๎
ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด๎าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได๎
อยํางยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห๑ให๎ได๎ข๎อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอํอน โอกาสและข๎อจ ากัดรวมทั้งความเสี่ยงของ
ประเทศ จะน าไปสูํการก าหนดต าแหนํงเชิงยุทธศาสตร๑และเปูาหมายของประเทศที่ชัดเจนและได๎รับการ
ยอมรับรํวมกันในสังคมไทยที่จะสํงผลให๎เกิดการผนึกก าลังและระดมทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล๎องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต๎การมอง
ภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

อยํางไรก็ตามในชํวงที่ผํานมา ประเทศไทยมิได๎มีการก าหนดวิสัยทัศน๑ประเทศ เปูาหมายและ
ยุทธศาสตร๑ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผํนดินของฝุายบริหารจึงให๎ความส าคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท าให๎การด าเนินนโยบายขาดความตํอเนื่อง 
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผํนดินของประเทศไทยให๎มีเปูาหมายการพัฒนาในระยะยาวและเพ่ือเป็นการก าหนดให๎ฝุายบริหารมี
ความรับผิดชอบที่จะต๎องขับเคลื่อนประเทศไปสูํเปูาหมายที่เป็นที่ยอมรับรํวมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทย
จาเป็นจะต๎องม ี“ยุทธศาสตร๑ชาติ” ซึ่งภายใต๎ยุทธศาสตร๑ชาติ ประเทศไทยต๎องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยํางเป็น
ระบบขนานใหญํ เพ่ือให๎โครงสร๎างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน๑ใหมํของโลก
ยืดหยุํนปรับตัวได๎เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมํได๎ และสามารถอาศัยโอกาสจาก
การเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร๎างประโยชน๑สุขให๎กับคนในชาติได๎ จะต๎องมีการก าหนดวิสัยทัศน๑ เปูาหมาย



~ 30 ~ 
 

ของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให๎สอดคล๎องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท๎าทาย
ตํางๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให๎มี “ยุทธศาสตร๑ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร๑ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
พร๎อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผํนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑ให๎
สามารถนาไปสูํการปฏิบัติอยํางจริงจังจะชํวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสํวนและน า พา
ประเทศไทยให๎หลุดพ๎นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร๑รัปชั่น และปัญหาความขัดแย๎งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  และสามารถเปลี่ยนผํานประเทศไทยไป
พร๎อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน๑ใหมํของโลกได๎ซึ่งจะท าให๎ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวที
โลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยใน
ประเทศมีความอยูํดีมีสุขอยํางถ๎วนหน๎ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร๑ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร๑
ชาติก าลังด าเนินการยกรํางอยูํในขณะนี้นั้นจะประกอบด๎วยวิสัยทัศน๑และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคน
ต๎องการบรรลุรํวมกันรวมทั้งนโยบายแหํงชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุก
องค๑กรและคนไทยทุกคนต๎องมุํงด าเนินการไปพร๎อมกันอยํางประสานสอดคล๎อง เพ่ือให๎บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุก
คนต๎องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแหํงชาติ อันได๎แกํ การเมือง
ภายในประเทศ การเมืองตํางประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน๑ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน๑ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้
วิสัยทัศน๑ดังกลําวจะต๎องสนองตอบตํอผลประโยชน๑แหํงชาติ อันได๎แกํการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพ
แหํงเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยูํอยํางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยูํอยํางมั่นคงของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํนมีความมั่นคงทางสังคม
ทํามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย๑ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยูํดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน๑ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อม
ระหวํางประเทศและการอยูํรํวมกันอยํางสันติประสานสอดคล๎องกัน ด๎านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมํเป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่ด๎อยกวํา 
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๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน๑และท าให๎ประเทศไทยพัฒนาไปสูํอนาคตที่พึงประสงค๑นั้น จ าเป็น

จะต๎องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร๑การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคสํวนให๎ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต๎องก าหนดยุทธศาสตร๑ชาติในระยะยาว  เพ่ือ
ถํายทอดแนวทางการพัฒนาสูํการปฏิบัติในแตํละชํวงเวลาอยํางตํอเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร๎างความ
เข๎าใจถึงอนาคตของประเทศไทยรํวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสํวนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน 
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่งผลประโยชน๑แหํงชาติและบรรลุวิสัยทัศน๑ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ”หรือคติพจน๑ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให๎ประเทศมีขีดความสามารถในการแขํงขัน มี
รายได๎สูงอยูํในกลุํมประเทศพัฒนาแล๎ว คนไทยมีความสุข อยูํดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็น
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตร๑ชาติที่จะใช๎เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีตํอจากนี้ไป จะประกอบด๎วย ๖ 
ยุทธศาสตร๑ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และ    (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดย
มีสาระส าคัญของแตํละยุทธศาสตร๑ สรุปได ๎ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร๎างเสถียรภาพภายในประเทศ
และชํวยลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร๎างความเชื่อมั่นในกลุํมประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลกท่ีมีตํอประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร๑รัปชั่น สร๎าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
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(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร๎อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรํวมมือระหวํางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ๑กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหมํ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร๎อย
ภายในประเทศสร๎างความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล๎อม 

(๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข๎องจากแนวดิ่งสูํแนวระนาบมากขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให๎ประเทศไทยสามารถ

พัฒนาไปสูํการเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ซึ่งจ าเป็นต๎องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช๎นวัตกรรมในการ
เพ่ิมความสามารถในการแขํงขันและการพัฒนาอยํางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การ
สร๎างความมั่นคงและปลอดภัยด๎านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค๎าและการเป็นผู๎ประกอบการ 
รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหํงอนาคต ทั้งนี้ภายใต๎กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร๑ทุก
ด๎าน อันได๎แกํโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส๑ วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุน
มนุษย๑ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได๎แกํการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สร๎างความเชื่อมั่น การสํงเสริมการค๎าและการลงทุนที่อยูํบนการแขํงขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบตํอสังคม  
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสูํความเป็นชาติการค๎าเพ่ือให๎ได๎ประโยชน๑จากหํวงโซํมูลคําในภูมิภาค และเป็นการ
ยกระดับไปสูํสํวนบนของหํวงโซํมูลคํามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมี
ความเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยมีการใช๎ดิจิทัลและการค๎าที่เข๎มข๎นเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมและขยายกิจกรรมการ
ผลิตและบริการ โดยมุํงสูํความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และใน
ภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหลํงอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร๎างฐานการผลิตให๎เข๎มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขํงขันของภาคเกษตรสํงเสริมเกษตรกรรายยํอยให๎ปรับไปสูํการท าการเกษตรยั่งยืนที่ เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อมและรวมกลุํมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข๎มแข็ง  และการพัฒนาสินค๎าเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช๎ดิจิทัลและการค๎า
มาเพ่ิมมูลคําและยกระดับหํวงโซํมูลคําในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให๎มีความหลากหลาย มีความเป็น
เลิศและเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได๎เดิม เชํน การทํองเที่ยว และพัฒนาให๎
ประเทศไทยเป็นศูนย๑กลางการให๎บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด๎านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ 
เป็นต๎น 
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(๓) การพัฒนาผู๎ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู๎ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) สูํสากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และพัฒนาระบบเมืองศูนย๑กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสํวนรํวม มีการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมเมือง และโครงสร๎างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล๎องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน ในด๎านการขนสํง ด๎านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนากับ
นานาประเทศ สํงเสริมความรํวมมือกับนานาชาติในการสร๎างความมั่นคงด๎านตํางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องค๑กรระหวํางประเทศ รวมถึงสร๎างองค๑ความรู๎ด๎านการตํางประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให๎
เป็นรากฐานที่แข็งแกรํงของประเทศมีความพร๎อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะห๑อยํางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู๎คุณคําความเป็นไทย มี
ครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิตให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพ เทําเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคํานิยมที่พึงประสงค๑ 
(๔) การสร๎างเสริมให๎คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร๎างบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบํมเพาะจิตใจให๎เข๎มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเรํง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสร๎างความมั่นคงให๎ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล๎าไปสูํสังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การสร๎างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร๎างสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอ้ือตํอการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความ

เข๎มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให๎เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
เรํงอนุรักษ๑ฟ้ืนฟูและสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด๎านน้ า รวมทั้งมี
ความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  
และพัฒนามุํงสูํการเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ๑ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให๎มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุํมน้ า เน๎นการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยํางบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช๎พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
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(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
(๕) การรํวมลดปัญหาโลกร๎อนและปรับตัวให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
(๖) การใช๎เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร๑และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล๎อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให๎
หนํวยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสูํท๎องถิ่นอยํางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร๎าง บทบาท ภารกิจของหนํวยงานภาครัฐ ให๎มีขนาดที่
เหมาะสม 

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตํางๆให๎ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนของหนํวยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได๎และรายจํายของภาครัฐ 
 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร๑ชาติจะเป็นแผนแมํบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให๎สํวนราชการและ

หนํวยงานตํางๆ ใช๎เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศในด๎านตํางๆ อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนเฉพาะด๎านตํางๆ เชํน ด๎านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให๎มีความสอดคล๎องกันตามห๎วงเวลานอกจากนี้
ยุทธศาสตร๑ชาติจะใช๎เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาอยํางมีเอกภาพให๎บรรลุเปูาหมาย โดยจะต๎องอาศัยการประสานความรํวมมือจากหลายภาคสํวน ภายใต๎
ระบบประชารัฐ คือ ความรํวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ
แหํงราชอาณาจักรไทยจะได๎มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร๑ชาติและแนวทางในการนา
ยุทธศาสตร๑ชาติไปสูํการปฏิบัติ เพ่ือที่สํวนราชการและหนํวยงานตํางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได๎อยําง
ตํอเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน๑ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนด

เปูาหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข๎าใจ  รับรู๎ และยอมรับเป็นเจ๎าของรํวมกัน
สามารถถํายทอดเปูาหมายของยุทธศาสตร๑ชาติ สูํเปูาหมายเฉพาะด๎านตํางๆ ตามระยะเวลาเป็นชํวงๆ ของ
หนํวยงานปฏิบัติได ๎และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได๎ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติและแผนในระดับตํางๆ เพ่ือให๎สํวนราชการนายุทธศาสตร๑ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้ง
กรอบกฎหมายด๎านการ 
จัดสรรงบประมาณ ให๎สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร๑ชาติอยําง
มีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให๎การดาเนินการตามยุทธศาสตร๑ชาติมีความตํอเนื่อง  รวมทั้งมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอยํางเป็นระบบในทุกระดับ 
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๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล๎องตั้งแตํระดับการจัดทา
ยุทธศาสตร๑ การน าไปสูํการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการ
และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑ชาติสูํการปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพและหนํวยงานปฏิบัติจะต๎องมีความเข๎าใจ  
สามารถก าหนดแผนงานโครงการให๎สอดคล๎องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ในยุทธศาสตร๑ชาติ 
 
 
 
  เนื่องด๎วยในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นนั้น  จะต๎องสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑พัฒนา
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาจะต๎องสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ  แตํทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได๎สิ้นสุด
ลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยูํระหวํางการด าเนินการและยังไมํ
ประกาศใช๎ แตํได๎ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที ่๑๒  เอาไว๎แล๎ว 

ดังนั้น  เพ่ือให๎การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) ของเทศบาลต าบลก๎อ   
มีความสอดคล๎องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาล จึงได๎น าทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติดังกลําวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นให๎เหมาะสมกับ
สภาวการณ๑ของเทศบาล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

 
๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในชํวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย
จะยังคงประสบสภาวะแวดล๎อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่อาจกํอให๎เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท๎าทายของเทคโนโลยีใหมํๆ การเข๎าสูํสังคม
ผู๎สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ๑ด๎านตํางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด๎าน เชํน ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแขํงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต๎น ท าให๎การ
พัฒนาในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต๎องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑) การน๎อมน าและประยุกต๑ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย๑กลางของการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม  
(๓) การสนับสนุนและสํงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสูํความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 

 
2 กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

2.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยูํ ท าให๎

การก าหนดวิสัยทัศน๑แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความตํอเนื่องจากวิสัยทัศน๑แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น๎อมน้ าและประยุกต๑ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็น
ศูนย๑กลางของการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน๑ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต๎องให๎ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุํงสูํการเปลี่ยนผํานประเทศ

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
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ไทยจากประเทศที่มีรายได๎ปานกลางไปสูํประเทศท่ีมีรายได๎สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมี
ความสุข และน้ าไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน๑ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

2.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็น
การก าหนดต าแหนํงทางยุทธศาสตร๑ของประเทศที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ชาติที่ สศช. ได๎จัดท าขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได๎สูงที่มีการกระจายรายได๎อยํางเป็นธรรม เป็นศูนย๑กลางด๎าน
การขนสํงและ   โลจิสติกส๑ของภูมิภาคสูํความเป็นชาติการค๎าและบริการ  (Trading and Service Nation) 
เป็นแหลํงผลิตสินค๎าเกษตรอินทรีย๑และเกษตรปลอดภัย แหลํงอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑และมีนวัตกรรมสูงที่เป็น
มิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

2.๓ เป้าหมาย 
2.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ ากวําร๎อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ๑มวลรวมในประเทศตํอหัว (GDP Per Capita) และรายได๎ประชาชาติ

ตํอหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ 
ดอลลาร๑ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร๑ สรอ.) ตํอคนตํอปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ ๒.๕ ตํอปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไมํต่ ากวําร๎อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ ๗.๕ ในขณะที่
ปริมาณการสํงออกขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ ากวําร๎อยละ ๔.๐ ตํอปี) 

2.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกชํวงวัยมีความมั่นคงทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู๎ได๎รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข๎มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือตํอการพัฒนาคน 

2.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได๎มีความเทําเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยํางทั่วถึง 

2.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ๑และการใช๎

ประโยชน๑อยํางยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสูํเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร๎างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให๎สมดุลระหวํางการอุปสงค๑และอุปทานของน้ า 

2.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปรํงใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสํวนรํวม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร๑รัปชั่น 
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(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
3. แนวทางการพัฒนา 

3.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
3.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 

พัฒนาสภาวะแวดล๎อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ทั้งด๎านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด๎านบุคลากรวิจัย ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน และด๎านการบริหารจัดการ 
รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให๎ผู๎ประกอบการมีบทบาทหลักด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาให๎ใช๎ประโยชน๑อยํางแท๎จริงทั้งเชิงพาณิชย๑และสาธารณะโดยให๎ความคุ๎มครองทรัพย๑สินทาง
ปัญญา 

3.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร๎างความรํวมมือระหวํางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงาน

ให๎มีทักษะความรู๎และสมรรถนะที่สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด๎วยเทคโนโลยี เรํงรัดให๎แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู๎
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแขํงขันในตลาดแรงงานได๎ สนับสนุนให๎แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุํนใน
การเคลื่อนย๎ายระหวํางสาขาการผลิตและระหวํางพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให๎แรงงานสามารถเคลื่อนย๎ายไปสูํสาขา
การผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให๎ผู๎ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท๎ากรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให๎เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

3.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู๎ประกอบการให๎มีความยืดหยุํน สามารถปรับตัวและ

ด าเนินธุรกิจทํามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค๎าในรูปแบบตํางๆ  เพ่ิมสัดสํวน
ความเป็นเจ๎าของของคนไทยและสนับสนุนให๎มีการขยายตลาดที่มีแบรนด๑สินค๎าและชํองทางการตลาดที่เป็น
ของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาตํอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข๎าสูํการเป็นศูนย๑กลางการผลิต บริการ
และอุตสาหกรรมดิจิตอล 

3.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและตํางประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขํายรถไฟให๎เป็น
โครงขํายหลักในการเดินทางและขนสํงของประเทศ พัฒนาโครงขํายระบบขนสํงสาธารณะและโครงขํายทาง
หลวงพิเศษระหวํางเมือง ขยายขีดความสามารถของทําอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทําเรือที่มีศักยภาพ
ให๎เป็นทําเรืออิเล็กทรอนิกส๑เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาด๎านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน เชํน อุตสาหกรรมซํอมบ ารุงและ
ผลิตชิ้นสํวนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต๎น เพ่ือสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจให๎กับประเทศใน
การเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

3.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร๎างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค๎าเกษตรขั้น

ปฐมเป็นสินค๎าเกษตรแปรรูปที่มีมูลคําสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร๎างความเชื่อมโยงทางด๎าน
วัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ๎านและลดระดับการผลิตสินค๎าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแขํงขัน ลงสูํ
ระดับที่จ๎าเป็นส าหรับการสร๎างความมั่นคงทางด๎านอาหารและพลังงาน  จัดระบบการผลิตให๎สอดคล๎องกับ
ศักยภาพพ้ืนที่และความต๎องการของตลาดตั้งแตํต๎นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด๎านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้ง
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สํงเสริมการรวมกลุํมทางการเกษตรจากกิจการเจ๎าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ๑  ห๎าง
หุ๎นสํวน และบริษัทเพ่ือให๎เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ๑พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และ
แหลํงน้ า ใช๎เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช๎กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง ตลอดจนสํงเสริม
และเรํงขยายผลแนวคิดการท๎าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ปรับโครงสร๎างการผลิตภาคบริการโดยเรํงพัฒนาระบบคมนาคมขนสํงให๎เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงขํายทั้ง
ทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เรํงพัฒนาทําเทียบเรือขนาดใหญํเพ่ือรองรับการเติบโตของการทํองเที่ยวทาง
ทะเล ปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวให๎ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรม
ตํางๆ เกี่ยวกับการทํองเที่ยวและสํงเสริมการทํองเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การทํองเที่ยวของไทยสูํสากลและรองรับการพัฒนาการทํองเที่ยวให๎สามารถแขํงขันได๎ในระดับนานาชาติ  
รวมทั้งสํงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุํมคลัสเตอร๑ทํองเที่ยว  โดยสนับสนุนการพัฒนาด๎านการ
ทํองเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท๎องถิ่นและกิจกรรมการทํองเที่ยว 
ตลอดจนสํงเสริมการสร๎างความเชื่อมโยงด๎านการทํองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกัน
และประเทศที่มีโครงขํายคมนาคมขนสํงเชื่อมโยงกันเพ่ือให๎เกิดการพัฒนาแบบองค๑รวมทั้งระบบพัฒนาตํอยอด
อุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหลํงการถํายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได๎
ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให๎เข๎าสูํการเป็นศูนย๑กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับ
อนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด๎านการค๎าการลงทุน เชํน 
โลจิสติกส๑ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เชํน ลดอุปสรรคการเคลื่อนย๎ายเงินทุนระหวําง
ประเทศ เป็นต๎น สํงเสริมการน้ าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต๑ใช๎ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหาร
จัดการการเงิน และโลจิสติกส๑ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ๎านวยความสะดวกทางการค๎าการลงทุนด๎วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส๑ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร๎างเศรษฐกิจและสังคมแหํงปัญญาและการเรียนรู๎  มุํงเน๎น
การพัฒนาธุรกิจเชิงสร๎างสรรค๑ การลงทุนที่ใช๎เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม การประหยัด
พลังงานและการใช๎พลังงานทดแทน การลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย๑ การจัดตั้งส านักงานใหญํ
ข๎ามประเทศ บริษัทการค๎าระหวํางประเทศ รวมทั้งการให๎ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสูํ
สังคมขององค๑กร และกิจการเพ่ือสังคม 

3.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
3.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยชํวงวัยเด็กตั้งแตํแรกเกิดให๎มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด๎าน วัยเรียน วัยรุํนให๎มี
ทักษะการเรียนรู๎ ทักษะชีวิตสามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนภายใต๎บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให๎มีการ
พัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร๎างผลิตภาพเพ่ิมให๎กับประเทศ  วัยผู๎สูงอายุให๎มีการท๎างานที่
เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ๑ มีรายได๎ในการด ารงชีวิต มีการสร๎างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือ
ปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตํางๆ ที่จะกํอให๎เกิดภาระแกํปัจเจกบุคคล ครอบครัว และ
ระบบบริการสุขภาพ 

3.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 
โดย 

(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการ
การศึกษาใหมํเพ่ือสร๎างความรับผิดชอบตํอผลลัพธ๑ (Accountability)  

(๒) ปฏิรูประบบการคลังด๎านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูํผู๎เรียน สํงเสริมการมีสํวนรํวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
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(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแตํกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให๎
ได๎คนดีคนเกํง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน๎นผลลัพธ๑จากตัวผู๎เรียน และ  

 (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู๎ โดยมุํงจัดการเรียนรู๎เพ่ือสร๎างสมรรถนะก าลังคนทั้ง
ระบบการศึกษาตั้งแตํระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู๎ ปรับหลักสูตรและ
ผลิตก าลังคนให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงและความต๎องการของตลาด การวิจัยและการใช๎เทคโนโลยีและ
สื่อเพ่ือการเรียนรู๎ 

3.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย๑เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู๎สูงอายุทั้งในด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพและที่อยูํ

อาศัยส าหรับผู๎สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล๎าและสร๎างความยั่งยืนใน
ระยะยาว โดยพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด๎านสาธารณสุข  บูรณาการระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐให๎เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช๎ทรัพยากร และสํงเสริมการ
อภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขํายที่มีการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูํการ
เป็นศูนย๑กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด๎านศูนย๑กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย๑กลาง
บริการเพ่ือสํงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย๑กลางยาและผลิตภัณฑ๑เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และ
ศูนย๑กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ ารายได๎กลับมาใช๎ยกระดับคุณภาพบริการ
สาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งสํงเสริมการให๎ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  (Health 
in All Policies) เพ่ือให๎การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสํวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่
มีตํอสุขภาพของประชาชน 

3.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดย
การปรับปรุงสภาพแวดล๎อมและความจ๎าเป็นทางกายภาพให๎เหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแล
ผู๎สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด๎านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยํางบูรณาการ โดยการมี
สํวนรํวมของทุกภาคสํวนอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร๎อมให๎เป็นต๎นแบบของ
การดูแลผู๎สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสูํชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช๎ชีวิตประจ๎าวันส าหรับ
ผู๎สูงอายุ 

3.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
3.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุํงเน๎นการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให๎แรงงานมีโอกาสเข๎าถึงการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอยํางมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสร๎างคําจ๎างแรงงานให๎ชัดเจนและสะท๎อนทักษะฝีมือแรงงานอยํางแท๎จริง เรํงผลักดันให๎การใช๎ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายยํอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล๎อง
กับพ้ืนที่ สร๎างหลักประกันรายได๎แทนการอุดหนุนด๎านราคาสินค๎าเกษตร ลดต๎นทุนทางการเกษตรโดย
สนับสนุนปัจจัยการผลิต 

3.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให๎มีคุณภาพและมีชํองทางการเข๎าถึงอยํางหลากหลาย  
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) 
สนับสนุนการจัดหาที่อยูํอาศัยของผู๎มีรายได๎น๎อยและการเข๎าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยูํ
อาศัยแหํงชาติและเมืองนําอยูํ พัฒนาโครงการที่อยูํอาศัยแก๎ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการรํวมกับ
ภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ๎าเป็นและเหมาะสมตามกลุํมเปูาหมาย 



~ 41 ~ 
 

(Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตํางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ
คําใช๎จํายรํวมกัน (Cost Sharing) 

3.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให๎เกษตรกรรายยํอยที่ไร๎ที่ดินท๎ากินและยากจนได๎มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดิน
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ าอยํางเป็นระบบและเข๎าถึงพ้ืนที่เปูาหมายได๎อยํางแท๎จริงด๎วยการผลักดัน  
พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรํวมกันของหนํวยงาน  และสร๎าง
กระบวนการมีสํวนรํวม รวมทั้งปรับโครงสร๎างภาษีท่ีเป็นธรรม เชํน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง ภาษีมรดก และ
ภาษีสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น 

3.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ๎มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และ
การเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมอยํางเทําเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข๎มแข็งด๎านกฎหมายให๎แกํ
ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช๎กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล๎า เชํน กฎหมายปุาชุมชน
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต๎น 

3.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
3.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ

พร๎อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด๎านการบริหารจัดการด๎านผังเมืองด๎านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนสํง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได๎มาตรฐาน มี
คุณภาพ และเพียงพอตํอความต๎องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร๎างความสามารถในการบริหารจัด
การเมืองตามระดับการพัฒนา 

3.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  
สํงเสริมและเรํงรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ของประเทศเพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการแขํงขันของประเทศท้ังด๎านการค๎า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม (Green Logistics) สนับสนุนให๎เกิดความรํวมมือในหํวงโซํอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด๎านอ านวยความสะดวกทางการค๎า ขนสํง และโลจิสติกส๑ให๎มีความ
สะดวกและมีประสิทธิภาพตํอภาคธุรกิจอยํางแท๎จริง 

3.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ให๎ความส าคัญกับนโยบายสํงเสริมการลงทุนและการค๎าชายแดนเพ่ือดึงดูดให๎นักลงทุนในภูมิภาคเข๎ามาลงทุน
ในไทยและประเทศเพ่ือนบ๎าน รวมทั้งสํงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให๎
ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร๎างพ้ืนฐาน การสํงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน๑ การบริหารจัดการ
แรงงานตํางด๎าว และการให๎บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือชํวยอ๎านวยความสะดวกด๎านการค๎าชายแดนและการ
ผํานแดนระหวํางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

3.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ 

โดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม๎ โดยสนธิก าลังของทุกภาคสํวน
น าระบบสารสนเทศมาใช๎เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช๎กฎหมายอยํางมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่
ปุาไม๎โดยสํงเสริมการปลูกไม๎มีคําทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ๑และใช๎ประโยชน๑ความหลากหลายทางชีวภาพ
อยํางยั่งยืนและแบํงปันผลประโยชน๑อยํางเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลคําของระบบนิเวศ
และการสร๎างรายได๎จากการอนุรักษ๑ จัดสรรที่ดินให๎แกํผู๎ยากไร๎ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท๎าฐานข๎อมูลที่ดิน
เพ่ือการบริหารจัดการอยํางเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก๎าวหน๎า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่
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เหมาะสม และก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนตํางชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให๎เกิดความ
ยั่งยืน บูรณาการระหวํางหนํวยงานอยํางเป็นระบบ สร๎างศูนย๑ข๎อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค๑กรบริหารจัดการ
น้ าในระดับพ้ืนที่ เชํน คณะกรรมการลุํมน้ า และองค๑กรผู๎ใช๎น้ า คุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลด
ความขัดแย๎งเชิงนโยบายระหวํางการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน การทํองเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน
บริหารจัดการแรํโดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแรํมาใช๎ประโยชน๑ ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลคําใน
อนาคต บังคับใช๎มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท๎าเหมืองแรํที่กํอมลพิษตํอสภาพแวดล๎อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

3.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร๎างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช๎แล๎ว 
ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสูํ Zero Waste Society ผํานมาตรการตํางๆ เชํน การปฏิรูประบบภาษีและ
คําธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล๎อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล๎อม มาตรฐานและฉลากสินค๎า เป็นต๎น 

3.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสูํ
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม พัฒนาคลัสเตอร๑อุตสาหกรรมสีเขียว สํงเสริมผู๎ประกอบการให๎
สามารถปรับระบบสูํหํวงโซํอุปทานหรือหํวงโซํคุณคําที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) สํงเสริมการท๎าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งสํงเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม
น๎อย เพ่ือให๎ประเทศไทยมีศักยภาพให๎มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

3.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด๎วยการเรํงรัดการควบคุมมลพิษ
ทั้งทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร๎างคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
ที่ดีให๎กับประชาชน เรํงรัดแก๎ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล๎าดับแรก โดยสํงเสริมให๎เกิดกลไกการคัดแยกขยะ
เพ่ือน้ ากลับมาใช๎ใหมํให๎มากที่สุด  
เรํงก าจัดขยะมูลฝอยตกค๎างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร๎างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายที่เหมาะสม เน๎นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร๎างวินัยของคนในชาติมุํงสูํการจัดการที่ยั่งยืน โดยให๎
ความรู๎แกํประชาชน และการบังคับใช๎กฎหมาย 

3.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท๎าแผน
แมํบทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของอาเซียน หาแนวทางความรํวมมือกับอาเซียน
และอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขงในประเด็นการขนสํงข๎ามพรมแดน การเคลื่อนย๎ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

3.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกให๎กับทุกภาค
สํวน สํงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวตํอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข๎อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสํงเสริมความ
รํวมมือระหวํางประเทศด๎านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให๎ความส าคัญกับการ
ปูองกันน้ าทํวม วางแผนปูองกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุํนตํอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให๎บริการของระบบนิเวศ สํงเสริมการลงทุน
ของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร๎างแนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท๎าแผนธุรกิจตํอเนื่อง 
รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให๎มีประสิทธิภาพพร๎อมรองรับแนวโน๎มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต 

3.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
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3.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให๎มีชํองทางให๎ทุก
ภาคสํวนสามารถเข๎าถึง เข๎าตรวจสอบข๎อมูลของภาคราชการและร๎องเรียนได๎ เชํน ข๎อมูลการประกวดราคา
จัดซื้อ จัดจ๎างโครงการของทางราชการ ข๎อมูลการประมูลโครงการ ผู๎ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล
ข๎อมูลความก๎าวหน๎าตามกระบวนการยุติธรรม เชํน คดีที่ไมํด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร๑รัป
ชันและคดีที่ประชาชนให๎ความสนใจในแตํละยุคสมัย ฯลฯ 

3.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให๎มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอตํอการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐรํวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให๎ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตํ
มีความคลํองตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

3.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด๎านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือขํายและเชื่อมโยงภาคสํวน
ตํางๆ ในระดับพ้ืนที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

3.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร๎างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและนําเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให๎กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย
ได๎ โดยเฉพาะอยํางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญํๆ ที่มีการใช๎จํายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และ
เป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว๎าง 
 
4.วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
4.๑.วัตถุประสงค ์ 
 4.๑.๑. เพ่ือวางรากฐานให๎คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ๑ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย คํานิยมที่ดี 
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอํุน ตลอดจน เป็นคนเกํงที่มีทักษะ
ความรู๎ความสามารถและพัฒนาตนเองได๎ตํอเนื่องตลอดชีวิต  
 4.๑.๒. เพ่ือให๎คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได๎รับความเป็นธรรมใน  การเข๎าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี ความ
เข๎มแข็งพ่ึงพาตนเองได ๎ 
 4.๑.๓. เพ่ือให๎เศรษฐกิจเข๎มแข็ง แขํงขันได๎ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร๎างความเข๎มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมํโดยการใช๎นวัตกรรมที่เข๎มข๎นมากขึ้น  สร๎างความเข๎มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร๎างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  
 4.๑.๔. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล๎อมให๎สามารถ สนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
 4.๑.๕. เพ่ือให๎การบริหารราชการแผํนดินมีประสิทธิภาพ โปรํงใส ทันสมัย และมี การท างานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา 
  4.๑.๖. เพ่ือให๎มีการกระจายความเจริญไปสูํภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง  เพ่ือรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหมํ  
 4.๑.๗. เพ่ือผลักดันให๎ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศตํางๆ ทั้งในระดับ อนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และนานาชาติได๎อยํางสมบูรณ๑และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให๎ประเทศไทยมีบทบาทน าและ สร๎างสรรค๑ในด๎าน
การค๎า การบริการ และการลงทุนภายใต๎กรอบความรํวมมือตํางๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก  
4.๒. เปูาหมายรวม 
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 เพ่ือให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค๑ดังกลําว ได๎ก าหนดเปูาหมายรวมการพัฒนาของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ประกอบด๎วย  
 4.๒.๑. คนไทยมีคุณ ลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ๑ มีวินัย มีทัศนคติและ พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่
ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู๎ มีความสามารถในการปรับตัวได๎อยํางรู๎  เทําทันสถานการณ๑ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน๑ตํอสํวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย  
 4.๒.๒. ความเหลื่อมล้ าทางด๎านรายได๎และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก มีความเข๎มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข๎าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี คุณภาพอยําง
ทั่วถึงและเป็นธรรม กลุํมท่ีมีรายได๎ต่ าสุดร๎อยละ ๔๐ มีรายได๎เพ่ิมข้ึนอยํางน๎อยร๎อยละ ๑๕  
  4.๒.๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเข๎มแข็งและแขํงขันได๎โครงสร๎างเศรษฐกิจปรับสูํ เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผู๎ประกอบการรุํนใหมํและเป็นสังคมผู๎ประกอบการ ผู๎ประกอบการขนาด  กลางและขนาดเล็กที่
เข๎มแข็งสามารถใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร๎างสรรค๑คุณคําสินค๎าและ  บริการ มีระบบการผลิต
และให๎บริการจากฐานรายได๎เดิมที่มีมูลคําเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและ บริการฐานความรู๎ชั้นสูง
ใหมํๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการ  ให๎บริการสูํภูมิภาคเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ  ๕ ตํอปี และมีปัจจัย
สนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส๑ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อตํอการ ขยายตัวของภาคการผลิต
และบริการ  
 4.๒.๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล๎อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่  เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน าโดยเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม๎ให๎ได๎ร๎อยละ ๔๐ ของ พ้ืนที่ประเทศ
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสํง ไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปลํอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสํวนของขยะมูลฝอยที่  ได๎รับการ
จัดการอยํางถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให๎อยูํ ในเกณฑ๑
มาตรฐาน  
 4.๒.๕. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอด ภัย สามัคคี สร๎างภาพลักษณ๑ดี และเพ่ิม
ความเชื่อมั่นของนานาชาติตํอประเทศไทย ความขัดแย๎งทางอุดมการณ๑และ  ความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสํง  สินค๎าและค๎ามนุษย๑ลดลง มี
ความพร๎อมที่ปกปูองประชาชนจากการกํอการร๎ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ประเทศไทยมีสํวนรํวมในการ
ก าหนดบรรทัดฐานระหวํางประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสํง โลจิสติกส๑  หํวงโซํมูลคํา เป็นหุ๎นสํวนการ
พัฒนาที่ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลคํา การลงทุนและการสํงออกของ
ไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น  
 4.๒.๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรํงใส ตรวจสอบได๎ กระจายอ านาจ
และมีสํวนรํวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให๎บริการซึ่งภาคเอกชน ด าเนินการแทนได๎ดีกวําลดลง เพ่ิม
การใช๎ระบบดิจิทัลในการให๎บริการ ปัญหาคอร๑รัปชั่นลดลง และการบริหาร  จัดการขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบัน  การจัดการนานาชาติและอันดับ
ความยากงํายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช๎จํายภาครัฐและระบบ งบประมาณมีประสิทธิภาพสูง 
ฐานภาษีกว๎างขึ้น และดัชนีการรับรู๎การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มี  ความรู๎ความสามารถและ
ปรับตัวได๎ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน ๔.  
 



~ 45 ~ 
 

 
 
 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร๑ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร๑ 
โดยมี ๖ ยุทธศาสตร๑ตามกรอบ ยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร๑ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ทุนมนุษย๑ของประเทศไทยยังมีปัญหาใน ด๎านคุณภาพคนในแตํละชํวงวัย โดยผลลัพธ๑ทางการศึกษา
ของเด็กวัยเรียนคํอนข๎างต่ า การพัฒนาความรู๎และ ทักษะของแรงงานไมํตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทย
จ านวนไมํน๎อยยังไมํสามารถคัดกรองและเลือกรับ ๑๒ วัฒนธรรมได๎อยํางเหมาะสม ซึ่งสํงผลตํอวิกฤตคํานิยม 
ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาใน ระยะตํอไปจึงต๎องให๎ความส าคัญกับการวางรากฐาน
การพัฒนาคนให๎มีความสมบูรณ๑ เพ่ือให๎คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได๎รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ เรียนรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น 
คนทุกชํวงวัยมีทักษะ ความรู๎ และความสามารถเพ่ิมข้ึน รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข๎มแข็งและมีสํวนรํวม
ในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน  
 แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด๎วย (๑) ปรับเปลี่ยนคํานิยมคนไทยให๎มีคุณธรรม จริยธรรม มี
วินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค๑ อาทิ สํงเสริมให๎มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน  และนอก
ห๎องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (๒) พัฒนาศักยภาพ คนให๎มี
ทักษะ ความรู๎ และความสามารถในการด ารงชีวิตอยํางมีคุณคํา อาทิ สํงเสริมเด็กปฐมวัยให๎มีการพัฒนา ทักษะ
ทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุํนมีทักษะการคิดวิเคราะห๑อยํางเป็นระบบ  (๓) 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก ให๎มี
การจัดทรัพยากรรํวมกันให๎มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนให๎เป็นแหลํง เรียนรู๎
เชิงสร๎างสรรค๑และมีชีวิต (๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด๎านสุขภาพและให๎ทุกภาคสํวนค านึงถึงผลกระทบตํอสุขภาพ อาทิ 
สํงเสริมให๎มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและ ภาษีใน
การควบคุมผลิตภัณฑ๑ที่สํงผลเสียตํอสุขภาพ (๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและ
ปรับระบบการเงินการคลังด๎านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรรํวมกันระหวําง สถานพยาบาล
ทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ (๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมกับ สังคมสูงวัย 
อาทิ ผลักดันให๎มีกฎหมายการดูแลผู๎สูงอายุระยะยาว และ (๗) ผลักดันให๎สถาบันทางสังคมมีสํวน รํวมพัฒนา
ประเทศอยํางเข๎มแข็ง อาทิ ก าหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และสํงเสริม สถาบันการศึกษาให๎เป็น
แหลํงบริการความรู๎ทางวิชาการท่ีทุกคนเข๎าถึงได๎  
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
  การพัฒนา ในชํวงที่ผํานมาท าให๎สังคมไทยก๎าวหน๎าไปหลายด๎าน แตํการแก๎ปัญหาความ
เหลื่อมล้ าและสร๎างความเป็นธรรม ในสังคมไทยมีความคืบหน๎าช๎า ทั้งเรื่องความแตกตํางของรายได๎ระหวําง
กลุํมประชากร ความแตกตํางของ คุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งข๎อจ ากัดในการเข๎าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุํม ผู๎ด๎อยโอกาสและกลุํมที่อยูํในพื้นท่ีหํางไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะตํอไป จึง
จ าเป็นต๎องมํุงลดปัญหาความ เหลื่อมล้ าด๎านรายได๎ของกลุํมคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกตํางกัน แก๎ไข
ปัญหาความยากจน เพ่ิม โอกาสการเข๎าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
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เศรษฐกิจฐานรากให๎มี ความเข๎มแข็ง เพ่ือให๎ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได๎รับสํวนแบํงผลประโยชน๑ทางเศรษฐกิจ
มากขึ้น  
  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด๎วย (๑) การเพ่ิมโอกาสให๎กับกลุํมเปูาหมาย ประชากร
ร๎อยละ ๔๐ ที่มีรายได๎ต่ าสุดสามารถเข๎าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาส การเข๎าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพให๎แกํเด็กและเยาวชนที่ด๎อยโอกาสทางการศึกษาอยํางตํอเนื่อง โดยให๎การดูแล  นักเรียน
ที่ครอบคลุมตั้งแตํการสร๎างรายได๎ของครัวเรือน สนับสนุนคําเดินทางไปยังสถานศึกษา ให๎ทุนการศึกษา  ตํอ
ระดับสูง (๒) การกระจายการให๎บริการภาครัฐทั้งด๎านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให๎ 
ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให๎บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให๎ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ผํานการ  
พัฒนาระบบสํงตํอผู๎ปุวยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ  (๓) 
เสริมสร๎างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร๎างความเข๎มแข็งการเงินฐานรากตามหลัก ๑๓ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให๎ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได๎ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากร 
ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให๎ความรู๎ในการบริหารจัดการทางการเงินแกํชุมชนและครัวเรือน การปรับ 
องค๑กรการเงินของชุมชนให๎ท าหน๎าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมูํบ๎าน/ต าบลที่ท าหน๎าที่ทั้งการให๎กู๎ยืมและ 
การออม และจัดตั้งโครงขํายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑เป็น 
แมํขําย  
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
  เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ ากวําศักยภาพอยํางตํอเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของ
เศรษฐกิจโลกซบเซา และข๎อจ ากัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคตํอการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถ
ในการแขํงขัน รวมทั้ง ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช๎า การพัฒนา ๕ ปีตํอจากนี้ไป จึงเน๎นให๎
เศรษฐกิจเติบโตได๎ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคสํงออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการ ผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมี
การขยายตัวอยํางตํอเนื่องและมาจากความรํวมมือกัน มากขึ้น ประชาชนและผู๎ประกอบการเข๎าสูํระบบภาษี
มากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขํงขัน ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน๎นให๎เศรษฐกิจ
รายสาขามีการเติบโตอยํางเข๎มแข็ง ภาคการเกษตรเน๎น เกษตรกรรมยั่งยืนและให๎เกษตรกรมีรายได๎เพ่ิมขึ้น มี
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การทํองเที่ยวสามารถ ท ารายได๎และแขํงขันได๎มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยํอมมีบทบาทตํอระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาค การเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยมีแนวทางการ
พัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด๎วย (๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจ สํวนรวม ทั้งในด๎านการคลัง อาทิ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การ บริหาร และการตรวจสอบกระบวนการ
งบประมาณ และด๎านการเงิน อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและ
ตลาดทุนให๎สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ (๒) การ เสริมสร๎างและพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขํงขันของภาคการผลิตและบริการ มุํงเน๎นการสร๎างความ เชื่อมโยงของหํวงโซํมูลคําระหวํางภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ และการค๎าการลงทุน เพ่ือยกระดับ ศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ โดยยกระดับ
การผลิตสินค๎าเกษตรและอาหารเข๎าสูํระบบมาตรฐาน ตํอ ยอดความเข๎มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสูํอุตสาหกรรมที่ใช๎เทคโนโลยีขั้นสูง วาง  อนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
เสริมสร๎างขีดความสามารถการแขํงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือ
สํงเสริมการค๎าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกด๎านการค๎าการ ลงทุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  ปัจจุบันสภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมก าลังเป็นจุดอํอนส าคัญตํอการรักษาฐาน
การผลิตและการให๎บริการ รวมทั้ง การด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกลําวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ปุา
ไม๎ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความ หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ า
ในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล๎อมเพ่ิม สูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข๎อตกลงระหวํางประเทศเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศทวีความเข๎มข๎น ซึ่งจะสํงผลตํอแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต  ๑๔ 
ดังนั้น การพัฒนาในระยะตํอไปจึงมุํงเน๎นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร๎างความมั่นคงด๎าน
น้ า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให๎มีประสิทธิภาพ การสร๎างคุณภาพ สิ่งแวดล๎อมที่ดี ลดมลพิษ และลด
ผลกระทบตํอสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ  ลดก๏าซเรือนกระจกและขีด
ความสามารถในการปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย๑สินที่เกิด จากสาธารณภัย  
  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด๎วย (๑) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร๎าง สมดุล
ของการอนุรักษ๑และใช๎ประโยชน๑อยํางยั่งยืนและเป็นธรรม (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากร
น้ าเพ่ือให๎เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน (๓) การแก๎ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล๎อม (๔) สํงเสริมการ ผลิตและ
การบริโภคที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (๕) สนับสนุนการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีด 
ความสามารถในการปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๖) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด๎าน
ภัย พิบัติ(๗) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎งด๎านทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล๎อม และ (๘) การพัฒนาความรํวมมือด๎านสิ่งแวดล๎อมระหวํางประเทศ  
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่งคั่ง และยั่งยืน  
  กระแสโลกาภิวัตน๑และความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน๎มสํงผลกระทบตํอ
ความ มั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและ
การเพ่ิม บทบาทของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคตํางๆ ของโลก อาชญากรรมข๎ามชาติและการกํอการร๎าย 
และภัย คุกคามภายในประเทศ ได๎แกํ ความเห็นตํางทางความคิดและอุดมการณ๑ของคนในชาติ การสร๎าง
สถานการณ๑ใน จังหวัดชายแดนภาคใต๎ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร๑  ดังนั้น 
การพัฒนาใน ระยะตํอไป จึงเน๎นในเรื่องการปกปูองและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย๑ให๎เป็นสถาบันหลักของ
ประเทศ สังคมมีความสมานฉันท๑ ประชาชนมีสํวนรํวมปูองกันแก๎ไข  ปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต๎มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน มีโอกาสใน  การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร๎าง
รายได๎เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ๑และความรํวมมือด๎านความ มั่นคงกับนานาประเทศในการปูองกัน
ภัยคุกคามในรูปแบบตํางๆ ควบคูํไปกับการรักษาผลประโยชน๑ของชาติมี ความพร๎อมตํอการรับมือภัยคุกคาม
ทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ และแผนงานด๎านความมั่นคงมี  การบูรณาการสอดคล๎องกับ
นโยบายการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด๎วย (๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให๎เกิด ความ
สงบในสังคมและธ ารงไว๎ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (๒) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพ่ือ
เตรียมความพร๎อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ (๓) การสํงเสริมความรํวมมือกับ 
ตํางประเทศด๎านความม่ันคง เพ่ือบูรณาการความรํวมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน๑ทางเศรษฐกิจ สังคม 



~ 48 ~ 
 

และการปูองกันภัยคุกคามข๎ามชาติ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน๑ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว๎ซึ่ง 
อ านาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล และ (๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให๎
เกิด ความสอดคล๎องกันระหวํางแผนงานที่เกี่ยวข๎องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต๎การมีสํวนรํวมของภาค  
ประชาชน ๑๕  
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
  ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่ส าคัญตํอการ พัฒนา
ประเทศมาอยํางตํอเนื่อง ทั้งการให๎บริการประชาชนยังไมํได๎มาตรฐานสากล การบังคับใช๎กฎหมายที่ขาด  
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให๎บริการของท๎องถิ่นขาดความโปรํงใส ระบบและกระบวนการ 
ยุติธรรมไมํสามารถอ านวยความยุติธรรมได๎อยํางเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบใน  
สังคมไทย การพัฒนาระยะตํอไปจึงต๎องเรํงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยําง  จริงจัง โดย
มุํงเน๎นในเรื่องการลดสัดสํวนคําใช๎จํายด๎านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ  การ
ให๎บริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร  
จัดการที่ดีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู๎การทุจริตให๎อยูํในระดับที่ดีขึ้น และ 
การลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู๎มิได๎กระท าความผิด  
  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด๎วย (๑) ปรับปรุงโครงสร๎างหนํวยงาน บทบาท ภารกิจ 
และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให๎มีความโปรํงใส ทันสมัย คลํองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ๎มคํา  (๒) 
ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร๎างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือให๎ การ
จัดสรรและการใช๎จํายมีประสิทธิภาพ (๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให๎บริการสาธารณะให๎ได๎ 
มาตรฐานสากล เพ่ือให๎ประชาชนและภาคธุรกิจได๎รับบริการที่มีคุณภาพ ได๎มาตรฐาน และอ านวยความสะดวก 
ตรงตามความต๎องการ (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เพ่ือให๎ 
ประชาชนได๎รับการบริการอยํางมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง (๕) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ 
ชอบ เพ่ือให๎สังคมไทยมีวินัย โปรํงใส และยุติธรรม และ (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให๎ มี
ความ ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล๎องกับข๎อบังคับสากลหรือข๎อตกลงระหวํางประเทศ  
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
  ที่ผํานมาการพัฒนา โครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส๑ของประเทศประสบปัญหาด๎าน
ความตํอเนื่องในการด าเนินการ และ ปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให๎บริการที่
สอดคล๎องกับมาตรฐานสากล ท าให๎มี ข๎อจ ากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให๎มีประสิทธิภาพ การ
พัฒนาในระยะตํอไปจึงมุํงเน๎นในเรื่องการลดความเข๎มของการใช๎พลังงานและลด ต๎นทุนโลจิสติกส๑ของประเทศ 
การพัฒนาระบบขนสํงทางรางและทางน้ า เพ่ิมปริมาณการเดินทางด๎วยระบบ ขนสํงสาธารณะในเขตเมือง และ
ขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู๎โดยสารของทําอากาศยานใน  กรุงเทพมหานครและทําอากาศยานใน
ภูมิภาค การเพิ่มความสามารถในการแขํงขันด๎านโลจิสติกส๑และการ อ านวยความสะดวกทางการค๎า การพัฒนา
ด๎านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดสํวนการใช๎พลังงานทดแทนตํอปริมาณการ ใช๎พลังงานขั้นสุดท๎าย และลดการพ่ึงพา
ก๏าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูา การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการ พัฒนาด๎านสาธารณูปการ (น้ าประปา)  
  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด๎วย (๑) การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านขนสํง อาทิ 
พัฒนาระบบรถไฟให๎เป็นโครงขํายหลักในการเดินทางและขนสํงของประเทศ พัฒนาโครงขํายถนน พัฒนา  
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ระบบขนสํงทางอากาศ และพัฒนาระบบขนสํงทางน้ า (๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสํง อาทิ การ 
พัฒนาอุตสาหกรรมตํอเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขา 
๑๖ ขนสํง (๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส๑ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส๑
และโซํ อุปทานให๎ได๎มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค๎า (๔) 
พัฒนา ด๎านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให๎เพียงพอและสร๎างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพ่ิมศักยภาพ
การบริหาร จัดการ การผลิต และการใช๎พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด (๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ 
พัฒนาและ ปรับปรุงโครงสร๎างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให๎ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสํงเสริมการ
ใช๎เทคโนโลยี ดิจิทัลในการสร๎างมูลคําเพ่ิมทางธุรกิจ และ (๖) พัฒนาระบบน้ าประปา อาทิ พัฒนาระบบ
น้ าประปาให๎ ครอบคลุมและทั่วถึง และการบริหารจัดการการใช๎น้ าอยํางมีประสิทธิภาพและการสร๎าง
นวัตกรรม  
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
  การพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศไทยในชํวงระยะเวลาที่ผํานมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพ
จากปัจจัยความได๎เปรียบด๎าน แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข๎าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจาก
ตํางประเทศมากกวําการสะสมองค๑ความรู๎ เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให๎สํวนแบํงผลประโยชน๑
ทางด๎านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลคําเพ่ิมสูงตกอยูํกับ ประเทศผู๎เป็นเจ๎าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด๎านการวิจัย
และพัฒนายังไมํเพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสูํ สังคมนวัตกรรมได๎ การพัฒนาจึงเน๎นในเรื่องการเพ่ิมความ
เข๎มแข็งด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีของ ประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกต๑ใช๎
วิทยาศาสตร๑เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ ความสามารถการแขํงขันของภาคการผลิตและบริการ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน  
  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด๎วย (๑) เรํงสํงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ 
ผลักดันสูํการใช๎ประโยชน๑ในเชิงพาณิชย๑และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุํมเทคโนโลยีที่ประเทศไทย 
มีศักยภาพพัฒนาได๎เอง และกลุํมเทคโนโลยีที่น าสูํการพัฒนาแบบก๎าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (๒) พัฒนา 
ผู๎ประกอบการให๎เป็นผู๎ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ สํงเสริมผู๎ประกอบการให๎มีบทบาทหลักด๎านนวัตกรรม 
เทคโนโลยีและรํวมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม สํงเสริมการสร๎างสรรค๑นวัตกรรมด๎านการออกแบบและ 
การจัดการธุรกิจที่ผสานการใช๎เทคโนโลยีให๎แพรํหลายในกลุํมผู๎ประกอบการธุรกิจของไทย และ (๓) พัฒนา 
สภาวะแวดล๎อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด๎านบุคลากรวิจัย อาทิ การเรํง
การ ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล๎องกับความต๎องการโดยเฉพาะใน
สาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให๎มีทั้งความรู๎และความเข๎าใจในเทคโนโลยี  
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
  ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประเทศไทยต๎องใช๎ประโยชน๑จากศักยภาพและภูมิสังคม
เฉพาะของพ้ืนที่ และการด าเนินยุทธศาสตร๑เชิงรุกเพ่ือ เสริมจุดเดํนในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการ
ผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของ ประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความ
เจริญและยกระดับรายได๎ของประชาชนโดยการพัฒนา เมืองให๎เป็นเมืองนําอยูํและมีศักยภาพในการรองรับ
การค๎าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัว ของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสูํภูมิภาค 
นอกจากนี้การเป็นสํวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหมํ
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บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค๎าการลงทุนในภูมิภาคของ ไทยกับประเทศเพ่ือนบ๎านอีกด๎วย ๑๗ ดังนั้น การ
พัฒนาจึงมุํงเน๎นในเรื่องการลดชํองวํางรายได๎ระหวํางภาคและมีการกระจาย รายได๎ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิม
จ านวนเมืองศูนย๑กลางของจังหวัดเป็นเมืองนําอยูํส าหรับคนทุกกลุํมในสังคม พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบ
การผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม และการเพ่ิมมูลคําการ  ลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหมํ
บริเวณชายแดน  
  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด๎วย (๑) การพัฒนาภาคเพ่ือสร๎างโอกาสทาง เศรษฐกิจ
ให๎กระจายตัวอยํางทั่วถึง  พัฒนาภาคเหนือให๎ เป็นฐานเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑มูลคําสูง พัฒนาภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือให๎หลุดพ๎นจากความยากจนสูํเปูาหมายการพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจ  
ชั้นน า พัฒนาภาคใต๎เป็นฐานการสร๎างรายได๎ที่หลากหลาย (๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล๎อม 
เมืองศูนย๑กลางของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํ สํงเสริมการจัดการสิ่งแวดล๎อมเมืองอยํางมีบูรณาการภายใต๎การมี 
สํวนรํวมของสํวนกลาง สํวนท๎องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนสํงสาธารณะในเขต
เมือง และ (๓) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให๎เป็นฐานการ
ผลิต อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอยํางมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
พัฒนา พ้ืนที่เศรษฐกิจใหมํบริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ๎านให๎เจริญเติบโต
อยํางยั่งยืน และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม  
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  
  การพัฒนาความรํวมมือ ระหวํางประเทศของไทยในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิด
เสรี เปิดเสรีและเปิดโอกาส โดยมุํงเน๎นการ พัฒนาและขยายความรํวมมือทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง 
และอ่ืนๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการ ขับเคลื่อนตํอเนื่องจากการด าเนินการภายใต๎แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
โดยก าหนดเป็นแนวทางการด าเนิน นโยบายการค๎าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว๎าง และเป็นธรรม ด า เนิน
ยุทธศาสตร๑เชิงรุกในการแสวงหาตลาด ใหมํๆ สํงเสริมให๎ผู๎ประกอบการไทยไปลงทุนในตํางประเทศ และ
สํงเสริมความรํวมมือเพ่ือการพัฒนากับ ประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค ดังนั้น 
การพัฒนาจึงมุํงเน๎นในเรื่องการมีเครือขํายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียง  เศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช๎
ประโยชน๑ได๎เต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบหํวงโซํมูลคําในอนุภูมิภาคและ ภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็น
ฐานเศรษฐกิจ การค๎าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาสํวน
ขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให๎ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต๎ และ
ประเทศไทยเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนาที่ส าคัญท้ังในทุกระดับ  
  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด๎วย (๑) ขยายความรํวมมือทางการค๎าและการ ลงทุนกับ
มิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหมํส าหรับสินค๎าและบริการของไทย (๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด๎าน การ
คมนาคมขนสํง โลจิสติกส๑ และโทรคมนาคมในกรอบความรํวมมืออนุภูมิภาคภายใต๎แผนงาน GMS, ACMECS, 
IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต๎นทุนด๎านโลจิสติกส๑ (๓) 
พัฒนาและสํงเสริมให๎ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเดํนในภูมิภาค  (๔) 
สํงเสริมการลงทุนไทยในตํางประเทศของผู๎ประกอบการไทย (๕) เปิดประตูการค๎าและพัฒนาความรํวมมือ กับ
ประเทศเพ่ือนบ๎านในลักษณะหุ๎นสํวนทางยุทธศาสตร๑ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาค กัน 
(๖) สร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ (๗) เข๎ารํวมเป็น 
ภาคีความรํวมมือระหวํางประเทศโดยมีบทบาทที่สร๎างสรรค๑ (๘) สํงเสริมความรํวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ 
๑๘ ในการสร๎างความมั่นคงในทุกด๎านที่เกี่ยวกับเรื่องความอยูํดีมีสุขของประชาชน (๙) บูรณาการภารกิจด๎าน
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ความ รํวมมือระหวํางประเทศและด๎านการตํางประเทศ และ (๑๐) สํงเสริมให๎เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่
ส าคัญ 
 
 
 
  
 
  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑) ปรับโครงสร๎างการผลิตสูํการพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และปรับ
ระบบการผลิต     ที่สร๎างมูลคําเพ่ิมอยํางสมดุล เพ่ือคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอยํางยั่งยืน เชํน การพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตและสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎ผลิตภัณฑ๑การเกษตร 
  (๒) ยกระดับการค๎าและบริการให๎ได๎มาตรฐาน ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เน๎น
การพัฒนาบุคลากร โครงสร๎างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกตําง ๆ เชํน ระบบโลจิสติกส๑เพ่ือสนับสนุน
การค๎า           การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 
  (๓) พัฒนาเมืองศูนย๑กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงในระดับ
นานาชาติ 
  (๔) พัฒนาคนและสังคมให๎พร๎อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกัน 
เชํน ด๎าน   สุขภาพ  ด๎านการศึกษา  แรงงาน  ฯลฯ 
  (๕) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให๎มีความเข๎มแข็งในการพัฒนาที่น าไปสูํ
การ          พึ่งตนเอง  มีภูมิคุ๎มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  (๖) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน  เน๎นการอนุรักษ๑ฟ้ืนฟูและ
ใช๎ประโยชน๑อยํางสมดุล และเตรียมการปูองกันและรับมือภัยธรรมชาติ 
  2. ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด ให๎มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหาร
ราชการแผํนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาฉบับที่ ๑๐ รวมทั้งแผนพัฒนาด๎านตําง ๆ ดังนี้ 
  (๑) กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประกอบเชียงใหมํ ล าพูน ล าปาง และแมํฮํองสอน มีทิศ
ทางการพัฒนาด๎านการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  พัฒนาบริการพ้ืนฐานของเมืองและสิ่งแวดล๎อม  พัฒนา
โครงขํายคมนาคม และสร๎างมูลคําเพ่ิมทางภาคการผลิตและบริการบนพ้ืนฐานของความรู๎และวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา 
  (๒) กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประกอบด๎วย เชียงราย  พะเยา  แพรํ  และนําน มุํง
พัฒนาเชียงรายให๎เป็นประตูการค๎า การลงทุน  พัฒนาการเกษตรอินทรีย๑  พัฒนาการทํองเที่ยวชายแดนและ
การทํองเที่ยว  อนุรักษ๑และสืบสานวัฒนธรรมล๎านนาและภูมิปัญญาท๎องถิ่น และเรํงฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
  (๓) กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนลําง ๑ ประกอบด๎วย สุโขทัย  ตาก  เพชรบูรณ๑  อุตรดิตถ๑  
และพิษณุโลก  เน๎นการสนับสนุนให๎เกิดความมั่นคงด๎านทรัพยากรธรรมชาติปุาไม๎และน้ า  สร๎างมูลคําเพ่ิมการ
ทํองเที่ยวเชิง  ประวัติศาสตร๑และศาสนา  การพัฒนาให๎เป็นศูนย๑กลางการค๎า บริการ การขนสํงและการ
กระจายสินค๎า 
  (๔) กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนลําง ๒ ประกอบด๎วย ก าแพงเพชร  นครสวรรค๑  พิจิตร  และ
อุทัยธานี  เน๎นพัฒนาข๎าวและผลิตภัณฑ๑แปรรูปการเกษตรอยํางครบวงจร  พัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด 

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
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ทดแทนจากผลผลิตและวัสดุทางการเกษตร  พัฒนาให๎เป็นศูนย๑กลางการกระจายสินค๎า  พัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยวที่มีความโดดเดํน และการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  ๓. โครงการส าคัญ (Flagship Project)  

(๑) โครงการพัฒนามูลคําเพ่ิมให๎กับเกษตรกรผู๎ผลิตสินค๎าเกษตรอินทรีย๑ 
(๒) โครงการยกระดับสินค๎าหัตถกรรมและการทํองเที่ยวล๎านนาสูํสากล 
(๓) โครงการพัฒนาเมืองเชียงใหมํ-ล าพูน รองรับการเป็นศูนย๑กลางความเจริญที่เชื่อมโยงกับ 

นานาชาติและอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขงตอนบน 
(๔) โครงการสืบสานพัฒนาองค๑ความรู๎ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมล๎านนา 
(๕) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าในระดับชุมชน 
(๖) โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการน้ าต๎นทุน 

   
 
   
   
วิสัยทัศน์  

“ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนสู่สากล 
บนพื้นฐานความโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 

เป้าประสงค์รวม  
 1) เศรษฐกิจขยายตัวแบบสมดุล โดยเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการเกษตร 
การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
 2) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการฟื้นฟูแบบองคร์วม เอ้ือต่อการพัฒนาแบบยั่งยืนและ
เป็นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
กรอบแนวคิดการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561-2565) ไดก้ าหนดกรอบแนวคิดการพัฒนา 
ในระยะ 5 ปี ข้างหน้าโดยพิจารณาจากท้ังนโยบาย/ยุทธศาสตร์ระดับชาติและรัฐบาล ศักยภาพของพื้นที่ และ
ปัญหาความต้องการของประชาชน โดยไดก้ าหนดประเด็นส าคัญที่เป็นธงน า (flagships) ของการพัฒนาที่กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้ความส าคัญ ไดแ้ก่ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างสรรค ์เกษตรมูลค่าสูง 
อุทยานอาหาร ศูนยแ์กลางการคมนาคมและโลจิสติกส์ หัตถกรรมสร้างสรรค์ บริการสุขภาพ และเมืองสีเขียว 
ขณะที่ปัจจัยสนับสนุนให้การพัฒนาดังกล่าวประสบความส าเร็จซึ่งต้องอาศัยพ้ืนฐานความเข็มแข็ง จากระดับ
จังหวัด ไดแ้ก่ ความเข้มแข็งทางสังคม การสร้างความม่ันคง การอนุรักษาและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 กรอบแนวคิดของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561-2565) ดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายส าคัญอ่ืนๆ ของรัฐบาล 
ดังนี้ ความสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไดแ้ก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส าหรบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 นั้น กรอบแนวคิดดังกล่าวมีความสอดคล้องภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่9 การพัฒนา

(2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
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ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือซ่ึงก าหนดเป้าหมายที่จะ 
“พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง”  
 เมื่อพิจารณาถึงทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ จะเห็นไดว้่าแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ล้วนแล้วแต่มีความสอดรับกับการพัฒนาระดับภาคท่ีก าหนดไว้ ถือเป็นการแปลง
ยุทธศาสตร์และถา่ยทอดเป้าหมายการพัฒนาระดับภาคลงมาสู่การขับเคลื่อนในระดับกลุ่มจังหวัด  
 ส าหรับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ชุดใหม ่(New engine of growth) ของรัฐบาลด้วยการแปลงความได้เปรียบเชิงเปรียบของประเทศท่ีมีอยู่ 2 
ด้าน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมให้เป็นความได้เปรียบเชิงในแข่งขัน 
โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น 5 กลุม่เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย นั้น จะเห็นไดว้่า
จากกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 
 1.กลุ่มอาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture, and Bio-tech)  
 2. กลุม่สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness and Bio-Med)  
 3. กลุม่เครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
(Smart Devices, Robotics and Mechatronics )  
 4. กลุม่ดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ 

เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intellegence and Embedded Technology)  
 5. กลุม่อุตสาหกรรรมสร้างสรรค ์วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture and High 
Value Services)  
 กลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไดก้ าหนดทิศทางการพัฒนาส าคัญที่สนับสนุนและสอดรับกับทิศทาง 
การพัฒนาของประเทศใน 3 กลุ่ม คือ กลุม่อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ กลุม่สาธารณสุข สุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ และกลุ่มอุตสาหกรรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  
 ขณะเดียวกัน กลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ยังไดย้ึดปัญหา ความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี
เป็นวาระส าคัญของการก าหนดประเด็นการพัฒนาเพ่ือให้สามารถน าศักยภาพของพ้ืนที่ที่มีอยู่มาใช่ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนได 
 
เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
 
“ยกระดับการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการเกษตร สู่ฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง เพ่ือเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับ
ห่วงโซ่อุปทานของโลก”  
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product: GPCP) ภาพรวมเพ่ิมข้ึนไม่
น้อยกว่า 3%  
 2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product: GPCP) ของเศรษฐกิจมูลค่า
สูงมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 5% ของ GPCP ภาพรวม  
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 3. การเพ่ิมขึ้นของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ในกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
 
 
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นความโดดเด่นและเชื่อมโยงห่วง
โซ่มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด  
 
วัตถุประสงค์  

1. สร๎างแบรนด๑ด๎านการทํองเที่ยวที่ผสมผสานความสูงเดํนของสัมพัสมนุษย๑และเทคโนโลยี  
2. เพ่ือสร๎างมาตรฐานการทํองเที่ยวแบบยั่งยืน  
3. เพ่ือเพ่ิมมูลคําการตลาดที่เน๎นการเป็นแหลํงทํองเที่ยวปลายทาง (Destination)  

เป้าหมายและตัวชี้วัด  
 1. รายได๎จากการทํองเที่ยวกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ิมข้ึน (ล๎านบาท)  
 2. จานวนนักทํองเที่ยวในกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ิมข้ึน (คน)  
แนวทางการพัฒนา  
 1. ก าหนดทิศทางยุทธศาสตร๑และขอบเขตและเปูาหมายด๎านการทํองเที่ยว  
 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการด๎านการทํองเที่ยว  
 3. เตรียมความพร๎อมและพัฒนาศักยภาพบุคคลากร  
 4. พัฒนาปรับปรุงโครงสร๎างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวก  
 5. พัฒนากิจกรรมและมาตรฐานธุรกิจที่เก่ียวข๎อง  
 6. พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ๑  
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน การค้าชายแดนและการค้าต่างประเทศ  
 วัตถุประสงค์  
 1. พัฒนาเมืองในกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สูํ Smart City  
 2. เป็นศูนย๑กลางทางการค๎า การลงทุนของภาคเหนือ เชื่อมโยงความรํวมมือทางเศรษฐกิจทั้งในและ
ตํางประเทศ 
เป้าหมายและตัวชี้วัด  
 1. พ้ืนที่การพัฒนาแบบ Smart City (แหํง)  
 2. ร๎อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได๎จากการค๎าการลงทุนของกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
แนวทางการพัฒนา  
 1. สํงเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D)  
 2. การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล  
 3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย๑และเครือขําย  
 4. พัฒนาและเชื่อมโยงนวัตกรรมสูํเชิงพาณิชย๑  
 5. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการผลิต การจัดการและการค๎า  
 6. พัฒนาระบบโลจิสติกส๑  
 7. พัฒนาระบบการตลาดชํองทางการตลาดและสํงเสริมการค๎าการลงทุน  
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป ที่มุ่งเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม  
 วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการเกษตร  
 2. เพ่ือเพ่ิมมูลคําผลิตผลการเกษตร  
เป้าหมายและตัวชี้วัด  
 ร๎อยละของมูลคําเพ่ิมเฉลี่ยที่สูงขึ้นของสินค๎าเกษตรที่สาคัญของกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
แนวทางการพัฒนา  
 1. สํงเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D)  
 2. พัฒนาโครงสร๎างและปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร  
 3. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันการเกษตร  
 4. สํงเสริมการเพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดต๎นทุน  
 5. สํงเสริมการแปรรูปที่ได๎มาตรฐานเพื่อสร๎างมูลคําเพ่ิมโดยใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
 6. พัฒนาการขนสํงและระบบการบริหารจัดการสินค๎า  
 7. สํงเสริมการตลาดและสร๎างการรับรู๎สินค๎าเกษตร  
 8. สํงเสริมการบริโภค (Smart Consumer)  
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาการบริการด้านสุขภาพ (Wellness) แบบองค์รวม มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
 วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือสร๎างเครื่องจักรเศรษฐกิจใหมํด๎านชีววิทยาศาสตร๑สุขภาพ  
 2. การเพ่ิมมาตรฐานด๎านสุขภาวะของกลุํมผู๎สูงอายุในกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
เป้าหมายและตัวชี้วัด  
 1. ร๎อยละที่เพ่ิมข้ึนของจานวนธุรกิจหรือสถานประกอบการประเภท Wellness ในกลุํมจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนบน 1  
 2. จานวนผู๎มีอายุยืนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 10 ของประชากรในกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
แนวทางการพัฒนา  
 1. พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวก  
 2. สํงเสริมพัฒนาความพร๎อมและศักยภาพคนและองค๑ความรู๎  
 3. สร๎างความรํวมมือทุกภาคสํวน  
 4. ยกระดับด๎วยนวัตกรรม องค๑ความรู๎และมาตรฐาน  
 5. เสริมสร๎างการรับรู๎และการประชาสัมพันธ๑  
 6. มุํงสูํศูนย๑กลางด๎านสุขภาพอยํางยั่งยืน  
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 บริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
 วัตถุประสงค์  
 1. สิ่งแวดล๎อมมีคุณภาพดีขึ้น หรืออยูํในเกณฑ๑มาตรฐาน เกื้อหนุนการพัฒนาอยํางยั่งยืน  
 2. เพ่ืออนุรักษ๑และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให๎มีสภาพอุดมสมบูรณ๑บนพ้ืนฐานการมีสํวนรํวมของภาคี
เครือขําย  และการใช๎ประโยชน๑อยํางมีคุณคําที่กํอให๎เกิดความยั่งยืน  
 3. เพ่ือบริหารจัดการน๎าอยํางมีประสิทธิภาพ โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน  
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 4.เพ่ือเตรียมความพร๎อมในการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และสา ธารณภัย  
เป้าหมายและตัวชี้วัด  
 1. จานวนวันที่มีคําคุณภาพอากาศ (PM10) เกินเกณฑ๑มาตรฐาน  
 2. จานวนพื้นที่ปุาต๎นน๎าได๎รับการฟ้ืนฟูไมํน๎อยกวํา 10,000 ไรํ/ปี  
 3. จานวนแหลํงน๎าในพ้ืนที่ลุํมน๎าสาขาท่ีสาคัญของกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่มีคุณภาพน๎า
เป็นไปตาม เกณฑ๑มาตรฐาน  
 4. ร๎อยละของจานวนหมูํบ๎าน/ชุมชน/สถาบันการศึกษา ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยได๎รับการเสริมศักยภาพและ
พัฒนา กลไกการเตรียมความพร๎อมรับมือกับสาธารณะภัย  
แนวทางการพัฒนา  
 1. ปูองกันควบคุม แก๎ไขปัญหาหมอกควันไฟปุาอยํางมีสํวนรํวมและยั่งยืน  
 2. ปูองกัน รักษา ฟ้ืนฟู และสํงเสริมการใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรธรรมชาติอยํางบูรณาการ  
 3. บริหารจัดการคุณภาพน๎าในพื้นที่ลุํมน๎าสาขาท่ีสาคัญของกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
 4. บริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่เสี่ยงให๎สามารถปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยํางยั่งยืน 

*************** 
 
 
 

แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2563 

  การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดลาพูน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2563 
ได๎ด าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน  พ.ศ.2534 ซึ่งแก๎ไขเพ่ิมเติม โดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 พระราชกฤษฎีกาวําด๎วย การ
บริหารงานจังหวัดและกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 และนโยบาย หลักเกณฑ๑ และวิธีการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัด ตามท่ีคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ก าหนด  
แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2563 ได๎ทบทวนเพ่ือให๎สอดคล๎องกับ
นโยบายของรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร๑ชาติ 20ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่12 และ
แผนพัฒนาภาคเหนือ รวมทั้งสภาวการณ๑ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให๎สามารถก าหนดทิศทาง การพัฒนาในระยะ 
5 ป ีให๎มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพและสามารถขับเคลื่อนให๎บรรลุตามเปูาหมาย ที่ก าหนดไว๎ จึงก าหนด
ยุทธศาสตร๑การการพัฒนาจังหวัด ดังนี้ 
 
-เป้าหมายการพัฒนา/วิสัยทัศน ์ 
    เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง  
-นิยาม  
  “เมืองแหํงความสุข บนความพอเพียง” หมายถึง “ประชาชนในจังหวัดลาพูนมีความสุขจาก
คุณภาพชีวิตและสภาวะแวดล๎อมที่ดี”  
-ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายรวม  

(3) แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน 
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 1.ผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัดเพ่ิมข้ึนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 2 ตํอปี  
 2.หมูํบ๎าน/ชุมชนมีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอยํางถูกต๎องตามหลักวิชาการ เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 5 ตํอปี  
-ตัวช้ีวัดเป้าหมาย/วิสัยทัศน์  
 ตัวชี้วัดวิสัยทัศน๑ แบํงออกเป็น 2 สํวน ดังนี้  
 (1) ตัวชี้วัดความสุข  
 (2) ตัวชี้วัดความพอเพียง  
  โดยการวัดความสุขของประชาชนในจังหวัดจากคุณภาพชีวิต อ๎างอิงตัวชี้วัดที่ปรับปรุงจาก
ดัชนีคุณภาพชีวิตของคณะกรรมการอ านวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พชช. (2558) ซ่ึง
สามารถใช๎ข๎อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข๎อมูลพ้ืนฐาน และได๎น าเอาแนวคิดคุณภาพชีวิต (quality of 
life) ของ OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development) มาปรับปรุงให๎
สอดคล๎องกับบริบทเฉพาะของจังหวัดลาพูน โดยแบํงออกเป็น 5 หมวด ดังนี้  
 (1) ความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน  
 (2) การพัฒนาทุนมนุษย๑  
 (3) การเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
 (4) การอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
 (5) คุณธรรมและความสามัคคีของคนในสังคม 
 
รายละเอียดตัวชี้วัดภายในแตํละหมวดแยกตามประเด็นความสุขและความพอเพียง ดังนี้  

ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาจังหวัดลาพูน พ.ศ.2561 – 2565 
ตัวช้ีวัด ความสุข  ความพอเพียง 

หมวดที่ 1 ความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน (Basic living needs)   
(1.1) ร๎อยละของสถานพยาบาลที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ HA    (มีภูมิค๎ุมกัน) 
(1.2) ร๎อยละของครัวเรือนที่เข๎าถึง น้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค ไฟฟูา และ 
อินเตอร๑เน็ต  

  (มีภูมิค๎ุมกัน) 

 (1.3) ร๎อยละของครัวเรือนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร๎อย สะอาด ถูก
สุขลักษณะ และ ไมํถูกรบกวนจากมลพิษ   

 
 

 (มีภูมิค๎ุมกัน) 
 

(1.4) ร๎อยละของครัวเรือนที่มีความอบอุํน ภูมิค๎ุมกัน และปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย๑สิน   

  (มีภูมิค๎ุมกัน) 

หมวดที่ 2 การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human capital development)    
(2.1)จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุระหวําง 15-59 ปี    (มีความรู๎) 
(2.2)ร๎อยละเด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ที่ไมํได๎ เรียนตํอและยังไมํมีงานท า
ได๎รับการ ฝึกอบรมด๎านอาชีพ   

 
 

 
 (มีความรู๎) 

(2.3)สัดสํวนคนอายุ 15 -60 ปีเต็ม อําน เขียน ภาษาไทย และคิดเลขอยํางงําย
ได๎   

  (มีความรู๎) 

Z2.4)ผลิตภาพแรงงาน  (บาท/คน)   

 หมวดที่ 3 การเติบโตและความม่ันคงทางเศรษฐกิจ (Economic Growth 
and Stability) 
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(1) อัตราการรายได๎ของครัวเรือนตํอหัวเฉลี่ย (บาท/คน/ครัวเรือน)     
(2) อัตราการการออมของครัวเรือนตํอหัวเฉลี่ย  (บาท/คน/ครัวเรือน)     (พอประมาณ) 
(3) อัตราสํวนหนี้ตํอรายได๎ของครัวเรือนเฉลี่ย*  (ร๎อยละ)   (พอประมาณ) 
(4) อัตราการวํางงาน*  (ร๎อยละ)   
(5) สัดสํวนของประชากรที่อยูํใต๎เส๎นความยากจน  (ร๎อยละ)   
(6) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได๎ (คําสัมปสิทธิ์ จี่นี่)   

หมวดที่ 4 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy & 
Environmental Preservation) 

  

(1) อัตราเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปุาในจังหวัด    
(2) สัดสํวนปริมาณขยะในจังหวัดตํอประชากร    
(3) สัดสํวนการใช๎ไฟฟูา และ น้ ามันเชื้อเพลิงของครัวเรือน     (พอประมาณ) 
(4) สัดสํวนการใช๎ไฟฟูา และ น้ ามันเชื้อเพลิงของอุตสาหกรรม    (พอประมาณ) 

หมวดที่ 5 คุณธรรมและความสามัคคีของคนในชุมชน  
(Community Moral and Solidarity)  

  

5.1 จ านวนหมูํบ๎านศีล 5 ตัวอยําง   (มีคุณธรรม) 
5.2 จ านวนคนในครัวเรือนมีสํวนรํวมท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน๑    (มีคุณธรรม) 

(3)สัดสํวนผู๎สูงอายุคนพิการ ได๎รับการดูแลจากคนในครอบครัว หรือสังคม   (มีคุณธรรม) 
 

-ประเด็นการพัฒนาจังหวัด  
 จังหวัดล าพูนก าหนดประเด็นการพัฒนา จานวน 5 ประเด็น โดยเรียงตามลาดับความส าคัญ ดังนี้  
 1. เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (Green City)  
 2. เมืองหัตถ นวัตกรรม สร๎างสรรค๑ (Creative Craft Innopolis)  
 3. เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City)  
 4. เมืองจุดหมายปลายทางแหํงการทํองเที่ยวเชิงประสบการณ๑วัฒนธรรม (Cultural Experience 
 Destination)  
 5. เมืองแหํงคุณภาพชีวิต (Quality of Life)  
1. ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green City)  
 1.1 วัตถุประสงค์ :  
 (1) พัฒนาให๎เป็นจังหวัดสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  

(2) อนุรักษ๑และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุลและยั่งยืน  
1.2 เป้าหมายและตวัชี้วัด : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1.ขยะมูลฝอยชุมชนได๎รับการจัดการอยําง
ถูกต๎อง  
ตามหลักวิชาการ  
2.ด าเนินการปูองกันและแก๎ไขปัญหาหมอกควัน
และไฟปุาเป็นไปตามเกณฑ๑มาตรฐานที่ก าหนด  

เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 5 ตํอปี  

ตามเกณฑ๑มาตรฐานที่ก าหนด  

เพ่ิมข้ึน 100 ไรํตํอปี   
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3.จานวนพื้นที่ปุาไม๎ที่ได๎รับการอนุรักษ๑และฟ้ืนฟู   
 

1.3 แนวทางการพัฒนา :  
 (1) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
 (2) การรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
 (3) การสํงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
 (4) การจัดการสิ่งแวดล๎อมและมลพิษหมอกควันไฟปุา  
 (5) การบริหารจัดการน๎า อยํางเหมาะสมและเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให๎ทั่วถึง  
 
2. ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค ์(Creative Craft Innopolis)  
 2.1 วัตถุประสงค์  
 (1) เพ่ือสํงเสริม ยกระดับและพัฒนาหัตถกรรม ด๎วยนวัตกรรมอยํางสร๎างสรรค๑  

(2) เพ่ือเตรียมความพร๎อมรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
2.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด : 

 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1.มูลคําการจาหนํายผลิตภัณฑ๑หัตถอุตสาหกรรม
สร๎างสรรค๑ ผลิตภัณฑ๑เดํนของจังหวัด และ OTOP 
เพ่ิมข้ึน  
2.จานวนผลิตภัณฑ๑เชิงนวัตกรรมและสร๎างสรรค๑เข๎าสูํ
ตลาดเพิ่มขึ้น  
3.ผู๎ผลิต/ผู๎ประกอบการได๎รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมข้ึน  
4.สํงเสริมสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาโครงสร๎าง
พ้ืนฐาน และการคมนาคม ขนสํงและ Logistics รองรับ
การขยายตัว ของอุตสาหกรรม การค๎าและลงทุน   

เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 10 ตํอปี  

จ านวน 5 ผลิตภัณฑ๑ตํอปี  

50 รายตํอป ี 
1 แผนงานตํอปี  

 
2.3 แนวทางการพัฒนา :  
 (1) การวิจัยพัฒนา (R&D) ออกแบบผลิตภัณฑ๑ และพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน  
 (2) เพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพให๎แกํผู๎ประกอบการและฝีมือแรงงาน  
 (3) การพัฒนาคณุภาพมาตรฐานการผลิตและสร๎างมูลคําเพ่ิม โดยใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
 (4) การประชาสัมพันธ๑ สํงเสรมิและพัฒนาระบบตลาด ให๎สามารถแขํงขันได๎ในกลุํมประเทศเพ่ือน
บ๎าน AEC และกลุํม Asean+3  
3. ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture)  
 3.1 วัตถุประสงค์ :  

พัฒนาการเกษตรให๎มาตรฐานปลอดภัยและมูลคําเพ่ิมสูง 
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3.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด : 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1.มูลคําสินค๎าเกษตรเพิ่มข้ึน  
2.ลดต๎นทุนการผลิตทางการเกษตร  
3.สินค๎าเกษตรได๎รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยเพ่ิมข้ึน  
4.สินค๎าเกษตรได๎รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย๑เพ่ิมข้ึน  
5.เตรียมการเข๎าสูํเกษตรอินทรีย๑ (PGS) เพ่ิมขึ้น   

ร๎อยละ 10 ตํอปี  
ร๎อยละ 5 ตํอปี  
ร๎อยละ 20 ตํอปี 
ร๎อยละ 5 ตํอปี  
ร๎อยละ 5 ตํอปี   

 
3.3 แนวทางการพัฒนา :  
 (1) การวิจัยพัฒนา (R&D) ผลติภัณฑ๑ และพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและบุคลากร  
 (2) การเพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดต๎นทุนการผลิต  
 (3) การแปรรูปและสร๎างมูลคําเพ่ิม โดยใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

(4) การประชาสัมพันธ๑ สํงเสริมและพัฒนาระบบตลาด ให๎สามารถแขํงขันได๎ในกลุํมประเทศเพ่ือน
บ๎าน AEC และกลุํม Asean+3 
 
4. ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม  
(Cultural Experience Destination)  
 4.1 วัตถุประสงค์  

พัฒนาล าพูนสูํเมืองมรดกวัฒธรรมล๎านนา และสร๎างมูลคําเพ่ิมจากการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน 
4.2 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1.รายได๎จากการทํองเที่ยวเพิ่มข้ึน  
2.นักทํองเที่ยวเพ่ิมขึ้น  
3.คําใช๎จํายเฉลี่ยของนักทํองเที่ยวในพื้นที่เพ่ิมขึ้น   

เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 3 ตํอปี  
ร๎อยละ 2 ตํอปี  
ร๎อยละ 2 ตํอปี   

4.3 แนวทางการพัฒนา :  
 (1) การสืบค๎นและจัดการองค๑ความรู๎ฐานวัฒนธรรมชุมชนและการทํองเที่ยว  
 (2) การสืบค๎นและจัดการองค๑ความรู๎วัฒนธรรมชุมชนและการทํองเที่ยว  
 (3) เตรียมความพร๎อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
 (4) ปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐาน และการอานวยความสะดวก  
 (5) พัฒนากิจกรรมและของที่ระลึกฯ รองรับการทํองเที่ยว  
 (6) การพัฒนาตลาดและประชาสัมพันธ๑  
 
5. ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)  
 5.1 วัตถุประสงค์  

ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดลาพูน อยํางเทําเทียม 
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5.2 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1.ร๎อยละของครัวเรือนที่มีรายได๎ต่ ากวําเกณฑ๑ จปฐ. ลดลง  
2.ร๎อยละของคดียาเสพติดลดลง  
3.ร๎อยละของหมูํบ๎าน/ชุมชนที่ได๎รับการพัฒนาให๎เป็นชุมชน
เข๎มแข็งต๎นแบบ   

ลดลงร๎อยละ 3 ตํอปี 
ลดลงร๎อยละ 1 ตํอปี  
เพ่ิมข้ึน 8 แหํงตํอปี   

 5.3 แนวทางการพัฒนา :  
 1) การยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพ โครงสร๎างพ้ืนฐานเพื่อสํงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี  
 2) การพัฒนาศักยภาพของประชาชนทุกกลุํมวัย  

3) การขับเคลื่อนสูํเมืองนําอยูํ 
 
 
 
  

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดล าพูน 
และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

************************** 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

“ล าพูน : เมืองทุนทางวฒันธรรมชุมชนโลก” 
พันธกิจ “เมืองแหํงความรุํงเรือง รํมเย็น เป็นสุข” 

1. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่ให๎ได๎มาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล  
    (Global Industry Standard) 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพ้ืนที่บนรากฐานวัฒนธรรมท๎องถิ่น ทุนทางสังคมและความยั่งยืนเชิง
นิเวศ    
    (Cultural Capital and Green Ecosystem) 
3. พัฒนาระบบลอจิสติกส๑ ผังเมืองและโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านดิจิทัล เพื่อรองรับการพัฒนา 
    เมืองในอนาคต (Urban Planning, Mobility and Connectivity) 

 
1. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให๎ได๎มาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล โดยแนวคิดความยั่งยืน 
       และเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  

2. พัฒนาเมืองและชนบทให๎เข๎มแข็ง บนรากฐานทุนวัฒนธรรมท๎องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ  
3. พัฒนาระบบลอจิสติกส๑ ผังเมืองและโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านดิจิทัล เพ่ือรองรับการพัฒนาเมือง 
    ในอนาคต   
 

 
 

4.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัล าพูน 
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ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ได้มาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยแนวคิด 
                    ความย่ังยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการน าองค๑ความรู๎ ทรัพยากรและวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น ที่มีอยูํมาตํอยอดเข๎าสูํการผลิตสินค๎า/บริการ ให๎มีมาตรฐานระดับสากล โดยมีเปูาประสงค๑ ดังนี้ 

เป้าประสงค์ 
1. ยกระดับวิสาหกิจอุตสาหกรรมการผลิตในพื้นที่จังหวัดสูํการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว  
2. ยกระดับผลผลิตเกษตรอินทรีย๑ในพื้นที่ให๎ได๎มาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล 
3. สร๎างมูลคําเพ่ิมให๎แกํผลิตภัณฑ๑ชุมชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาเมืองและชนบทให้เข้มแข็ง บนรากฐานทุนวัฒนธรรมท้องถิ่น 
                  และความยั่งยืนเชิงนิเวศ  เป็นการมุํงพัฒนาเมืองและชนบทเข๎มแข็ง บนรากฐาน
วัฒนธรรมท๎องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ  โดยมีเปูาประสงค๑ ดังนี้ 

 
เป้าประสงค์ 

1. ยกระดับการมีสํวนรํวมในการพัฒนาเมืองของภาคสํวนตํางๆ ที่เก่ียวข๎องในเชิงพ้ืนที่ทุก
ระดับ  

2. สนับสนุนสภาพแวดล๎อมของการเรียนรู๎ตลอดชีวิตด๎วยมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล  
3. เพ่ือให๎เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 
4. เพ่ือให๎ประชาชนในพ้ืนที่มีสุขภาพดี 
5. เพ่ือสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ าเสียของชุมชน 
7. เพ่ิมประสิทธิภาพในการแก๎ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ 
8. เพ่ือสนับสนุนการสืบสานภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมท๎องถิ่น 
9. เรํงจัดการองค๑ความรู๎ด๎านทุนทางปัญญาและวัฒนธรรมท๎องถิ่น เพื่อน ามาตํอยอดในเชิง 

เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาระบบลอจิสตกิส์ ผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพ่ือรองรับ 
                  การพัฒนาเมืองในอนาคต เป็นการมุํงพัฒนาระบบลอจิสติกส๑ในภาพรวมทั้งระบบ 
แก๎ปัญหาด๎านต๎นทุนด๎านลอจิสติกส๑ของจังหวัด ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีเปูาประสงค๑ ดังนี้ 

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบขนสํงมวลชนระดับจังหวัดเพ่ือเชื่อมตํอการเดินทางของประชาชน 
2. เพ่ือพัฒนาระบบลอจิสติกส๑ เพ่ือเชื่อมตํอภาคธุรกิจของทั้งภายในจังหวัดและจังหวัด 

ใกล๎เคียง 
3. การพัฒนาผังเมืองรวมอยํางบูรณาการเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในระยะยาวผัง

เมือง 
และโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านดิจิทัล 

4. การพัฒนาเขตพ้ืนที่เฉพาะในยํานวัฒนธรรมของชุมชนตํางๆเพ่ือสนับสนุนการเป็นเมือง 
แหํงวัฒนธรรมชุมชนโลก 
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5. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคในชุมชนและภาคการเกษตร 
และอุตสาหกรรม 

6. ยกระดับเมืองสูํการเป็น Smart City 
2. ค่าเป้าหมาย 

1. เมืองแหํงความรุํงเรือง รํมเย็น เป็นสุข 
2. ความส าเร็จในการน าองค๑ความรู๎ ทรัพยากรและวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่มีอยูํมาตํอยอดสูํการ

ผลิตสินค๎า/บริการ ให๎ได๎มาตรฐานระดับสากล 
3. ความส าเร็จในการพัฒนาเมืองและชนบทเข๎มแข็ง บนรากฐานวัฒนธรรมท๎องถิ่นและความ

ยั่งยืนเชิงนิเวศ 
4. ความส าเร็จในการพัฒนาระบบลอจิสติกส๑ ผังเมืองและโครงสร๎างพื้นฐานด๎านดิจิทัล  

รองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต 
3. กลยทุธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  : พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให๎ได๎มาตรฐานสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล โดยแนวคิด
ความยั่งยืนและเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ดังนี้ 

1. ยกระดับวิสาหกิจการผลิตในพื้นที่จังหวัดสูํการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 
1.1  พัฒนาวิสาหกิจการผลิตให๎ได๎รับมาตรฐาน เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Town) 
1.2  พัฒนาวิสาหกิจการผลิตให๎เข๎าสูํมาจรฐานเมืองคาร๑บอนต่ า (Low Carbon City) 

2. สํงเสริมผู๎ประกอบการภาคการเกษตรสูํมาตรฐานเกษตรอินทรีย๑ (Organic Farm) 
2.1 ยกระดับการผลิตภาคการเกษตรสูํมาตรฐานเกษตรอินทรีย๑ (Organic Farm) ทั้งหํวงโซํ 
      อุปทาน (พืชไรํ, พืชสวน, ผลิตภัณฑ๑จากนมโคและปศุสัตว๑) 
2.2 ยกระดับภาคการเกษตรสูํ Smart Farming การจัดการฟาร๑มอัจฉริยะ (พืชไรํ, พืชสวน,  

ผลิตภัณฑ๑จากนมโคและปศุสัตว๑) 
3. พัฒนาล าพูนให๎เป็นครัวโลก (World Kitchen) ด๎านอาหารอินทรีย๑ (Organic Food) 

3.1  สร๎างมูลคําการตลาดในประเทศด๎วยการตลาดเชิงรุก 
3.2 สร๎างมูลคําการตลาดในระดับโลกด๎วยการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร   
      ระดับโลก 

4. ต้ังศูนย๑พัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ของจังหวัด เพ่ือเชื่อมโยงแนวคิด (Idea) และความ 
เป็นไปได๎ทางการค๎า (Commercialized) ในการพัฒนาสินค๎าและบริการไปใช๎ประโยชน๑ในเชิงพาณิชย๑ เพ่ือมุํง
กระจายรายได๎สูํชุมชนทั้งถ่ิน 

4.1 ยกระดับความสามารถของผู๎ประกอบการให๎สามารถพัฒนาการออกแบบ/ผลิต สินค๎า/  
      บริการให๎ได๎มาตรฐาน ในระดับสากล  
4.2 พัฒนานักเรียน นักศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือเป็นนักคิด/ออกแบบเชิงสร๎างสรรค๑เพ่ือสร๎างมูลคํา 
      ให๎ผลิตภัณฑ๑ท๎องถิ่น 
4.3  การแสวงหาตลาดที่มีอยูํเดิมและตลาดใหมํๆในระดับโลก 

     5. การสร๎างตราสินค๎าของล าพูน (Lamphun Branding) ให๎แกํสินค๎า/บริการ ของจังหวัด 
5.1 ยกระดับคุณภาพของสินค๎า/บริการ ของจังหวัดด๎วยตราสินค๎าของล าพูน (Lamphun  
      Branding) 
5.2 สร๎างศูนย๑ตรวจประเมิน และกิจกรรมการประกวดมาตรฐานสินค๎าของจังหวัดทุกปี 
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      เพ่ือการแขํงขันการพัฒนาคุณภาพของสินค๎า/บริการ 
5.3 จัดระดับ (classify) สินค๎า/บริการ เพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมของตราสินค๎าและปูองกัน  
      ปัญหาการลอกเลียนแบบกัน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  พัฒนาเมืองและชนบทให๎เข๎มแข็ง บนรากฐานทุนวัฒนธรรมท๎องถิ่นและความ

ยั่งยืนเชิงนิเวศ  ดังนี้ 
    1. ยกระดับการมีสํวนรํวมในการพัฒนาเมืองของภาคสํวนตํางๆที่เกี่ยวข๎องในเชิงพื้นที่ทุกระดับ  

1.1 สนับสนุนให๎หนํวยงานและภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการพัฒนาเมือง    
      ของภาคสํวนตํางๆที่เก่ียวข๎องในเชิงพื้นที่ทุกระดับ  
1.2 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแกนน าชุมชนให๎เป็นนักจัดการความรู๎และข๎อมูล ในเชิง  

         พ้ืนที ่
1.3 สํงเสริมสนับสนุนให๎เกิดกลไกการแก๎ปัญหาและการพัฒนา ในเชิงพ้ืนที่ด๎วยเครือขําย 
      ภาคประชาสังคม 

2. สนับสนุนสภาพแวดล๎อมของการเรียนรู๎ตลอดชีวิตด๎วยมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล  
2.1 ยกระดับการเรียนการสอนในการศึกษาข้ันพื้นฐานให๎เป็นการจัดการเรียนการสอน  
      2 ภาษา 
2.2 สร๎างเครือขํายความรํวมมือด๎านการศึกษาข้ันพื้นฐานในระดับนานาชาติ 
2.3 สนับสนุนการเรียนรู๎ตลอดชีวิตของทุกชํวงวัย 
๒.๔ การพัฒนาทักษะเฉพาะด๎านที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
๒.๕ การพัฒนาบุคลากรด๎านอาชีวะศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

3. เพ่ือให๎เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 
3.1 ติดต้ัง Smart CCTV ในทุกชุมชนส าคัญเพ่ือลดปัญหาอาชญากรรม 
3.2 สนับสนุนการมีสํวนรํวมของภาคประชาชนในการปูองกันและลดปัญหาอาชญากรรม 
      และยาเสพติด 

4. เพ่ือให๎ประชาชนในพ้ืนที่มีสุขภาพดี 
4.1 สํงเสริมสุขภาพในเชิงปูองกันในระดับชุมชน 
4.2 สนับสนุนการแก๎ไขปัญหาฉุกเฉินทางด๎านอุบัติเหตุและสาธารณสุขชุมชน 
๔.๓ เรํงยกระดับขีดความสามารถของชุมชนในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาด๎านสุขภาพ 

         อยํางบูรณาการ 
๔.๔ สํงเสริมกิจกรรมด๎านกีฬาและนันทนาการในชุมชน 

๕. เพ่ือสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ 
   ๕.๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุให๎อยูํในขั้นพ้ืนฐาน 
    ๕.๒ การสนับสนุนการถํายทอดองค๑ความรู๎ ประสบการณ๑ของผู๎สูงอายุเพ่ือเป็นทุนทางสังคม 
    ๕.๓ สํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
    ๕.๔ สํงเสริมอาชีพและการมีงานท าที่เหมาะสมส าหรับผู๎สูงอายุ 
    ๕.๕ สํงเสริมสุขภาพและการดูแลรักษาตัวของผู๎สูงอายุในระดับครัวเรือน 

๖. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ าเสียของชุมชน 
  ๖.๑ เรํงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ าเสียของชุมชน 
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   ๖.๒ สร๎างชุมชนต๎นแบบในการจัดการขยะและน้ าเสียในระดับชุมชน 
 ๗. เพ่ิมประสิทธิภาพในการแก๎ปัญหาหมอกควันในพื้นท่ี 

๗.๑ เรํงสร๎างความเข๎าใจและประชาสัมพันธ๑ในการจัดการหมอกควัน/ไฟปุาให๎กับ
กลุํมเปูาหมายหลัก 

   ๗.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพของอุปกรณ๑เครื่องมือและบุคลากรในพ้ืนที่ในการดับไฟปุา 
   ๗.๓ การจัดการปัญหาหมอกควันโดยการใช๎ฐานข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ของการเกิดจุดไฟไหม๎ 

๘. เพ่ือสนับสนุนการสืบสานภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมท๎องถิ่น 
๘.1 อนุรักษ๑และฟ้ืนฟู วิถีชีวิตและวัฒนธรรมเดิม ของท๎องถิ่น 
๘.2 สืบสานความยั่งยืนให๎กับเยาวชนและชุมชน 

๙. เรํงจัดการองค๑ความรู๎ด๎านทุนทางปัญญาและวัฒนธรรมท๎องถิ่น เพ่ือน ามาตํอยอดในเชิงเศรษฐกิจ
สร๎างสรรค๑ 

๙.1 สืบสานและตํอยอดในการเพ่ิมมูลคําทางเศรษฐศาสตร๑ของภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎วย
เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ 
๙.2 สนับสนุนการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบลอจิสติกส๑ ผังเมืองและโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านดิจิทัล เพ่ือรองรับ             
การพัฒนาเมืองในอนาคต  ดังนี้ 

1. จัดการระบบขนสํงมวลชนและระบบลอจิสติกส๑ ให๎เชื่อมโยงกับจังหวัดใกล๎เคียง ในลักษณะของ 
เมืองแฝด  

2. ศึกษาวิจัยเพ่ือศึกษาความคุ๎มทุนในการลงทุนระบบขนสํงมวลชนในจังหวัด ให๎สอดคล๎องกับ
แผนการพัฒนาเมืองในระยะยาว และผังเมืองรวม 

 
3. แตํงตั้งคณะกรรมการรํวมวางแผนงานด๎านผังเมืองและโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านดิจิทัลเพ่ือการพัฒนา

เมืองในระยะยาวอยํางมีสํวนรํวม 
4 การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านดิจิทัล เพ่ือรองรับการบริหารจัดการเมือง ยุค 4.0 ในการบริหาร

จัดการและพัฒนาจังหวัดด๎วยข๎อมูลที่ถูกต๎อง รวดเร็ว เข๎าถึงงําย สามารถบูรณาการการท างานได๎กับทุกภาค
สํวน 

5. เรํงการออกข๎อตกลงชุมชนในการเป็นพื้นที่เฉพาะในยํานวัฒนธรรมของชุมชน 
6. ออกข๎อบัญญัติด๎านควบคุมอาคารและการใช๎พื้นที่เฉพาะในชุมชนที่ก าหนด 
7. ประชาสัมพันธ๑ให๎ความรู๎แกํคนในชุมชนและนักทํองเที่ยวในพ้ืนที่เฉพาะในยํานวัฒนธรรม  
8. สนับสนุนกิจกรรมการสืบทอดภูมิปัญญาในพ้ืนยํานวัฒนธรรมของชุมชน 
9. พัฒนาการจัดการน้ าอยํางเพียงพอตํอความต๎องการในการอุปโภคและบริโภคของประชาชนใน

พ้ืนที่ 
10. พัฒนาการจัดการน้ าและแหลํงน้ าให๎เพียงพอในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 
11. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการปัญหาภัยแล๎งและน้ าทํวมในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
12. การสร๎างฐานข๎อมูลขนาดใหญํ (Big Data) เพ่ือการพัฒนาเมืองและยกระดับการขับเคลื่อนเมือง 

สูํการเป็น Smart City โดยบูรณาการความรํวมมือจากทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องในทางปฏิบัติ 
  13. แสวงหาพันธมิตรและหุ๎นสํวนเชิงยุทธศาสตร๑ในการพัฒนาเมืองสูํ Smart City  
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   14. แสวงหาความรํวมมือจากเมือง Smart City ในระดับโลก ในบริบทที่ใกล๎เคียงและเหมาะสมกับ
จังหวัด 

 
 

  การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นต๎องมีความสัมพันธ๑กับไทยแลนด๑ ๔.๐  โดยให๎ความส าคัญกับ
การพัฒนาด๎านเทคโนโลยีกลุํมอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุํมสาธารณสุข สุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย๑ กลุํมเครื่องมือ อุปกรณ๑อัจฉริยะ หุํนยนต๑ และระบบเครื่องกลที่ใช๎ระบบ
อิเล็กทรอนิกส๑ควบคุม  กลุํมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร๑เน็ตที่เชื่อมตํอและบังคับอุปกรณ๑ตํางๆ ปัญญาประดิษฐ๑
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคําสูง  โดย
รายละเอียดไทยแลนด๑ ๔.๐ มีดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต๑เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหมํ (New 
Engines of Growth) ด๎วยการเปลี่ยนแปลง ความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยูํ ๒ ด๎าน คือ 
ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให๎เป็นความได๎เปรียบในเชิงแขํงขัน โดยการ
เติมเต็มด๎วยวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค๑ นวัตกรรม วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล๎วตํอ
ยอดความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุํมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย ประกอบด๎วย 

๑. กลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต๎น 

๕. ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
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๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย๑ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต๎น 

๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาท ิเทคโนโลยีหุํนยนต๑ (Robotech) เป็นต๎น 

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ 
เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ๑เชื่อมตํอออนไลน๑โดยไมํต๎องใช๎คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) 
อี-มาร๑เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร๑ซ (E-Commerce) เป็นต๎น 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล๑ (Lifestyle Business) 
เทคโนโลยีการทํองเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต๎น 
 
 
 
เป้าหมายการพัฒนาอ าเภอล้ี 
 

  จากการวิเคราะห๑ศักยภาพ  สภาพปัญหาและการวิเคราะห๑ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร๑การ
พัฒนาพ้ืนที่อ าเภอลี้  ได๎น าข๎อมูลดังกลําวเข๎าสูํที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ  (กบอ.) เพ่ือรํวมกัน
แสดงความคิดเห็น ทบทวนแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา  ก าหนดกรอบวิสัยทัศน๑  และก าหนดประเด็นการ
พัฒนาอ าเภอลี้          5  ปี  (พ.ศ.2561-2565)  โดยให๎มีความสอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑ชาติ  20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน และสอดคล๎องกับปัญหาความ
ต๎องการของอ าเภอ  ดังนี้ 
 

5.1  เป้าหมายการพัฒนาอ าเภอลี้ 
   

“ เมืองแห่งวัฒนธรรม  ความสุข และความพอเพียง” 
 

5.2  ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา    
  สํงเสริม พัฒนาแหลํงน้ าต๎นทุน เพ่ือเชื่อมโยงการผลิตภาคการเกษตร  พัฒนาด๎านเศรษฐกิจ
ชุมชน และอนุรักษ๑ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม โดยใช๎วัฒนธรรมเป็นฐานในการพัฒนาเชื่อมโยง
ในทุกมิติ            เพ่ือน าไปสูํเมืองแหํงวิถีวัฒนธรรม และเมืองแหํงความสุขบนความพอเพียง 
 

5.3  ประเด็นการพัฒนาอ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน 
 

  เพ่ือให๎การพัฒนาอ าเภอเป็นไปตามเปูาหมายการพัฒนาอ าเภอ สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อม 
ศักยภาพ  โอกาสและข๎อจ ากัด  จึงก าหนดประเด็นการพัฒนาอ าเภอลี้  ดังนี้ 
 

  ประเด็นการพัฒนาที่  ๑    
  พัฒนาการเกษตรปลอดภัยที่ได๎มาตรฐานสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาด 
  ประเด็นการพัฒนาที่  2 

  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม  สํงเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
  ประเด็นการพัฒนาที่  3 

5.แผนพัฒนาอ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
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  พัฒนาและยกระดับให๎เป็นเมืองแหํงศิลปวัฒนธรรมและการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ทีไ่ด๎
มาตรฐานสากล 

  ประเด็นการพัฒนาที่  4 
  พัฒนาขีดความสามารถด๎านหัตถกรรม  บริหารจัดการและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งทาง
เศรษฐกิจ  
  ประเด็นการพัฒนาที่  5  
  อนุรักษ๑ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมและการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 
 
 
 

เทศบาลต าบลก๎อ  ได๎ก าหนดวิสัยทัศน๑ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ๑ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น
จุดมุํงหมายความคาดหวังที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นในอนาคตข๎างหน๎า ซึ่งจะสามารถสะท๎อนถึงสภาพการณ๑ของ
ท๎องถิ่นในอนาคตอยํางรอบด๎าน  ภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมด๎านตํางๆ จึงได๎ก าหนดวิสัยทัศน๑  
คาดหวังที่จะให๎เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

“เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ทุกภาคีร่วมคิด น าเกษตรก้าวไกล  
สร้างชุมชนเข้มแข็ง บนฐานความพอเพียง” 

  ซึ่งวิสัยทัศน๑ดังกลําวคือทิศทางหรือความต๎องการในอนาคตของต าบลโดยเน๎นที่จะพัฒนาใน
ภารกิจหลักตามวิสัยทัศน๑ 

  พันธกิจ 
  จากวิสัยทัศน๑ดังกลําวถือเป็นการก าหนดทิศทางความต๎องการที่จะเป็นไปในอนาคตของ
เทศบาลต าบลก๎อ  โดยมุํงเน๎นการพัฒนาโดยมีพันธกิจหลัก  ดังนี้ 
  1. พัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร๎างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ 
  2. พัฒนาปรับปรุงฐานรากเศรษฐกิจชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
  3.  สํงเสริมสนับสนุนการมีสํวนรํวมของชุมชนเพื่อแก๎ไขปัญหาตําง ๆ  ของสังคมท่ีถดถอยลง 
  4. พัฒนาการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมแกํประชาชนอยํางทั่วถึงเพ่ือสํงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให๎สามารถด ารงอยูํในสังคมโดยปกติสุข 
  5. ให๎การสนับสนุนการศึกษาและอนุรักษ๑วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
  6. ให๎ความรู๎และสร๎างจิตส านึกให๎แกํประชาชนในการมีสํวนรํวมด๎านการเมืองและการ
ปกครอง 
  7. สํงเสริมพัฒนากีฬาและกิจกรรมนันทนาการตํางๆ  
  8. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  9. พัฒนาระบบเทคโนโลยี  สารสนเทศในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน 
  10. พัฒนาความรํวมมือระหวํางทศบาลต าบลก๎อกับหนํวยงานอ่ืนทั้งภายในและ นอกเขต  
เทศบาลต าบลก๎อ 
  11.สนับสนุนการสร๎างเครือขํายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมแบบบูรณาการ 
 

6.แผนพัฒนาต าบลก้อ 
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  จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  จากวิสัยทัศน๑ของต าบลก๎อรวมทั้งภารกิจหลักที่จะต๎องด าเนินการ ได๎น ามาก าหนด
เปูาประสงค๑การพัฒนาต าบลหรือวัตถุประสงค๑ที่จะต๎องด าเนินการให๎บรรลุถึงเปูาหมายที่วางไว๎ภายใน 5 ปี 
(พ.ศ.2561-2565)  ดังนี้ 
  1.พัฒนาคุณภาพชีวิต 
   1.1.การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 
   1.2.สาธารณสุข 
   1.3.การสังคมสงเคราะห๑ 
  2.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   2.1.ราษฎรมีเส๎นทางคมนาคสะดวก 
   2.2.ให๎ราษฎรมีน้ าใช๎อุปโภค บริโภค 
   2.3.พัฒนาไหลํทางให๎มีทางระบายน้ า 
   2.4.ให๎ราษฎรมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือนและมีไฟฟูาสาธารณะครบทุกหมูํบ๎าน 
   2.5.ให๎ราษฎรมีอาคาร  สถานที่  หอประชุม 
  3.พัฒนาการเกษตร 
   3.1.มีแหลํงกักเก็บน้ าเพ่ือใช๎ในการเกษตรอยํางพอเพียง 
   3.2.อบรมความรู๎ด๎านการเกษตร 
   3.3.เพ่ิมพ้ืนที่ในการเพาะปลูกและพัฒนาที่ดิน 
  4.พัฒนาเศรษฐกิจ 
   4.1.พัฒนาเศรษฐกิจระดับท๎องถิ่น 
   4.2.พัฒนาเศรษฐกิจระดับเชิงพาณิช 
  5.พัฒนาสังคม 
   5.1.สํงเสริมกิจกรรมในการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุและผู๎ด๎อยโอกาส 
   5.2.ลดปัญหายาเสพติดโดยชุมชนมีสํวนรํวม 
   5.3.สํงเสริมกิจการด๎านศาสนา รักษาภูมิปัญญาท๎องถิ่นและอนุรักษ๑ประเพณีท๎องถิ่น 
   5.4.ให๎มีการด าเนินงานของกลุํมอาสาในการชํวยเหลือสังคม 
  6.พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6.1 เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
     6.2 อนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ 
     6.3 ด๎านสิ่งแวดล๎อม 
  7.พัฒนาด้านการกีฬานันทนาการและการศึกษา 
   7.1.การพัฒนาด๎านการกีฬาและนันทนาการ 
     7.2.การพัฒนาการศึกษา 
  8.พัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
   8.1 การพัฒนาการทํองเที่ยว 
  9. พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
   9.1 การพัฒนาบุคลากร 
     9.2 การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ เกษตรสีเขียว 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชน และการท่องเที่ยว 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 
 
 
-พันธกิจ :   

๑. สร๎าง ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานให๎ได๎มาตรฐานมีประสิทธิภาพและ
เพียงพอตํอความต๎องการของประชาชน 

๒. จัดให๎มีแหลํงน้ าอุปโภค-บริโภคและด๎านการเกษตรอยํางเพียงพอและท่ัวถึง 
๓. ขยายเขตไฟฟูา  เพื่อการเกษตร ตามสภาพพ้ืนที่ให๎ครอบคลุมและท่ัวถึง 
๔  ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนน ในเขตพ้ืนที่ต าบลก๎อให๎ครอบคลุมและท่ัวถึง 

-เป้าประสงค์ : ๑.  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให๎ได๎มาตรฐาน  ครอบคลุมมี
เพียงพอกับความต๎องการของประชาชน 
      ๒.  พัฒนาระบบประปา แหลํงน้ า และภาชนะกักเก็บน้ าให๎มีประสิทธิภาพ 
   ๓.  การวางระบบผังเมืองและการควบคุมอาคาร 
-ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  

1.  จ านวนถนน ทํอระบาย รางระบายน้ าที่ได๎มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
2.  ประชาชนทุกครัวเรือนมีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการทั่วถึง 
3.  ประชาชนมีระบบน้ าประปาเพ่ือการอุปโภค บริโภคท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพ 

-กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๑.๑ พัฒนาการกํอสร๎าง/บูรณะ/ปรับปรุงถนนระบบระบาย
น้ า  สะพาน 

- จ านวนถนน สะพาน ทํอระบายน้ าที่เพิ่มข้ึน 
 

 

๑.๒ พัฒนาระบบแหลํงน้ า,ประปา จ านวนระบบประปาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

๑.3 พัฒนาการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะเพ่ือการเกษตร
และบ ารุงรักษาไฟฟูาสาธารณะตามจุดตําง ๆ 

-จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช๎ทั่วถึง 
-จ านวนประชาชนที่มีไฟฟูาการเกษตรใช๎อยํางทั่วถึง 

1.4 การจัดท าและวางผังเมือง -พ้ืนที่ในต าบลก๎อได๎รับเอกสารสิทธิที่ดินท ากิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลก้อ พ.ศ.2561-2565  
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
การพัฒนาชุมชนให๎นําอยูํมีความเข๎มแข็ง โดยได๎รับบริการสาธารณะด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานที่

จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
 
-ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 ยุทธศาสตร๑ชาติที่ 2 ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 12 ยุทธศาสตร๑ที่ 7 ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส๑ 

ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่  5 เมืองหัตถ นวัตกรรม สร๎างสรรค๑ 
ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่  5 เมืองแหํงคุณภาพ 
ยุทธศาสตร๑ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร๎างพื้นฐานเชื่อมกลุํมจังหวัด เพื่อ
รองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต 

 
 
 
 

-พันธกิจ :  ๒.๑ พัฒนาปรับปรุงฐานรากเศรษฐกิจชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
    ๒.๒  สํงเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน และเพ่ิมรายได๎ให๎กับประชาชนโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจ 
                            พอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว   

๒.๓ สํงเสริมให๎ประชาชนได๎น าภูมิปัญญาของท๎องถิ่นมาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ เพ่ิมในการเพ่ิม
ร า ย ไ ด๎ 
     ให๎แกํประชาชนในท๎องถิ่น 

-เป้าประสงค์ : เศรษฐกิจในครัวเรือนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ 
 
-ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  

 1.  ประชาชนในพื้นท่ีมีการพัฒนาอาชีพ และรายได๎ที่มั่นคงขึ้น 
2.  ประชาชนในพื้นท่ีมีศักยภาพท่ีเข๎มแข็งและพ่ึงพาตนเองได๎ 
3. การสํงเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

-กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย 

๑. พัฒนาจัดหา/ปรับปรุงสถานที่จ าหนํวยสินค๎าในต าบล - สถานที่จ าหนํายสินค๎าทางการเกษตรส าหรับ
ประชาชนในพื้นท่ีมีเพียงพอ 
- สินค๎าทางการเกษตรของประชาชนปลอดสารเคมี 

 

๒.พัฒนาการสํงเสริมศักยภาพละขีดความสามารถในการ
เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย๑และการแปรรูปสินค๎า
ทางการเกษตร โดยใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

- อบรมให๎ความรู๎เรื่องการแปรรูปสินค๎าทาง
การเกษตรที่หลากหลาย 
-อบรมเพ่ิมความรู๎ในด๎านการประกอบอาชีพด๎าน
การเกษตร 

 

๓.พัฒนาด๎านสํงเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือน -อบรมให๎ความความรู๎กลุํมอาชีพและดูหนํวยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ เกษตรสีเขียว  
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และกลุํมอาชีพ ภายนอก 
-สํงเสริมสนับสนุนกลุํมอาชีพในชุมชนให๎เข๎มแข็ง
และคงอยูํ 

4.พัฒนาองค๑กรหรือเครือขํายชุมชนในการประกอบอาชีพ -องค๑กรชุมชนและเครือขํายบูรณาการรํวมกันในการ
พัฒนาโดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค๑รวม 

-จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจปรับปรุงฐานรากเศรษฐกิจชุมชนให๎เข๎มแข็ง สํงเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือ

แรงงาน และเพ่ิมรายได๎ให๎กับประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนได๎น าภูมิปัญญาของท๎องถิ่นมา
ใช๎ให๎เกิดประโยชน๑เพิ่มในการเพ่ิมรายได๎ให๎แกํประชาชนในท๎องถิ่น 
-ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ยุทธศาสตร๑ชาติที่ 2 ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 12 ยุทธศาสตร๑ที่ 3 การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยําง

ยืน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 12 ยุทธศาสตร๑ที่ 8 ด๎านการวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 12 ยุทธศาสตร๑ที่ 9 การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ 3 เมืองเกษตรสีเขียว 
ยุทธศาสตร๑ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด๎าน อุตสาหกรรม เกษตร 

วัฒนธรรม ได๎มาตรฐานสากล โดยแนวคิดความยั่งยืน และเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
 
 
 
 
พันธกิจ :  เสริมสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินในพ้ืนที่และปูองกันและปราบปรามปัญหายา
เสพติดเป็นชุมชนแบบพ่ึงตนเองได๎อยํางยั่งยืน  
เป้าประสงค์ :  เพ่ือให๎ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเข๎มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได๎ และน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการด ารงชีวิตได๎อยํางมีประสิทธิภาพ,เพ่ือสํงเสริมปลูกฝังให๎ประชาชนมี
คุณธรรมจริยธรรมมีความตระหนักในบทบาทหน๎าที่ของพลเมืองดี 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  
  - ร๎อยละของประชาชนที่ได๎รับการสํงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 -  ร๎อยละของเด็ก สตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการที่ได๎รับการชํวยเหลือ 
 - ร๎อยละของประชาชนทีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน 
 - ร๎อยละของประชาชนที่สามารถพ่ึงพาตนเองได๎ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย 
๑.พัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต - ผู๎ประสบภัยตํางๆในพ้ืนที่ได๎รับการชํวยเหลืออยําง

ครบถ๎วน 
- ประชาชนได๎รับการสํงเสริมการออกก าลังกาย 
- สํงเสริมและจัดกิจกรรมให๎ผู๎สูงอายุในพ้ืนที่ได๎รํวมพบปะ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓ 
การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
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และท ากิจกรรมรํวมกัน 
-สํงเสริมให๎เด็กและเยาวชนมีการออกก าลังกายและเลํน
กีฬา 

2.พัฒนาการสํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชนเพ่ือให๎
พ่ึงตนเองได๎   อยํางยั่งยืน 

-ฝึกอบรมให๎ความรู๎ด๎านกฎหมายตํางๆให๎ประชาชน 
-สํงเสริมสนับสนุนการสร๎างความสมานฉันท๑ในชุมชน 
-สํงเสริมสนับสนุนให๎ชุมชนจัดท าธรรมนูญหมูํบ๎าน 
-สํงเสริมสนับสนุนองค๑กรชุมชนสร๎างเครือขํายในชุมชนใน
รูปแบบตําง ๆ  

3. สํงเสริมและสนับสนุนงานด๎านสวัสดิการสังคม การ
สังคมสงเคราะห๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี 
เยาวชน ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการและผู๎ด๎อยโอกาส  

จ านวนผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม เด็ก ผู๎สูงอายุ     ผู๎พิการ  
ที่ได๎รับการสงเคราะห๑ 
 

4. สํงเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด๎าน
การรักษาความสงบเรียบร๎อย งานด๎านการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน ตลอดจนการให๎
ความส าคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
และภัยพิบัติในท๎องถิ่น  

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมในด๎านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่ด าเนินการหรือสนับสนุนการ
ด าเนินการ 
2. อัตราการสูญเสียชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชนใน
กรณีตําง ๆ ลดลง 
3.รณรงค๑จัดกิจกรรมให๎บริการประชาชนในชํวงเทศกาล
วันส าคัญตํางๆ 

5. สํงเสริมและสนับสนุนงานปูองกันและแก๎ไขปัญหา
ยาเสพติดอยํางเป็นระบบ ปัญหาอาชญากรรม และ
การค๎ามนุษย๑ภายใต๎การบริหารจัดการอยํางบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพ  

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติดที่ด าเนินการหรือให๎การสนับสนุน 
2. จ านวนผู๎ค๎า ผู๎เสพ หรือข๎องเกี่ยวกับยาเสพติดในพ้ืนที่
มีลดลง 

6.สํงเสริมกระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชนและ
การปูองกันการทุจริต 

1.ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นมากข้ึน 
2.ประชาชนสามารถเข๎ามามีสํวนรํวมตั้งแตํการจัดท า
โครงการ รํวมด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินงาน
ของเทศบาล 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
เสริมสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินในพ้ืนที่และปูองกันและปราบปรามปัญหายา

เสพติดเป็นชุมชนแบบพ่ึงตนเองได๎อยํางยั่งยืน 
-ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ยุทธศาสตร๑ชาติที่ 4 ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 12 ยุทธศาสตร๑ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย๑  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 12 ยุทธศาสตร๑ที่ 2 การสร๎างความเป็นธรรมลดความเลื่อมล้ าในสังคม  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 12 ยุทธศาสตร๑ที่ 5 การเสริมสร๎างความมั่นคงแหํงชาติ เพื่อการพัฒนา

ประเทศสูํความมั่งคั่งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ 5 เมืองแหํงคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร๑ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนท๎องถิ่นให๎เข๎มแข็งบนรากฐานทุนทาง

วัฒนธรรมชุมชนท๎องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ  
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พันธกิจ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน 
เป้าประสงค์ : เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล๎อม ให๎มีความยั่งยืน และได๎รับการอนุรักษ๑ฟ้ืนฟู 
                  อยํางตํอเนื่อง 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  

- การรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
- ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ในชุมชน มลพิษทางอากาศตลอดจนการรักษาความสะอาดของชุมชนมีการ

บริหารจัดการอยํางถูกวิธีไมํท าลายสิ่งแวดล๎อม 
- การจัดการสิ่งแวดล๎อมและมลพิษหมอกควันไฟปุา 

 - ร๎อยละของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่ปลอดมลพิษ 
 - การบริหารจัดการน้ าอยํางเหมาะสม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. สํงเสริมการจัดการสิ่งแวดล๎อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
น้ าเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศตลอดจนการรักษา
ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของชุมชนและ
ท๎องถิ่น  

-ทุกหมูํบ๎านมีเครือขํายการบริหารจัดการขยะในชุมชน 
-เครือขํายมีวิธีในการก าจัดที่ถูกวิธีทั้งการจัดเก็บและการ
ท าลาย 

2. เสริมสร๎างความรํวมมือและสร๎างจิตส านึกให๎กับ
ประชาชน ในการด าเนินการอนุรักษ๑การคุ๎มครองดูแลและ
บ ารุงรักษาปุาไม๎ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ให๎
เกิดประโยชน๑และเกิดผลส าเร็จอยํางยั่งยืนและตาม
แนวทางพระราชด าริ  

-จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการสร๎างจิตส านึกในการ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่ด าเนินการหรือ
ให๎การสนับสนุน 
-เครือขํายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ๑ปุาด าเนินการอนุรักษ๑ 
ดูแลปุาไม๎ในต าบลก๎อ 

3. พัฒนาองค๑ความรู๎และเสริมสร๎างให๎องค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นเป็นองค๑กรแหํงการเรียนรู๎ ด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ตลอดจนการใช๎
พลังงานทดแทน เพ่ือลดผลกระทบจากภาวะโลกร๎อน 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อสนับสนุนการ
ใช๎พลังงานทดแทน เพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร๎อนที่
ด าเนินการหรือให๎การสนับสนับสนุน  

4. สํงเสริมสนับสนุนการจัดท าฝายต๎นน้ า (Check Dam) 
เพ่ือชะลอการไหลของน้ าและตะกอนเสริมความสมบูรณ๑
ของปุา 

จ านวนการกํอสร๎างฝายต๎นน้ าในพื้นท่ี 

5.พัฒนาด๎านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน  

 

จดักิจกรรมสํงเสริมการปลูกปุาชุมชน 
-ประชาชนมีความรู๎เรื่องการปูองกันไฟปุา 
-จ านวนปุาในชุมชนที่มีความหนาแนํนเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร๎อย
ละ 
-หนองน้ าสาธารณะได๎รับการดูแลปรับปรุง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 
การพัฒนาด้านทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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-ร๎อยละของประชาชนทีเข๎ารํวมโครงการท าความสะอาด
ชุมชนในวันส าคัญตํางๆ 

 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์  

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน 
-ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ยุทธศาสตร๑ชาติที่ 1 ด๎านความม่ันคง  
ยุทธศาสตร๑ชาติที่ 5 ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 12 ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือพัฒนาอยําง

ยั่งยืน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 12 ยุทธศาสตร๑ที่ 8 ด๎านการวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ 1 เมืองที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  
ยุทธศาสตร๑ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนท๎องถิ่นให๎เข๎มแข็งบนรากฐานทุนทาง

วัฒนธรรมชุมชนท๎องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ  
 
                       
 
 
พันธกิจ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ การจัดการศึกษา วัฒนธรรมนันทนาการและการทํองเที่ยวแบบบูรณา
การ 
เป้าประสงค์ : - เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอยํางทั่วถึงในการรองรับการเข๎าสูํ
ประชาคม 
  อาเซียน  

- สนับสนุนและอนุรักษ๑การสืบสานภูมิปัญญา ประเพณี ภูมิปัญญา วัฒนธรรมชุมชนและการ
ทํองเที่ยวชุมชนโดยชุมชน 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  
1. สํงเสริมการเรียนรู๎ของประชาชนในทั้งระบบและนอกระบบ 
2. สํงเสริมการศึกษาแกํเด็กและผู๎ด๎อยโอกาส 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. สํงเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให๎มีคุณภาพและตาม
เกณฑ๑มาตรฐาน  

จ านวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเกี่ยวกับการสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา 

2. สนับสนุนการเรียนรู๎คูํคุณธรรม รํวมกับ
สถาบันทางศาสนา รวมทั้งสํงเสริมการศึกษาท่ี
ค านึงถึงภูมิปัญญาท๎องถิ่น วัฒนธรรมด๎าน
ภาษา และการแตํงกายล๎านนา   

กิจกรรมสํงเสริมให๎ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมส าคัญทาง
ศาสนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 
การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชน และการท่องเที่ยว  
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3. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหมํ เพ่ือเปิดโอกาสการเรียนรู๎
อยํางกว๎างขวางและทั่วถึง 

-โครงการที่เข๎ารํวมอบรมเพ่ือใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับสื่อ
การเรียนการสอน 
-จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

4.พัฒนาด๎านการศึกษาและการกีฬา -ร๎อยละของทีมนักกีฬาที่เข๎ารํวมกิจการการแขํงขันกีฬา 
-เด็กนักเรียนในพ้ืนที่มีการเตรียมตัวเพื่อเข๎าสูํ AEC 

5.สํงเสริมและสนับสนุน การศาสนา การ
อนุรักษ๑ ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมล๎านนา จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

-จ านวนเยาวชนที่เข๎ารํวมการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
วินัยและคํานิยมที่ดีงามในสังคม  
-เสริมให๎เด็ก เยาวชน และประชาชน มีสํวนรํวมใน 
การอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท๎องถิ่น ภูมิปัญญา 
ท๎องถิ่น  
-จ านวนเด็ก เยาวชนและประชาชนที่รํวมกิจกรรมในการ 
อนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท๎องถิ่น ภูมิปัญญา 
ท๎องถิ่น  
-ร๎อยละของนักเรียนที่ได๎รับการปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงในโรงเรียน  
-จ านวนพื้นที่และกิจกรรมด๎านการศาสนา การอนุรักษ๑สืบสาน
วัฒนธรรมล๎านนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่ได๎รับการ
สนับสนุน 

5.สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวในต าบลก๎อ -ต าบลก๎อเป็นที่รู๎จักเป็นที่กว๎างขวาง 
-มีจ านวนนักทํองเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
-มีการจัดการทํองเที่ยวเพื่อชุมชนโดยชุมชน 

 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์  

การพัฒนาการจัดการศึกษา วัฒนธรรมนันทนาการและการทํองเที่ยวแบบบูรณาการ 
-ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ยุทธศาสตร๑ชาติที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน  
ยุทธศาสตร๑ชาติที่ 4 ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางวังคม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 12 ยุทธศาสตร๑ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพมนุษย๑ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 12 ยุทธศาสตร๑ที่ 2 การสร๎างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ 4 เมืองจุดหมายปลายทางแหํงการทํองเที่ยวเชิงประสบการณ๑วัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ 5 เมืองแหํงคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร๑ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนท๎องถิ่นให๎เข๎มแข็งบนรากฐานทุนทาง

วัฒนธรรมชุมชนท๎องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ  
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พันธกิจ :  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตมีความปลอดภัยในชุมชนปราศจากโรคติดตํอ 
เป้าประสงค์ :  ประชาชนในท๎องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีปลอดภัยและพ่ึงตนเองได๎ 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  
 - ร๎อยละของประชาชนที่ได๎รับการสํงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีชึ้น 
 -  ร๎อยละของเด็ก สตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการที่ได๎รับการชํวยเหลือ 
 - ร๎อยละของประชาชนทีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน 
 - ร๎อยละของประชาชนที่สามารถพ่ึงพาตนเองได๎ 
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.แนวทางการสร๎างเสริมความเข๎มแข็งของชุมชนด๎าน
สาธารณสุขเพ่ือการพ่ึงพาตนเองสูํการมีสุขภาพท่ีดี 

 

-จัดซื้อยารักษาโรค เวชภัณฑ๑ อุปกรณ๑และ
เครื่องมือทางการแพทย๑ 
-โครงการบ าบัดฟื้นฟูและรักษาผู๎ติดยาเสพติด 
-ประชาสัมพันธ๑ และให๎ความรู๎เรื่องการดูแล
สุขภาพอนามัยและโภชนาการที่ถูกวิธี 
-โครงการแก๎ไขปัญหาไข๎เลือดออก 

2.แนวทางการจัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให๎มีสํวนรํวมทุก
ภาคสํวนของชุมชน 

-สํงเสริมให๎ประชาชนในพื้นท่ีออกก าลังกายอยําง
สม่ าเสมอ 

3.สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุบคลากรสาธารณสุข กิจกรรมสํงเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของ อสม. 
และสาธารณสุขต าบล และชมรมสํงเสริมสุขภาพ 

4.สํงเสริมและพัฒนาการแพทย๑แผนไทยและสมุนไพรไทย โครงการอบรมการแพทย๑แผนไทย / นวดแผนไทย  
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
สร๎างเสริมความเข๎มแข็งของชุมชนด๎านสาธารณสุขเพ่ือการพ่ึงพาตนเองสูํการมีสุขภาพที่ดี 

-ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ยุทธศาสตร๑ชาติที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน  
ยุทธศาสตร๑ชาติที่ 4 ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 12 ยุทธศาสตร๑ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพมนุษย๑ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 12 ยุทธศาสตร๑ที่ 2 การสร๎างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ 4 เมอืงจุดหมายปลายทางแหํงการทํองเที่ยวเชิงประสบการณ๑วัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ 5 เมืองแหํงคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร๑ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนท๎องถิ่นให๎เข๎มแข็งบนรากฐานทุนทาง

วัฒนธรรมชุมชนท๎องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๖ 
การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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พันธกิจ :บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล,พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงรุกและประสาน
ความรํวมมือระหวํางหนํวยงานเพื่อให๎บริการประชาชน 
เป้าประสงค์ : ประชาชนรับรู๎ เข๎าใจในขําวสารและมีสํวนรํวมกํอให๎เกิดกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมของ 

เทศบาลโดยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารงานของเทศบาลต าบลให๎มี
ความโปรํงใสตรวจสอบได๎  

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  
 - ร๎อยละของพนักงานที่มีความสุขในการท างาน  
 - ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชนในการรับทราบขําวสารกิจกรรมของเทศบาล 
 - การบริหารราชการแบบบูรณาการ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในด๎านการคลัง วิธีการงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล ให๎มีประสิทธิภาพ โปรํงใส ทันสมัย และ
ประชาชนมีสํวนรํวม ทั้งนี้เพ่ือการแก๎ไขปัญหาของประชาชน
และการให๎การบริการที่มีประสิทธิภาพ  

บุคลกรได๎รับการพัฒนาทักษะความรู๎อยํางตํอเนื่อง 

2. พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช๎และเทคโนโลยี 
ตลอดจนการพัฒนาระบบจัดหารายได๎ขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น  

1. จ านวนเครื่องมือ เครื่องใช๎ในการปฏิบัติงานที่
สามารถใช๎งานได๎ตามปกต ิ
2. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎เ พ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดหารายได๎ 

3. สํงเสริมสนับสนุนการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษา
ความปลอดภัย แก๎ไขปัญหาจราจร การลดอุบัติเหตุ การ
บริหารจัดการ   

1. ชํองทางการติดตํอด๎านการรักษาความปลอดภัย 
แก๎ไขปัญหาจราจร การลดอุบัติเหตุ การบริหาร
จัดการผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. สนับสนุนการด าเนินการของศูนย๑ข๎อมูลขําวสาร
การจัดซื้อจัดจ๎างระดับอ าเภอ 

4. เสริมสร๎างระบบด๎านการประสานเครือขํายในการพัฒนา
ท๎องถิ่นให๎เข๎มแข็ง เพ่ือให๎เกิดความรํวมมือและการบูรณาการ
รํวมกัน 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการ
รํวมกับหนํวยงานอื่น  
2. จ านวนเครือขํายการท างานทุกภาคสํวน 

5.พัฒนาขีดความสามารถการท างานของบุคลากรให๎เกิด
กระบวนการเรียนรู๎และพัฒนาอยํางตํอเนื่อง  

-ระดับความรู๎ของพนักงาน กํอนและหลังการ
ฝึกอบรม 
-ร๎อยละของจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีที่
น ามาบรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย
ประจ าปี  
-ร๎อยละของบุคลากรที่มีการศึกษาเพ่ิมข้ึนและ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7 
การพัฒนาด้านการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตํอเนื่อง 
6.พัฒนาระบบข๎อมูลขําวสาร/สารสนเทศ -ร๎อยละของข๎อมูลการบริหารงานเทศบาลที่

ประชาชนพอใจ 
 

7.พัฒนาสํงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีสํวนรํวม
ของประชาชน 

-สัดสํวนงบประมาณท่ีเทศบาลให๎การสนับสนุน 
หนํวยงานอื่น 
- ร๎อยละของการมีสํวนรํวมของคนในองค๑กรและภาค
ประชาชน  

 
 
 
 
 

 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์  

บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล,พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงรุกและประสานความ 
รํวมมือระหวํางหนํวยงานเพื่อให๎บริการประชาชน 
-ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ยุทธศาสตร๑ชาติที่ 1 ด๎านความม่ันคง  
ยุทธศาสตร๑ชาติที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน  
ยุทธศาสตร๑ชาติที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 12 ยุทธศาสตร๑ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพมนุษย๑ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 12 ยุทธศาสตร๑ที่ 5 การเสริมสร๎างความมั่นคงแหํงชาติเพ่ือการพัฒนา

ประเทศสูํความมั่นคงและยั่งยืน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 12 ยุทธศาสตร๑ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 12 ยุทธศาสตร๑ที่ 8 ด๎านวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ 4 เมืองจุดหมายปลายทางแหํงการทํองเที่ยวเชิงประสบการณ๑วัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร๑ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนท๎องถิ่นให๎เข๎มแข็งบนรากฐานทุนทาง

วัฒนธรรมชุมชนท๎องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ  
 

 
 
 

7.1 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลต าบลก้อ 
การวิเคราะห๑สภาวะแวดล๎อม (Swot analysis) ของต าบลก๎อ  จากการศึกษาข๎อมูลสภาพทั่วไปของต าบลก๎อ
ในภาพรวม ได๎น ามาก าหนดประเด็นเพ่ือวิเคราะห๑ศักยภาพการพัฒนาของต าบลก๎อโดยอาศัยเทคนิค Swot 
analysis การวิเคราะห๑จุดแข็ง  (Strength) จุดอํอน (Weakness)  อันเป็นปัจจัยภาในหรือสภาวะแวดล๎อม
ภายในต าบล (Internal  factors) และการวิเคราะห๑ถึงโอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคามหรือข๎อจ ากัด 
(Threat) อันเป็นปัจจัยภายนอกหรือสภาวะแวดล๎อมภายนอก (External factor)  ซึ่งรายละเอียดเป็นไปตาม
ตารางวิเคราะห๑  ดังนี้ 
 
 
  

7.การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา 
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ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของต าบลก้อ 
ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

โครงสร้างพ้ืนฐาน ผังเมือง -มีเส๎นทางคมนาคมเชื่อมติดกันสูํถนน
สายหลัก 
-มีการคมนาคมทางน้ าจากทําแกํงก๎อ
เพ่ือไปยังจงัหวัดตากและอ าเภอดอย
เตําจังหวัดเชียงใหมํ 
-มีจ านวนหมูํบ๎านใกล๎กันและมีถนน
เชื่อมตํอระหวํางหมูํบ๎าน 
 

-การให๎บริการด๎านขนสํงสาธารณะไมํ
ครอบคลุม 
-ถนนยังเป็นถนนลูกรังจ าเป็นต๎อง
พัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
-เมื่อเข๎าสูํฤดูแล๎งน้ าแห๎งและสายน้ าตื้น
เขิน 
-เป็นต าบลที่อพยพจากการสร๎างเข่ือน
ภูมิพล 
-การจัดบริการสาธารณะยังไมํ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-มีทรัพยากร  ปุาไม๎และแหลํงต๎นน้ า 
ที่อุดมสมบูรณ๑และตั้งอยูํในเขตอุทยาน
แหํงชาติแมํปิง 
-ทต.ประกาศเป็นต าบลก๎อปลอดขยะ 
-มีชุมชนตัวอยํางจัดการขยะโดยชุมชน 
 

-บํอขยะยังไมํได๎รับมาตรฐาน 
-การจัดการขยะยังไมํเป็นมาตรฐาน 
-ขาดการจัดการบริหารน้ าในภาพรวมที่
ประสิทธิภาพ 
-มีปัญหาพ้ืนที่ท ากินเนื่องจากไมํมี
เอกสารสิทธิที่ดินท ากิน 
- 
-ประชาชนขาดความตระหนักถึงการ
อนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
 

เศรษฐกิจ 
     -เกษตร 
 

-มีฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ
โดยเฉพาะข๎าวโพด 
- มีการรวมกลุํมการเกษตรท าให๎งํายตํอ
การพัฒนา 
 

-ผลผลิตข๎าวโพดขาดการบริหารจัดการ
ทางการตลาด 
-ข๎าวโพดคือพืชเศรษฐกิจชนิดเดียว 
-ประชาชนขาดความรู๎ เทคโนโลยีการ
ผลิตในการท าการเกษตร 
-ปัจจัยการผลิตต๎องรอน้ าฝนอยํางเดียว 
ขาดแหลํงน้ าท าการเกษตรไมํมีระบบ
ชลประทาน 
--ประชาชนยังคงใช๎สารเคมีเพ่ือ
การเกษตร 
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  -อุตสาหกรรม    
 
 
 
 
 
 
 

-มีฐานอุตสาหกรรม ด๎านครัวเรือนใน
การแปรรูปอาหาร  
การแปรรูปอาหารเชํนปลายําง ต าบล
ก๎อหรือ  
-มีศูนย๑ผญ๐าภูมิปัญญาท๎องถิ่นบ๎านก๎อ
ทุํง  
-มีกลุํมวิสาหกิจชุมชนในต าบลก๎อ 
 

-การตลาดไมํแนํนอนและขาด 
-ขาดสภาพคลํองในการลงทุน 
-ขาดการรํวมกลุํมอยํางเป็นรูปประ
ธรรม 
-ขาดการด าเนินการและสนับสนุน
สํงเสริมอยํางตํอเนื่อง 
-ไมํมีมาตรฐานในการรองรับ 
-ประชาชนไมํให๎ความสนใจเทําที่ควร 

  -การท่องเที่ยว -มีสถานที่ทํองเที่ยวทางธรรมชาติ 
-มีทะเลสาบแกํงก๎อหลังเขตภูมิพลเป็น
แหลํงทํองเที่ยวทางน้ า 
-มีกิจกรรมสนับสนุนและสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ 
-มีการสํงเสริมการทํองเที่ยวโดยจัดงาน
เทศบาลปลา”อะดื้อ” 

-นักทํองเที่ยวท าให๎การเข๎าชมแหลํง
ทํองเที่ยวไมํสะดวก 
-ขาดการจัดกิจกรรมสนับสนุนและ
สํงเสริมการทํองเที่ยว 
-ไมํสามารถบริหารจัดการแหลํง
ทํองเที่ยวได๎เพราะไมํอยูํในความ
รับผิดชอบของเทศบาล 

สังคม  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาและ
การศึกษา 

-มีความโดดเดํนด๎านวัฒนธรรมของ
ชุมชนโดยเฉพาะชุมชนเรือนแพ 
-เป็นต าบลที่มีความโดดเดํนด๎านสืบ
สานพุทธศาสนาและประเพณีแหํง
ล๎านนา การอนุรักษ๑จารีตประเพณีดั่ง
เดิม 
-มีความโดดเดํนการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนความสามัคคีของชุมชน 
-เป็นสังคมที่เอ้ืออาทร มีความเป็น
ชุมชนดั่งเดิม มีระบบเครือญาติ 
-มีชุมชนเข๎มแข็ง มีคลังสมอง นักคิด
หรือมีผู๎รู๎ มีความสามารถ  
-ประชาชนมีการตื่นตัวในการดูแล
ปูองกันรักษาสุขภาพของตนเอง 
-ประชาชนมีการตื่นตัวทางการเมืองสูง 
และให๎ความรํวมมือในการพัฒนาด๎าน
ตําง ๆ  

-ประชาชนสามารถอนุรักษ๑วัฒนธรรม
ประเพณีพื้นบ๎านได๎อยํางครบถ๎วน
เนื่องจากขาดการสานตํอจากชุมชนเอง 
-ประชาชนมีปัญหาสุขภาพจาก
พฤติกรรมการด ารงชีวิต ยังคงความรู๎
ในการปูองกันตนเองจากการใช๎สารเคมี
ที่ -ประชาชนขาดทัศนะคติในการ
พ่ึงตนเอง 
-ผู๎น าชุมชนบางสํวนขาดแรงจูงใจใน
การปฏิบัติหน๎าที่เนื่องจากไมํมี
คําตอบแทน 
-ยังคงมีการแพรํระบาดของยาเสพติด 
-งบประมาณเทศบาลต าบลก๎อมีจ ากัด 
จึงไมํเพียงพอตํอการแก๎ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต๎องการของประชาชน
ได๎อยํางทั่วถึง 
 

 
 
 
 
 
 



~ 82 ~ 
 

ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของต าบลก้อ 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1.ต าบลก๎อมีสถานที่ทํองเที่ยวทางธรรมชาติที่ส าคัญของ
จังหวัดล าพูนเป็นที่สนใจของนักทํองเที่ยวคือแกํงก๎อเป็น
ชุมชนเรือนแพ น้ าตกก๎อหลวง และแหลํงทํองเที่ยวอ่ืน ๆ อีก
มากมาย ที่มีความสวยงามสามารถสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิง
อนุรักษ๑ 

-สถานที่ทํองเที่ยวดังกลําวอยูํในเขตอุทยานแหํงชาติ
แมํปิงท าให๎ไมํสามารถบริหารจัดการได๎ 
-ขาดงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่ทํองเที่ยว 
-ขาดบุคคลากรที่มีความรู๎ด๎านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรการทํองเที่ยว 

2.ในพ้ืนที่ต าบลก๎อเป็นแหลํงที่มีวัตถุดิบและแรงงานจ านวน
มากที่จะสนับสนุนด๎านอุตสาหกรรมทั้งเศรษฐกิจเชิงพาณิชย๑
และเศรษฐกิจระดับท๎องถิ่นที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ๑
และการพัฒนาอุตสาหกรรมครัวเรือนประเภทการแปรรูป
อาหารจากปลาและหนํอไม ๎

-ขาดการด าเนินการอยํางตํอเนื่องเพราะวําในฤดู
เพาะปลูกราษฎรสํวนใหญํไปท าการเพาะปลูกเน๎นการ
เพาะปลูกเป็นอาชีพหลักเทํานั้น 
-ขาดการสานตํอและการสนับสนุนสํงเสริมความรู๎การ
บริหารจัดการกิจการและโครงการ 
-การรวมกลุํ มของกลุํ มอาชีพบางกลุํ ม ไมํประสบ
ความส าเร็จเนื่องจากขาดการบริหารจัดการที่ เป็น
รูปธรรม 

3.มีสภาพเป็นที่ราบเชิงเขา  มีลักษณะคล๎ายกับกระทะ การ
เพาะปลูกใช๎น้ าฝนและเก็บกักน้ าไว๎ในสระน้ า เชํน ห๎วยมํวง
แก๎ว ห๎วยปันปืน ห๎วยขี่ ที่ไหลลงสูํที่ราบจึงมีความเหมาะสม
ในการเพาะปลูกพืชไรํ พืชสวน อีกทั้งที่ดินเพ่ือปลูกพืชมีพ้ืนที่
กว๎างท าให๎ผลผลิตมาก ท าให๎มีพํอค๎าเข๎ามารับซื้อผลผลิต
ทางการเกษตรใน 

-แหลํงน้ าเพ่ือใช๎ท าการเกษตรนอกฤดูกาลเพาะปลูกยังไมํ
เพียงพอไมํมีระบบชลประทาน 
-ภาวะปัญหาภัยแล๎ง  
-ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าและการฉวย
โอกาสของพํอค๎าคนกลาง 
-สภาวะเศรษฐกิจในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับ
ภูมิภาคสํงผลกระทบตํอการพัฒนาท๎องถิ่น 
-เกษตรกรขาดความรู๎และการวางแผน ท าให๎ต๎นทุนการ
ผลิตสูง ผลผลิตต่ าเนื่องจาการการเพาะปลูกอาศัยน้ าฝน
ในการท าเกษตร 

4.ต าบลก๎อมีศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีควรแกํการ
อนุรักษ๑และเผยแพรํให๎คนรู๎จักวิถีชีวิตที่เรียบงํายยึดมั่นใน
จารีตประเพณีและวัฒนธรรมการศึกษาของเด็กมีการขยาย
โอกาสในการน าเด็กเข๎ารับการศึกษาเพ่ิมมากขึ้นด๎านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินมีการจัดตั้งชุมชนมีความ
เข๎มแข็งออกตรวจเวรยามชํวยเหลือทางราชการตลอดจนถึง
การบริการขั้นพ้ืนฐานด๎านสาธารณสุขมีการสนับสนุนงาน
สาธารณสุขปูองกันการแพรํระบาดของโรคและพาหนะน า
โรค 

-การรับวัฒนธรรมที่ไมํเหมาะสมของเยาวชน ท าให๎ขาด
คุณธรรม จริยธรรม 
-ปัญหายาเสพติดเป็นการมอมเมาเยาวชน กํอให๎เกิด
ปัญหาสังคม 
-ปัญหาความยากจน มีภาระหนี้สินมาก ขาดความรู๎
ทักษะในการพัฒนาการประกอบอาชีพ 

5.การพัฒนาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเป็นไป
อยํางตํอเนื่องนักการเมืองมีความรับผิดชอบตํอชุมชนและ
ประชาชนความขัดแย๎งทางการเมืองระดับผู๎บริหารมีน๎อย

-กฎหมาย ระเบียบ มีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา  
-ความไมํตํอเนื่องของนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งมี
การเปลี่ยนแผลงตามยุคสมัยในการก าหนดนโยบาย 
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ประชาชนมีความยึดมั่นในตัวผู๎น าท๎องถิ่นมีความรักความ
ผูกพันกับท๎องถิ่นสูงประชาชนมีสํวนรํวมในการเมืองใน
ระดับสูง 
6.การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานโดยได๎รับการสนับสนุน
งบประมาณจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เชํน งบยุทธศาสตร๑
จังหวัด อบจ. กระทรวงที่รับผิดชอบโครงการนั้น ๆ  

งบประมาณมีข๎อจ ากัดหลายประการเชํนเกณฑ๑การขอรับ
งบประมาณ ข๎อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่  

 
7.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของเทศบาลนั้น  ได๎ท าการประเมินสถานการณ๑
สภาพแวดล๎อมภายนอกท่ีเกี่ยวข๎อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

ดาน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑.โครงการสร้าง
พื้นฐาน และผัง
เมือง 

๑) ขาดแคลนแหลํงน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยัง
ไมํพอเพียงและยังไมํได๎
มาตรฐาน 

- แหลํงน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมีแหลํง
น้ าและมีน้ าประปา
ใช๎อยํางพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

๒) ไฟฟูาสํองสวํางทาง
และท่ีสาธารณะยังไมํ
สามารถด าเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได๎ทั้งหมด 

- ไฟฟูา - ทางและที่
สาธารณะในเขต
เทศบาล 

- ทางและที่
สาธารณะมีแสง
สวํางเพียงพอ
ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ปูองกนัการเกิด
อาชญากรรมได๎ 

๓) ชุมชนขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ ายังไมํ
เพียงพอ เกิดน้ าทํวมขัง ไมํ
มีที่ระบาย 

- ราง/ทํอระบายน้ า - พ้ืนที่ในเขต
เทศบาล 

- มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ า
ได๎สะดวก ไมํอุดตัน 
ไมํสํงกลิ่นเหม็นกํอ
ความร าคาญ 

๔) ประชาชนต๎องการ
เส๎นทางในการสัญจรไปมา
เพ่ิมมากข้ึนและเทศบาล
งบประมาณไมํเพียงพอใน
การ  

- เส๎นทางคมนาคม - เส๎นทางคมนาคม
ที่เป็นสาธารณะ
และประชาชนมี
ความต๎องการให๎
ด าเนินการ 

- มีเส๎นทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

๒. ด๎านงานสํงเสริม ๑) มีการระบาดของโรค - ด๎านสาธารณสุข - ในเขตเทศบาล ในพ้ืนที่ไมํมีการ
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คุณภาพชีวิต 
 

อุบัติใหมํ โรคระบาด 
โรคติดตํอ 

ระบาดของโรคอุบัติ
ใหมํ  ดรคระบาด  
โรคติดตํอ 

๒) ประชาชนในพื้นท่ีปุวย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน๎มที่
เพ่ิมข้ึน เชํน เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุํม
เสี่ยงและผู๎ปุวย 

 

๓) ปริมาณขยะเพ่ิมมาก
ขึ้น 

-ด๎านสิ่งแวดล๎อม - ในเขตเทศบาล - ปริมาณขยะและ
น้ าเสียถูกก าจัดให๎
หมดด๎วยวิธีการที่
ถูกต๎อง 

๔) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

-การเกษตรสีเขียว - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนทราบ
และสามารถเลือก
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยได๎ถูกต๎อง 

๕) ประชาชนในพื้นท่ีบาง
รายมีที่อยูํอาศัยไมํมั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยูํอาศัย - ประชาชนในพื้นท่ี
ที่ได๎รับความเดือน
ร๎อนเรื่องที่อยูํอาศัย 

- ประชาชนในพื้นท่ี
ได๎รับความชํอย
เหลือซํอมแซมที่อยูํ
อาศัยให๎มั่งคง
แข็งแรง  

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าที่ยังไมํ
สะอาดและมีสิ่งเจือปน 
เชํน จากน้ าฝน น้ าที่ไมํได๎
คุณภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนบริโภค
น้ าที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไมํพอเพียง 
เด็กนักเรียนไมํได๎รับ
การศึกษาตํอในระดับที่สูง
กวําขั้นพ้ืนฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 
 

- เด็กนักเรียนใน
เขตเทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  
เด็กนักเรียนได๎รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเลําเรียน 

๒) เด็กและผู๎สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู๎สูงอายุอยูํ
ตามล าพัง และรับภาระใน
การดูแลเด็ก 

- ผู๎สูงอายุและเด็ก
ในเขตเทศบาล   

- ผู๎สูงอายุและเด็ก
ได๎รับการดูแลที่ดี 

๓) ผู๎พิการไมํได๎รับความ
ชํวยเหลือในด ารงชีวิต 

- ผู๎พิการในเขต
เทศบาล 

- ผู๎พิการได๎รับ
ความชํวยเหลือใน
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การด ารงชีวิตและ
ทั่วถึง 

๔) เยาวชนและวัยรุํนติด
เกมส๑ สิ่งอบายมุก  บุหรี่ 
เหล๎า สาเสพติด และท๎อง
กํอนวัยอันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุํน
ในเขตเทศบาล 

- เยาวชนและวัยรุํน
มีอนาคตที่ดี 

๕) ประชาชนกรอายุตั้งแตํ 
๓๕ ขึ้นไป  ไมํได๎ตรวจ
สุขภาพประจ าปี จ านวน  
๒๙๑ คน   

- ประชาชนในเขต
เทศบาลที่อายุ ๓๕  
ขึ้นไป 

- ประชาชนที่อายุ 
๓๕ ขึ้นไปได๎รับการ
ตรวจสุขภาพทุกคน  

๓. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

๑) ประชาชนไมํมีการ
วางแผนในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชน
สามารถวาง
แผนการด าเนินงาน
ได๎เอง 

๒) ขาดแหลํงเงินลงทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหลํงเงินทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานที่
จ าหนํายสินค๎า 
 

- การพาณิชยกรรม - ร๎านค๎าแผลงลอย - ร๎านค๎าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จ าหนํายสินค๎า 

๔) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางใน
การขนสํงผลผลิตไกลจาก
แหลํงรับซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนที่ - ผลผลิตมีราคา
สูงขึ้น 

๕) คําแรงต่ าคําครองชีพ
สูงขาดแคลนการจ๎างงาน 

- ผู๎ประกอบอาชีพ
รับจ๎าง 

- คําแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับคํา
ครองชีพ มีการจ๎าง
งานมากขึ้น 

๔. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมี
เพ่ิมมากข้ึนอาจท าให๎เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได๎ 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจร
ไปมาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เชํน 
ติดตั้งสัญญาณไกระ
พริบเพื่อเตือนให๎
ระมัดระวัง 
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๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
 

1) ขาดการจัดการบริหาร
น้ าในภาพรวมที่
ประสิทธิภาพ 

- น้ าเพื่อการเกษตร - พ้ืนที่ในเขต
เทศบาล 

- ปัญหาเรื่องขาด
น้ าเพื่อการอุปโภค
และบริโภค   

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท๎องถิ่นถูกลืมเลือน
ไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓
มิปัญหาท๎องถิ่น ถูก
ลืมเลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ยกยํอง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ๑
ชาวบ๎านในโอกาส
ตํางๆ เพื่อเป็น
ตัวอยํางแกํเยาวชน
และประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพรีและ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
ไมํถูกลืมและคงอยูํ
สืบไป 
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ส่วนที่ ส่วนที่   ๓๓  
 

 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาผังเมือง 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ด๎านบริหารทั่วไป แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ส านักงานปลัด 
และ 

กองคลัง 

 
ทต.ก๎อ 

ด๎านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองชําง 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

๒ การสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจ 
เกษตรสีเขียว 
 

ด๎านบริหารทั่วไป แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

ส านักงานปลัด 

ด๎านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ   

กองวิชาการและ
แผนงาน 

 
กองสวัสดิการ

สังคม 
 

ส านักงานปลัด 
 

แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็งของ
ชุมชน 
แผนงาน
การเกษตร 

ด๎านการ
ด าเนินงานอื่นๆ  

แผนงานงบกลาง ส านักงานปลัด 
 

๓ การพัฒนาด้านสังคม 
คุณภาพชีวิต ลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม 
 

ด๎านการเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชําง 

ด๎านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข๎งของ
ชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แผนงานสังคม
สงเคราะห๑ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ด๎านการ
ด าเนินงานอื่นๆ  

แผนงานงบกลาง กองสวัสดิการ
สังคม 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
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๔ การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

ด๎านการเศรษฐกิจ แผนงาน
การเกษตร 

ส านักงานปลัด 
 
 
 

ด๎านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงาน
สาธารณสุข 

5 การพัฒนาด้าน
การศึกษา วัฒนธรรม
ชุมชน และการ
ท่องเที่ยว 

ด๎านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข๎งของ
ชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

แผนงานสังคม
สงเคราะห๑ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6 การพัฒนาด้านระบบ
สาธารณสุขและการ
เสริมสร้างสุขภาพ
ประชาชนบนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ด๎านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงาน
สาธารณสุข 
 

ส านักงานปลัด 
 
 
 

7 การพัฒนาด้านการ
บริหารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด๎านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

 

แผนงานงบกลาง 
รวม ๔ ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ๑1 แผนงาน ๕ ส านัก/กอง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แบบ ผ 01 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ปี พ.ศ.2564 
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

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

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านผังเมือง 
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  

            

     1.1.แผนงาน
เคหะและชุมชน 

28 2,765,000 28 2,765,000 28 2,765,000 28 2,765,000 28 2,765,000 140 13,825,000 

1.2.แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
โยธา 

70 61,514,000 70 59,827,000 70 59,227,000 67 64,897,000 67 64,197,000 344 309,662,000 

รวม 98 64,279,000 98 62,592,000 98 61,992,000 95 67,662,000 95 66,962,000 484 323,487,000 
2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการสร้าง
ความเข้มแขง็ด้าน
เศรษฐกิจ เกษตรสี
เขียว 

            

     2.1.แผนงาน
สร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 

7 202,000 10 246,000 12 411,000 12 396,000 12 396,000 53 1,651,000 

     2.2.แผนงาน
การเกษตร 

8 120,000 8 120000 8 130,000 8 110,000 8 110,000 40 590,000 

รวม 15 322,000 18 366,000 20 541,000 20 506,000 20 506,000 93 2,241,000 
3.ยุทธศาสตร์การ             

แบบ ผ.01 
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พัฒนาด้านสังคม 
คุณภาพชีวิต ลด
ความเหลื่อมล้ าใน
สังคม 
     3.1.แผนงาน
การรักษาความสงบ
ภายใน 

10 1,695,000 11 1,845,000 11 1,725,000 8 1,465,000 8 1,465,000 48 8,195,000 

     3.2.แผนงาน
สังคมสงเคราะห๑ 

8 650,000 8 650,000 9 710,000 9 650,000 8 650,000 42 3,310,000 

     3.3.แผนงาน
สร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 

12 520,000 12 720,000 13 5,470,000 13 5,470,000 13 5,470,000 63 17,650,000 

     3.4.แผนงานงบ
กลาง 

3 5,650,000 3 5,650,000 3 5,650,000 3 5,650,000 3 5,650,000 15 28,250,000 

รวม 33 8,515,000 34 8,865,000 36 13,555,000 33 13,235,000 32 13,235,000 168 57,405,000 
4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

            

     4.1.แผนงาน
งานรักษาความสงบ
ภายใน 

2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 10 300,000 

     4.2.แผนงาน
เคหะชุมชน 

3 100,000 3 100,000 5 1,080,000 5 1,430,000 5 1,130,000 21 3,840,000 

     4.3.แผนงาน
การเกษตร 

45 227,460,000 45 227,460,000 48 227,520,000 48 227,520,000 48 227,520,000 234 1,737,480,000 

รวม 50 227,620,000 50 227,620,000 55 228,660,000 55 229,010,000 55 228,710,000 265 1,741,620,000 
5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
วัฒนธรรมชุมชน
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และการท่องเทีย่ว 
     5.1.แผนงาน
การศึกษา 

16 2,073,000 16 2,073,000 17 2,133,000 18 2,173,000 18 2,173,000 85 10,625,000 

     5.2.แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

26 6,046,100 26 6,776,100 27 7,191,100 27 7,061,100 27 7,061,100 133 22,084,400 

5.3.แผนงานเคหะ
และชุมชน 

- - - - 2 300,000 2 300,000 2 300,000 6 900,000 

รวม 42 8,119,100 42 8,849,100 46 9,624,100 47 9,534,100 47 9,534,100 224 33,609,400 
6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านระบบ
สาธารณสุขและ
การเสริมสรา้ง
สุขภาพประชาชน
บนภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

            

     6.1.แผนงาน
สาธารณสุข 

15 975,000 15 1,425,000 16 985,000 15 925,000 15 925,000 76 5,235,000 

     6.2.แผนงานงบ
กลาง 

1 70,000 1 70,000 1 70,000 1 70,000 1 70,000 5 350,000 

รวม 16 1,045,000 16 1,495,000 17 1,055,000 16 995,000 16 995,000 81 5,585,000 
7.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

            

     7.1.แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

20 390,000 24 455,000 27 720,000 27 720,000 27 720,000 125 3,000,000 

     7.2.แผนงาน
การศึกษา 

2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 10 200,000 

     7.3.แผนงานงบ 1 460,000 1 460,000 1 460,000 1 460,000 1 460,000 5 2,300,000 
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กลาง 
รวม 23 890,000 27 955,000 30 1,220,000 30 1,220,000 30 1,220,000 140 5,500,000 

รวมทั้งสิ้น 277 310,790,100 285 310,742,100 302 316,647,100 296 322,162,100 295 321,162,100 1,455 2,169,447,400 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แบบ 02 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ปี พ.ศ.2564 เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 เมืองแห่งคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ   
1.2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
น 

รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการ
กํอสร๎างถนน
คอนกรีตสาย
เลี่ยงหมูํบา๎น 
หมูํที่ 1 

เพื่อกํอสร๎าง
ถนนเลี่ยง
หมูํบ๎านให๎มี
สภาพที่ดี
รองรับการใช๎
งานได๎นาน 

กํอสร๎างถนนเลีย่ง
ชุมชนเพื่อสร๎าง
ความปลอดภัยใน
หมูํบ๎านให๎มสีภาพที่
ดีรองรับการใช๎งาน
ได๎นาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี
ความพึ่งพอใจ
ในได๎รับบริการ
สาธารณะร๎อย
ละ 70 

ประชาชนไดร๎ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองชําง 

2. โครงการ
กํอสร๎างรั้วศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
ก๎อจัดสรร 

เพื่อสร๎างรั้ว
รอบศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กก๎อ
จัดสรร สร๎าง
ความปลอดภัย
ให๎กับเด็ก
นักเรียน 

สร๎างรั้วรอบศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กก๎อ
จัดสรร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็ก ศพด. ร๎อย
ละ 20 ของ
หมูํบ๎านได๎ใช๎
ประโยชน๑จาก
โครงการนี ้

 กองชําง 

3. โครงการ
ปรับปรุงตํอเติม

เพื่อขยายพื้นท่ี
อาคาร

ปรับปรุงและตํอ
เติมอาคาร

1,600,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เทศบาลมี
สถานท่ี

ประชาชนไดร๎ับ
การบริการ

กองชําง 

แบบ ผ.02 
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อาคาร
ส านักงาน
เทศบาลต าบล
ก๎อ 

ส านักงาน
รองรับการ
ให๎บริการแกํ
ประชาชน 

ส านักงานเทศบาล
ต าบลก๎อ 

ให๎บริการ
ประชาชน เพิ่ม
มากขึ้นร๎อยละ 
20  

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

4. โครงการ
กํอสร๎างศาลา
เอนกประสงค๑
บ๎านก๎อทุํง 

กํอสร๎างศาลา
เอนกประสงค๑
บ๎านก๎อทุํง 

ศาลาเอนกประสงค๑
บ๎านก๎อทุํง 

200,000 200,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในได๎รับบริการ
สาธารณะร๎อย
ละ 70 

ประชาชนไดร๎ับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองชําง 
ทต.ก๎อ 

5. โครงการ
กํอสร๎างอาคาร
อเนกประสงค๑
บ๎านก๎อทํา หมูํที่ 
4 

เพื่อกํอสร๎าง
อาคาร
อเนกประสงค๑
บ๎านก๎อทํา หมูํ
ที่ 4 

กํอสร๎างอาคาร
อเนกประสงค๑บ๎าน
ก๎อทํา หมูํที่ 4  

330,000 330,000 330,000 - - สถานท่ีจัด
กิจกรรมของ
ชุมชน/
หนํวยงาน 

ประชาชนมี
สถานท่ีจัด
กิจกรรมของ
ชุมชน/
หนํวยงาน 

กองชําง 
ทต.ก๎อ 

6. โครงการ
กํอสร๎าง
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านก๎อ
จอก หมูํที่ 3 
ต าบลก๎อ 

เพื่อให๎มีถนนท่ี
มีสภาพที่ดี เป็น
ถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก 
บ๎านก๎อจอก 
หมูํที่ 3 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ตํอเนื่องสาย
บ๎านนายแกํน บ๎าน
ก๎อจอก หมูํที่ 3 
ต าบลก๎อ 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ประชาชน ร๎อย
ละ 20 ของ
หมูํบ๎านได๎ใช๎
ประโยชน๑จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร๎ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

7. โครงการ
ซํอมแซมถนน
ลูกรังไปสูํพื้นที่
การเกษตร
ต าบลก๎อ 

เพื่อซํอมแซม
ถนนลูกรังไปสูํ
พื้นที่การเกษตร
ในต าบลก๎อ 

ถนนลูกรังไปสูํพื้นที่
การเกษตรในต าบล
ก๎อ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนร๎อย
ละ 80 ของ
หมูํบ๎าน มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนใช๎เป็น
เส๎นทางไปสูํ
พื้นที่การเกษตร
สะดวก 
ปลอดภัย 

กองชําง 
ทต.ก๎อ 

8. โครงการ
ซํอมแซมถนน
คอนกรีตเสริม

เพื่อซํอมแซม
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูํบ๎านก๎อ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนร๎อย
ละ 80 ของ
หมูํบ๎าน มี

ประชาชนใช๎
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชําง 
ทต.ก๎อ 
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เหล็กภายใน
หมูํบ๎านก๎อจอก 

ภายในหมูํบ๎าน
ก๎อจอก 

จอก ความพึงพอใจ ปลอดภัย 

9. โครงการ
กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กห๎วยหนอง
ตํอม หมูํที่ 4 
ต าบลก๎อ 

เพื่อกํอสร๎าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กห๎วย
หนองตํอม 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห๎วยหนองตํอม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนผู๎ใช๎
เส๎นทางมีความ
ปลอดภัยและ
พึงพอใจร๎อย
ละ 80 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย 

กองชําง 
ทต.ก๎อ 

10. โครงการ
กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านก๎อ
ทุํง หมูํที่ 1 
ต าบลก๎อ 

เพื่อกํอสร๎าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สาย
ข๎างวัดก๎อทุํง 
หมูํที่ 1 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ข๎างวัดก๎อทุํง หมูํที่ 
1 ต าบลก๎อ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนผู๎ใช๎
เส๎นทางมีความ
ปลอดภัยและ
พึงพอใจร๎อย
ละ 80 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย 

กองชําง 
ทต.ก๎อ 

11. โครงการ
กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านก๎อ
ทํา หมูํที่ 4 
ต าบลก๎อ 

เพื่อกํอสร๎าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
บ๎านก๎อทํา หมูํ
ที่ 4 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ๎านก๎อทํา หมูํที่ 4 
ต าบลก๎อ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนผู๎ใช๎
เส๎นทางมีความ
ปลอดภัยและ
พึงพอใจร๎อย
ละ 80 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย 

กองชําง 
ทต.ก๎อ 

12. โครงการ
กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ๎านก๎อ
จอก หมูํที่ 3 

เพื่อกํอสร๎าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบ๎าน
ก๎อจอก หมูํที่ 3 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ๎านก๎อจอก หมูํที่ 
3 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การใช๎รถใช๎
ถนนอยําง
ปลอดภัย 

ประชาชนใช๎รถ
ใช๎ถนนอยําง
ปลอดภัย 

กองชําง 
ทต.ก๎อ 

13. โครงการ
กํอสร๎างทํอลอด
เหลี่ยมห๎วยดง

เพื่อกํอสร๎างทํอ
ลอดเหลี่ยมห๎วย
ดงพาน บ๎านก๎อ

กํอสร๎างทํอลอด
เหลี่ยมห๎วยดงพาน 
บ๎านก๎อจอก หมูํที่ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 การระบายน้ า
ในพืน้ท่ี
การเกษตร 

มีทางระบายน้ า
ในพื้นที่
การเกษตร 

กองชําง 
ทต.ก๎อ 
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พาน บ๎านก๎อ
จอก หมูํที่ 3 

จอก หมูํที่ 3 3 

14. โครงการวางทํอ
ลอดเหลี่ยมห๎วย
แมวโพง ม.4 

เพื่อวางทํอลอด
เหลี่ยมห๎วยแมว
โพง ม.4 

วางทํอลอดเหลี่ยม
ห๎วยแมวโพง ม.4 

387,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนผู๎ใช๎
เส๎นทางมีความ
ปลอดภัยและ
พึงพอใจร๎อย
ละ 80 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย 

กองชําง 
ทต.ก๎อ 

15. โครงการวางทํอ 
คสล. สูํพื้นที่
การเกษตร บ๎าน
ก๎อจอก หมูํที่ 3  

เพื่อวางทํอ 
คสล. สูํพื้นที่
การเกษตร 
บ๎านก๎อจอก 
หมูํที่ 3 

ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร  

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน ร๎อย
ละ 20 ของ
หมูํบ๎านได๎ใช๎
ประโยชน๑จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร๎ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

16. โ ค ร ง ก า ร
กํอสร๎างฝาปิด
รางระบายน้ า 
หมูํที่ 2 

เพื่อกํอสร๎างฝา
ปิดรางระบาย
น้ า  ห มูํ ที่  2 
เพื่อปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุ 

กํอสร๎างฝาปิดราง
ระบายน้ า หมูํที่ 2 
เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุ 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน ร๎อย
ละ 70 ของ
หมูํบ๎านได๎ใช๎
ประโยชน๑จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร๎ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

17. โ ค ร ง ก า ร
กํ อ ส ร๎ า ง ร า ง
ระบายน้ าพร๎อม
ฝ า ปิ ด ภ า ย ใ น
หมูํบ๎านก๎อทุํง 

กํ อ ส ร๎ า ง ร า ง
ร ะ บ า ย น้ า
พ ร๎ อ ม ฝ า ปิ ด
ภายในหมูํบ๎าน
ก๎อทุํง  

รางระบายน้ าพร๎อม
ฝ า ปิ ด ภ า ย ใ น
หมูํบ๎านก๎อทุํง  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในได๎รับบริการ
สาธารณะร๎อย
ละ 70 

ประชาชนไดร๎ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองชําง 
ทต.ก๎อ 

18. โ ค ร ง ก า ร
กํ อ ส ร๎ า ง ร า ง
ระบายน้ าพร๎อม
ฝ า ปิ ด ภ า ย ใ น
หมูํ บ๎ าน (สาย

กํ อ ส ร๎ า ง ร า ง
ร ะ บ า ย น้ า
พ ร๎ อ ม ฝ า ปิ ด
ภายในหมูํบ๎าน 
(สายหลังวัดก๎อ

รางระบายน้ าพร๎อม
ฝ า ปิ ด ภ า ย ใ น
หมูํบ๎าน (สายหลัง
วัดก๎อทุํง) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในได๎รับบริการ
สาธารณะร๎อย
ละ 70 

ประชาชนไดร๎ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 
ปลอดภัยในการ

กองชําง 
ทต.ก๎อ 
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หลังวัดก๎อทุํง) ทุํง) เดินทาง 
19. โครงการวางทํอ

ร ะ บ า ย น้ า
ภายในหมูํบ๎าน
ก๎อหนอง  

วางทํอระบาย
น้ าภายใน
หมูํบ๎านก๎อ
หนอง  

ทํอระบายน้ า
ภายในหมูํบ๎านก๎อ
หนอง  

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ร๎อยละ 80 

การระบายน้ าได๎
ดี ไมํมีน้ าทํวมขัง 

กองชําง 
ทต.ก๎อ 

20. โ ค ร ง ก า ร
กํ อ ส ร๎ า ง ร า ง
ร ะ บ า ย น้ า
ภายในหมูํบ๎าน
ก๎อทํา  หมูํที่ 4 
ต าบลก๎อ  

เพื่อกํอสร๎างราง
ระบายน้ า
ภายในหมูํบ๎าน
ก๎อทํา 

กํอสร๎างรางระบาย
น้ าภายในหมูํบ๎าน
ก๎อทํา 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปัญหาน้ าทํวม
ขังในหมูํบ๎าน
ลดลงร๎อยละ 
20 

ไมํมีน้ าทํวมขัง
บ๎านเรือนที่อยูํ
อาศัย 

กองชําง 
ทต.ก๎อ 

21. โ ค ร ง ก า ร
กํ อ ส ร๎ า ง ร า ง
ร ะ บ า ย น้ า
คอนกรีตเสริม
เ ห ล็ ก บ๎ า น ก๎ อ
หนอง  หมูํที่ 2 
ต าบลก๎อ  

เพื่อกํอสร๎างราง
ระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก เลียบทาง
หลวงสาย 
1087 

กํอสร๎างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก เลียบทาง
หลวงสาย 1087 

310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 ปัญหาน้ าทํวม
ขังในหมูํบ๎าน
ลดลงร๎อยละ 
20 

ไมํมีน้ าทํวมขัง
บ๎านเรือนที่อยูํ
อาศัย 

กองชําง 
ทต.ก๎อ 

22. โ ค ร ง ก า ร
ปรั บ ป รุ ง แ ล ะ
ติ ด ตั้ ง ไ ฟ ฟู า
สาธารณะ (ไฟ
กิ่ง) ภายใน
หมูํบ๎านในต าบล
ก๎อ 

เพื่อปรับปรุง
และตดิตั้งไฟฟูา
สาธารณะ (ไฟ
กิ่ง) ภายใน
หมูํบ๎านหมูํที่ 
1-4 

ไฟฟูาสาธารณะ 
(ไฟกิ่ง) ภายใน
หมูํบ๎านในต าบลก๎อ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนร๎อย
ละ 80 ของ
หมูํบ๎าน มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร๎ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 
ทต.ก๎อ 

23. โครงการขยาย
เขตไฟฟู า เพื่ อ
การเกษตรบ๎าน

เพื่อขยายเขต
ไฟฟูาเพื่อ
การเกษตรบ๎าน

ไฟฟูาเพื่อ
การเกษตรบ๎านก๎อ
ทํา หมูํที่ 4 (สาย

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนร๎อย
ละ 80 ของ
หมูํบ๎าน มี

ประชาชนไดร๎ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี

กองชําง 
ทต.ก๎อ 
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ก๎อทํา หมูํที่ 4 ก๎อทํา หมูํที่ 4 ปุาช๎า) ความพึงพอใจ คุณภาพ 
24. โ ค ร ง ก า ร ขุ ด

เจาะบํอบาดาล
ระบบประป า
หมูํบ๎านก๎อทุํง 

เพื่อปรับปรุง
ระบบประปา
หมูํบ๎านก๎อทุํง 

ขุดเจาะบํอบาดาล
ระบบประปา
หมูํบ๎านก๎อทุงํ 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 แหลํงน้ าระบบ
ประปาหมูํบ๎าน 

ประชาชนไดร๎ับ
น้ าประปาใช๎ใน
การอุปโภค
บริโภคอยาํง
เพียงพอ 

กองชําง 
ทต.ก๎อ 

25. โ ค ร ง ก า ร ขุ ด
เจาะบํอบาดาล
ระบบประป า
ห มูํ บ๎ า น ก๎ อ
หนอง 

เพื่อปรับปรุง
ระบบประปา
หมูํบ๎านก๎อ
หนอง 

ขุดเจาะบํอบาดาล
ระบบประปา
หมูํบ๎านก๎อหนอง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 แหลํงน้ าระบบ
ประปาหมูํบ๎าน 

ประชาชนไดร๎ับ
น้ าประปาใช๎ใน
การอปุโภค
บริโภคอยาํง
เพียงพอ 
 

กองชําง 
ทต.ก๎อ 

26. โ ค ร ง ก า ร ขุ ด
เจาะบํอบาดาล
ระบบประป า
หมูํบ๎านก๎อจอก 

เพื่อปรับปรุง
ระบบประปา
หมูํบ๎านก๎อจอก 

ขุดเจาะบํอบาดาล
ระบบประปา
หมูํบ๎านก๎อจอก 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 แหลํงน้ าระบบ
ประปาหมูํบ๎าน 

ประชาชนไดร๎ับ
น้ าประปาใช๎ใน
การอุปโภค
บริโภคอยาํง
เพียงพอ 

กองชําง 
ทต.ก๎อ 

27. โ ค ร ง ก า ร ขุ ด
เจาะบํอบาดาล
ระบบประป า
หมูํบ๎านก๎อทํา 

เพื่อปรับปรุง
ระบบประปา
หมูํบ๎านก๎อทํา 

ขุดเจาะบํอบาดาล
ระบบประปา
หมูํบ๎านก๎อทํา 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 แหลํงน้ าระบบ
ประปาหมูํบ๎าน 

ประชาชนไดร๎ับ
น้ าประปาใช๎ใน
การอุปโภค
บริโภคอยาํง
เพียงพอ 

กองชําง 
ทต.ก๎อ 

28. โครงการ
กํอสร๎างพนังกั้น
น้ าห๎วยต๎อ บ๎าน
ก๎อทุํง หมูํที่ 1 

เพื่อกํอสร๎าง
พนังกั้นน้ าห๎วย
ต๎อ บ๎านก๎อทุํง 
หมูํที่ 1 

พนังกั้นน้ าห๎วยต๎อ 
บ๎านก๎อทุํง หมูํที่ 1 

200,000 200,000 - - - การปูองกัน
อุทกภัยให๎กับ
ประชาชน 

มีพนังกั้นน้ า
ปูองกันอุทกภัย 

กองชําง  
ทต.ก๎อ 

29. โครงการ
กํอสร๎างพนังกั้น

เพื่อกํอสร๎าง
พนังกั้นน้ าห๎วย

พนังกั้นน้ าห๎วย
หนองตํอม บ๎านก๎อ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 การปูองกัน
อุทกภัยให๎กับ

มีพนังกั้นน้ า
ปูองกันอุทกภัย 

กองชําง 
ทต.ก๎อ 
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น้ าห๎วยหนอง
ตํอม บ๎านก๎อทํา 
หมูํที่ 4 

หนองตํอม 
บ๎านก๎อทํา หมูํ
ที่ 4 

ทํา หมูํที่ 4 ประชาชน 

30. โคร งการออก
ส า ร ว จ รั ง วั ด
ที่ดินสาธารณะ/
ปุ า ชุ ม ชน เ พื่ อ
อ อ ก เ อ ก ส า ร
สิ ท ธิ ที่ ดิ น ใ น
ต าบลก๎อ 

เพื่อออกส ารวจ
ที่ดิน เพื่ อออก
เอกสารสิทธ์ิ 

เอกสารสิทธิ์ที่ดิน
เพื่อการเกษตร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เอกสารสิทธ์ิใน
ที่ดินท ากิน 

ประชาชนได๎รับ
เอกสารสิทธิ์ ใน
ที่ดินท ากินและ
อยูํอาศัย 

กองชําง 

31. โ ค ร ง ก า ร
กํอสร๎างพนังกัน
ตลิ่งเรียงหินยา
แนวพร๎อมราว
กันตกข๎างห๎อง
ประชุมเทศบาล
ต าบลก๎อ 

เ พื่ อ กํ อ ส ร๎ า ง
พ นั ง กั้ น ต ลิ่ ง
เรียงหินยาแนว
พร๎ อมราวกั น
ต ก ข๎ า ง ห๎ อ ง
ประชุมเทศบาล
ต าบลกอ๎ 

พนังกั้นตลิ่งเรียงหิน
ยาแนวพร๎อมราว
กั น ต ก ข๎ า ง ห๎ อ ง
ประ ชุม เทศบา ล
ต าบลก๎อ (ตามแบบ
แ ป ล น เ ท ศ บ า ล
ต าบลก๎อ) 

400,000 400,000 400,000 - - การปูองกัน
การทรุดตัว
ของอาคารห๎อง
ประชุม
เทศบาล 

ปูองกันการทรุด
ตั วของอาคาร
ห๎ อ ง ป ร ะ ชุ ม
เทศบาล 

กองชําง 

รวมจ านวนโครงการ 31 31 31 28 28    
รวมจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 8,977,000 7,290,000 6,890,000 6,160,000 6,160,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ปี พ.ศ.2564 เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เมืองเกษตรสีเขียว 

ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม  
 2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของด้านเศรษฐกิจ เกษตรสีเขียว 
     2.1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการสํ ง เสริ ม
ก ลุํ ม อ า ชี พ แ ล ะ
วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น
ต าบลก๎อ  

เ พื่ อ ใ ห๎ ก ลุํ ม
อาชีพสามารถ
ผลิตสินค๎าออกสูํ
ท๎องตลาด 

สนั บสนุ นก า ร
ร ว ม ก ลุํ ม
วิสาหกิจชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค๑ที่
ก าหนดไว๎ทุก
ประการ 

ประชาชนอยูํดีมี
สุข มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2. โครงการสํงเสริม
อาชีพการเพาะเหด็  

เพื่อสํงเสริม
อาชีพการเพาะ
เห็ด เชํน 
เห็ดโคนน๎อย 
เห็ดนางฟูา เห็ด
ฟาง ฯลฯใน
ต าบลก๎อ 

สํงเสริมการ
ประกอบอาชีพ
เสรมิเพิ่มรายได ๎

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค๑ที่
ก าหนดไว๎ทุก
ประการ 

ประชาชนอยูํดีมี
สุข มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3. โครงการสํงเสริมการ
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ
เกี่ยวกับการปศุสัตว๑ 

เพื่อสํงเสริมให๎
เ ก ษ ต ร ก ร  มี
อาชีพเกี่ ยวกับ
ป ศุ สั ต ว๑  เ ชํ น
กลุํมเลี้ยงปลาใน
ก ร ะ ชั ง , ก ลุํ ม
เลี้ยงไกํสามสาย

สํ ง เ ส ริ ม ใ ห๎
เ ก ษ ต ร ก ร  มี
อาชีพเกี่ยวกับ
ปศุสัตว๑  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค๑ที่
ก าหนดไว๎ทุก
ประการ 

ประชาชนอยูํดีมี
สุข มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.02 



~ 103 ~ 
 

พันธ๑ ,กลุํมเลี้ยง
สุกร ฯลฯ 

4. โครงการสํงเสริม
กลุํมอาชีพจักสาน
ผู๎สูงอายุบ๎าน ต าบล
ก๎อ     

เพื่อสํงเสริมกลุมํ
อาชีพจักสาน
ผู๎สูงอายตุ าบล
ก๎อ 

สํงเสริมกลุมํ
อาชีพจักสาน
ผู๎สูงอายุต าบล
ก๎อ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค๑ที่
ก าหนดไว๎ทุก
ประการ 

ประชาชนอยูํดีมี
สุข มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

5. โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม
พัฒนาศักยภาพแกน
น า / ก ลุํ ม อ า ชี พ /
สตรี/วิสาหกิจชุมชน
ในต าบลก๎อ 

เ พื่ อ สํ ง เ ส ริ ม
สนับสนุนและ
พัฒนาศักยภาพ
ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร ก ลุํ ม
อาชีพในต าบล
ก๎อ  ให๎มี ความ
เข๎มแข็ งพร๎อม
กับมีนวัตกรรม
ใหมํๆ 

กลุํมอาชีพ/
วิสาหกิจชุมชน
ในต าบลก๎อทุก
กลุํม  

- - 140,000 140,000 140,000 กลุํมวิสาหกิจ
ชุมชน/กลุํม
อาชีพในต าบล
ก๎อ เข๎ารํวม
โครงการ ทุก
กลุํม 

สมาชิกกลุํมความรู ๎
มีแนวทางในการ
บริหารจดัการกลุํม
ให๎เกิดความยั่งยืน 

กองสวัสดิการ
สังคม ทต.ก๎อ 

6. โครงการอุดหนุน
กลุํมวิสาหกิจชุมชน 
กลุํมทอผ๎าพื้นเมือง
ผู๎สูงอายุผู๎สูงอาย ุ

เพื่ออุดหนุนกลุํม
วิสาหกิจชุมชน
ในต าบลก๎อ 

อุ ด ห นุ น ก ลุํ ม
พั ฒ น า อ า ชี พ
ผู๎สูงอายุบ๎านก๎อ
ทุํง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กิ จ ก ร ร ม ก ลุํ ม
วิสาหกิจชุมชน 

ก ลุํ ม วิ ส า ห กิ จ
ชุมชนในต าบลก๎อ
ไ ด๎ รั บ ก า ร
สนับสนุน 

กองสวัสดิการ
สังคม 
 
 
 
 

7. โครงการอุดหนุน
กลุํมวิสาหกิจชุมชน 
กลุํมปลายํางรมควัน
บ๎านก๎อทํา หมูํที่ 4 

เพื่ออุดหนุนกลุํม
วิสาหกิจชุมชน
ในต าบลก๎อ 

อุ ด ห นุ น ก ลุํ ม
ปลายํางรมควัน
บ๎านก๎อทํา หมูํที่ 
4 

 12,000 12,000 12,000 12,000 กิ จ ก ร ร ม ก ลุํ ม
วิสาหกิจชุมชน 

ก ลุํ ม วิ ส า ห กิ จ
ชุมชนในต าบลก๎อ
ไ ด๎ รั บ ก า ร
สนับสนุน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

8. โครงการอุดหนุน
กลุํมวิสาหกิจชุมชน 

เพื่ออุดหนุนกลุํม
วิสาหกิจชุมชน

อุ ด ห นุ น ก ลุํ ม
อาชีพการแปร

- 20,000 20,000 20,000 20,000 กิ จ ก ร ร ม ก ลุํ ม
วิสาหกิจชุมชน 

ก ลุํ ม วิ ส า ห กิ จ
ชุมชนในต าบลก๎อ

กองสวัสดิการ
สังคม 
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กลุํมอาชีพการแปร
รูปและถนอมอาหาร
ต าบลก๎อ 

ในต าบลก๎อ รู ป และถนอม
อาหารต าบลก๎อ 

ไ ด๎ รั บ ก า ร
สนับสนุน 

9. โครงการอุดหนุน
กลุํมวิสาหกิจชุมชน 
กลุํมอาชีพเย็บผ๎าบา
ติก บ๎านก๎อทํา หมูํที่ 
4 

เพื่ออุดหนุนกลุํม
วิสาหกิจชุมชน 
กลุํมอาชีพเย็บ
ผ๎าบาติก  บ๎ าน
ก๎อทํา หมูํที่ 4 

อุ ด ห นุ น ก ลุํ ม
วิสาหกิจชุมชน 
กลุํมอาชีพเย็บ
ผ๎าบาติก  บ๎ าน
ก๎อทํา หมูํที่ 4 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 สํ ง เสริ มอา ชีพ
ก ลุํ ม วิ ส า ห กิ จ
ชุมชน 

ส ม า ชิ ก ก ลุํ ม
วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ชน 
ได๎รับการสํงเสริม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

10. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ศูนย๑ผญ๐าภูมิปัญญา
ชุมชนบ๎ านก๎ อทุํ ง 
หมูํที่ 1 

เ พื่ อ สํ ง เ ส ริ ม
สนั บสนุ นก า ร
พั ฒ น า ศู น ย๑
รวมกลุํมอาชีพ
วิสาหกิจชุมชน 

สํ ง เ ส ริ ม
สนั บสนุ นก า ร
พั ฒ น า ศู น ย๑
รวมกลุํมอาชีพ
วิสาหกิจชุมชน 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 การสํงเสริมการ
พั ฒ น า อ า ชี พ
ก ลุํ ม วิ ส า ห กิ จ
ชุมชน 

ศู น ย๑ ผ ญ๐ า ภู มิ
ปั ญ ญ า ชุ ม ช น 
ไ ด๎ รั บ ก า ร
พัฒนาขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

11. โครงการเงินอุดหนุน
วิสาหกิจชุมชนกลุํม
เย็บผ๎านวมด๎วยมือ
ต าบลก๎อ 

เพื่ อสนั บสนุ น
เ งิ น อุ ด ห นุ น
วิสาหกิจชุมชน
กลุํมเย็บผ๎านวม
ด๎วยมือต าบลก๎อ 

อุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชนกลุํม เย็บ
ผ๎านวมด๎วยมือ
ต าบลก๎อ 

- - 25,000 10,000 10,000 สํ ง เสริ มอา ชีพ
ก ลุํ ม วิ ส า ห กิ จ
ชุมชน 

ส ม า ชิ ก ก ลุํ ม
วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ชน 
ได๎รับการสํงเสริม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

12. โครงการสํ ง เสริ ม
อาชีพกลุํมวิสาหกิจ
ชุมชนกลุํมแมํบ๎าน
เกษตรกร บ๎านก๎อ
ทุํง ม.1 

เ พื่ อ สํ ง เ ส ริ ม
อ า ชี พ ก ลุํ ม
วิสาหกิจชุมชน
ก ลุํ ม แ มํ บ๎ า น
เกษตรกรบ๎าน
ก๎อทุํง ม.1 

สํงเสริมอาชีพ
กลุํมวิสาหกิจ
ชุมชนกลุํม
แมํบ๎าน
เกษตรกรบา๎น
ก๎อทุํง ม.1 

- 12,000 12,000 12,000 12,000 แมํบ๎านบ๎านก๎อ
ทุํงได๎รับความรู๎
ใ น อ า ชี พ ที่
ต๎องการจ านวน 
25 คน 

แมํบ๎านเกษตรกร
บ๎ า น ก๎ อ ทุํ ง  มี
อาชีพเสริม เพิ่ม
ร า ย ไ ด๎ ใ ห๎ กั บ
ครัวเรือน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวมจ านวนโครงการ 7 10 12 12 12    
รวมจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 202,000 246,000 411,000 396,000 396,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ปี พ.ศ.2564 เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เมืองเกษตรสีเขียว 

ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม  
 2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของด้านเศรษฐกิจ เกษตรสีเขียว 

2.2.แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการสํงเสริม
การเกษตรตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อลดต๎นทุน
ทางการผลติทางการ
เกษตรและที่ส าคัญ
เป็นการสํงเสรมิ
เศรษฐกิจในท๎องถิ่น
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

สนับสนุน
เกษตรกรในการ
ท าการเกษตร
ตามแนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การท าเกษตร
ตามแนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ล ด ต๎ น ทุ น
ทางการผลิต
ท า ง ก า ร
เกษตร 

ส านักปลดั 

2. โครงการ
ฝึกอบรมการท า
ปุ๋ยหมักให๎กับ
ประชาชนต าบล
ก๎อ 

เพื่อจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมการท าปุ๋ย
หมัก 

กิจกรรม
ฝึกอบรมการท า
ปุ๋ยหมัก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เกษตรกร
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 
จ านวน 50 
คน 

เ กษตรกร มี
ความรู๎ในการ
ท าปุ๋ยหมัก 

ส านักปลดั 

3. โครงการคลินิก
เกษตร 

เพื่อสนับสนุนให๎
เกษตรกรมีความรู๎ 
เรื่องการเกษตรใน
รูปแบบตําง ๆ 

สนับสนุนให๎
เกษตรกรมี
ความรู๎ เรื่อง
การเกษตรใน
รูปแบบตําง ๆ 

20,000 20,000 20,000 - - เกษตรกรที่
เข๎ารํวมมี
ความรู๎ความ
เข๎าใจ ร๎อยละ 
20 

ล ด ต๎ น ทุ น
ทางการผลิต
ท า ง ก า ร
เกษตร 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 
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4. โครงการ
รํวมงานล าไย
อ าเภอลี ้

เพื่อแสดงสินค๎าของ
ต าบลก๎อและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู๎
ระหวํางชุมชน 

รํวมงานล าไย
ของอ าเภอลี ้

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เกษตรกรที่
เข๎ารํวมมี
ความรู๎ความ
เข๎าใจ ร๎อยละ 
20 

ล ด ต๎ น ทุ น
ทางการผลิต
ท า ง ก า ร
เกษตร 

ส านักปลดั 

5. โครงการศูนย๑
ถํายทอด
เทคโนโลยี
ทางการเกษตร
ต าบลก๎อ 

เพื่อถํายทอด
เทคโนโลยีทางการ
เกษตรให๎กับ
เกษตรกรในต าบล
ก๎อ 

สนับสนุนการใช๎
เทคโนโลยีใน
การประกอบ
อาชีพ
เกษตรกรรม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การลดต๎นทุน
ท า ง
การเกษตร 

เ กษตรกร มี
ความรู๎ในการ
ป ร ะ ก อ บ
อ า ชี พ
เกษตรกรรม 

สนง.ปลัด 

6. โครงการพัฒนา
แหลํงเรียนรู๎
แปลงสาธิตผัก
สวนครัวรั้วกินได ๎

เพื่อพัฒนาแหลํง
เรียนรู๎แปลงสาธติ
ผักสวนครัวรั้วกินได๎
ในต าบลก๎อ 

กิจกรรมพัฒนา
แหลํงเรียนรู๎
แปลงสาธิตผัก
สวนครัวรั้วกินได๎
ในต าบลก๎อ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีแหลํงเรียนรู๎
ให๎ประชาชน
ได๎ศึกษาและ
น าความรูไ๎ป
ใช๎ 

ประชาชนได๎
ศึกษาและน า
ความรู๎ ไปใช๎
ในการเกษตร 

ส านักปลดั 

7. โครงการ
รํวมงานมะมํวง
มหาชนกอ าเภอ
ลี ้

เพื่อเข๎ารํวมกิจกรรม
งานมะมํวงมหาชนก
อ าเภอลี ้

รํวมกิจกรรมงาน
มะมํวงมหาชนก
อ าเภอลี ้

- - 10,000 10,000 10,000 เกษตรกรมี
การจ าหนําย
มะมํวงมหา
ชนก 

เกษตรกรมี
รายได๎จาก
การจ าหนําย
มะมํวงมหา
ชนก 

ส านักปลดั 
ทต.ก๎อ 

8. โครงการ
รํวมงานล าไย
จังหวัดล าพูน 

เพื่อแสดงสินค๎าของ
ต าบลก๎อและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู๎
ระหวํางชุมชน 

รํวมงานล าไย
ของจังหวัด
ล าพูน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เกษตรกรที่
เข๎ารํวมมี
ความรู๎ความ
เข๎าใจ ร๎อยละ 
20 

ล ด ต๎ น ทุ น
ทางการผลิต
ท า ง ก า ร
เกษตร 

ส านักปลดั 

รวมจ านวนโครงการ 8 8 8 8 8    
รวมจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 120,000 120,000 130,000 110,000 110,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ปี พ.ศ.2564 เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ  

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3.1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการอบรม
ทบทวน
อาสาสมัคร
ปูองกันฝุายพล
เรือน (อปพร.) 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน
ให๎แกํ อปพร. 

พัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงาน
ให๎แกํ อปพร.ต าบล
ก๎อ 

100,000 100,000 100,000 - - โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค๑ที่
ก าหนดไว๎ทุก
ประการ 

อปพร.เป็น
หนํวยงาน
ชํวยเหลือ
ประชาชนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

สนง.ปลัด 
 

2. โครงการ
ปูองกันการลด
อุบัติเหตุบน
ท๎องถนน  

เพื่อจัดตั้งจุด
บริการ
ประชาชนและ
นักทํองเที่ยว
ในชํวงเทศกาล
ส าคัญ 

ให๎บริการด๎านความ
ปลอดภัยให๎กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ในชํวงเทศกาล
ส าคัญ เชํน 
เทศกาลปีใหมํ 
เทศกาลสงกรานต๑ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ปูองกันได๎
ทันทํวงทีทุก
เหตุและการ
ตายเพราะ
อุบัติเหตุบน
ท๎องถนนในชํวง
เทศกาลในพ้ืนท่ี
เป็นศูนย๑ 

ประชาชนไดร๎ับ
บริการมคีวาม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย๑สิน 

สนง.ปลัด 
 

3. โครงการเฝูา
ระวังหมูํบ๎าน
ปลอดภัย
หํางไกล

เพื่อให๎บริการ
ด๎านความ
ปลอดภัยให๎กับ
ประชาชนใน

เฝูาระวังด๎านความ
ปลอดภัยให๎กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร๎อยละ 80 
ของประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนไดร๎ับ
บริการมคีวาม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย๑สิน 

สนง.ปลัด 
 

แบบ ผ.02 
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อาชญากรรม  พื้นที ่
4. โครงการ

ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยใน
พื้นที่ต าบลก๎อ  

เพือ่ให๎บริการ
ด๎านความ
ปลอดภัยให๎กับ
ประชาชนใน
พื้นที ่

ให๎ความชํวยเหลือ
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยให๎กับประชาชน
ในพื้นที่ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยได๎
ทันทํวงทีทุกใน
พื้นที่เป็นศูนย๑ 

ประชาชนไดร๎ับ
บริการมคีวาม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย๑สิน 

สนง.ปลัด 
 

5. โครงซักซ๎อม
การอพยพ
กรณีฉุกเฉินใน
สถานศึกษา 

เพื่อซักซ๎อม
การอพยพ
กรณีฉุกเฉินใน
สถานศึกษา 

ซักซ๎อมการอพยพ
กรณีฉุกเฉินในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000 10,000 10,000 - - บุคลากรและ
เด็กนักเรยีนมี
ความรู๎ในการ
แก๎ไขกรณี
ฉุกเฉิน 

บุคลากรและเด็ก
นักเรียนมีความรู๎
ในการแก๎ไขกรณี
ฉุกเฉิน 

ส านักปลดั 

6. โครงการอบรม
ปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายา
เสพติดใน
สถานศึกษา 

เพื่ออบรม
ปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายา
เสพติดใน
สถานศึกษา 

อบรมปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สถานศึกษา
ปลอดยาเสพตดิ 

สถานศึกษาปลอด
ยาเสพตดิ 

ส านักปลดั 

7. โครงการ
ปรับปรุงและ
ติดตั้งเสารับ-
สํงสัญญาณ
วิทยุสื่อสาร
ประจ าศูนย๑
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
เทศบาลต าบล
ก๎อ 

เพื่อให๎มีระบบ
รับสํงสญัญาณ
วิทยุสื่อสาร
ประจ าศูนย๑
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
เทศบาลต าบล
ก๎อ 

ปรับปรุงและติดตั้ง
ระบบรับสํง
สัญญาณวิทยุ
สื่อสารประจ าศูนย๑
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยเทศบาลต าบล
ก๎อ 

120,000 120,000 - - - การรับสํง
สัญญาณวิทยุ
สื่อสารราชการ/
เหตุดํวน 

มีชํองทางการ
รับสํงสญัญาณวิทยุ
สื่อสารราชการ/
เหตุดํวน 

ส านักปลดั 
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8. โครงการสาน
เสวนา
เสรมิสร๎าง
ความสามัคคี
ปรองดอง
สมานฉันท๑ใน
พื้นที่ต าบลก๎อ 

เพื่อจดั
กิจกรรมสาน
เสวนา
เสรมิสร๎าง
ความสามัคคี
ปรองดอง
สมานฉันท๑ใน
พื้นที่ต าบลก๎อ 

จัดกิจกรรมสาน
เสวนาเสรมิสร๎าง
ความสามัคคี
ปรองดอง
สมานฉันท๑ในพื้นที่
ต าบลก๎อ 

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

ประชาชนรํวมรัก
สามัคคีกันใน
ชุมชน 

ส านักปลดั 

9. โครงการ
ฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน
เทศบาลต าบล
ก๎อ 

เพื่อฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน
เทศบาลต าบล
ก๎อ หลักสูตร
จัดตั้ง
อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน 

ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือนเทศบาลต าบล
ก๎อ หลักสูตรจดัตั้ง
อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน 

 150,000 150,000 - - จ านวน อปพร.
ต าบลก๎อ 

จ านวนอาสาสมคัร
ปูองกันภัยฝาุยพล
เรือนเพิ่มขึ้นร๎อยละ 
2 ของประชากร 

ส านักปลดั 

10. โครงการ
จัดการภัยจาก
แอลกอฮอล๑
และอุบัตเิหตุ
จราจรในพื้นที ่

เพื่อจัดการภัย
จาก
แอลกอฮอล๑
และอุบัตเิหตุ
จราจรในพื้นที่
ต าบลก๎อ 

กิจกรรมรณรงค๑
และการจัดการภัย
จากแอลกอฮอล๑
และอุบัตเิหตุ
จราจรในพื้นที่
ต าบลก๎อ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ภัยจาก
แอลกอฮอล๑
และอุบัตเิหตุ
จราจร 

ปัญหาด๎านสังคม 
ด๎านสุขภาพและ
อุบัติเหตุในชุมชน
ลดลง 

ส านักปลดั 

รวมจ านวนโครงการ 9 10 10 7 7    
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 495,000 645,000 525,000 265,000 265,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ปี พ.ศ.2564 เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ  

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3.2.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการสํงเสริม
สุขภาพและตรวจ
เยี่ยมบ๎านผู๎สูงอายุ 
ผู๎พิการ และ
ผู๎ด๎อยโอกาส 

เพื่อสํงเสริมสุขภาพและ
ตรวจเยีย่มบ๎านผู๎สูงอายุ 
ผู๎พิการ และผูด๎๎อยโอกาส 

สํงเสริมสุขภาพและ
ต ร ว จ เ ยี่ ย ม บ๎ า น
ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และ
ผู๎ด๎อยโอกาส 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 60 
ของ
กลุํมเปูาหมาย
ได๎รับการ
ชํวยเหลือ 

ประชาชนอยูํ
ดีมีสุข มี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2. โครงการกิจกรรม
วันคนพิการต าบล
ก๎อ 

เพื่อจัดกิจกรรมให๎กับคน
พิการในต าบลก๎อ 

กิ จ ก ร ร ม ใ ห๎ กั บ ค น
พิการในต าบลก๎อ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค๑ที่
ก าหนดไว๎ทุก
ประการ 

ประชาชนอยูํ
ดีมีสุข  

กองสวัสดิการ
สังคม 

3. โครงการปูองกัน
และแก๎ไขปญัหา
ภัยหนาวให๎
ผู๎ด๎อยโอกาสและผู๎
ยากไร ๎

เพื่อชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภยัหนาวในพ้ืนท่ี
ต าบลก๎อ 

ชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
หนาวในพ้ืนท่ีต าบลก๎อ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ครัวเรือนร๎อย
ละ 60 ได๎รับ

ความชํวยเหลือ 

ประชาชนอยูํ
ดีมีสุข  

กองสวัสดิการ
สังคม 

4. โครงการสํงเสริม
ศูนย๑พัฒนา
ครอบครัวต าบล
ก๎อ 

เพื่อสํงเสริมการ
ด าเนินการของศูนย๑
พัฒนาครอบครัวต าบล
ก๎อ 

สํงเสริมการด าเนินการ
ข อ ง ศู น ย๑ พั ฒ น า
ครอบครัวต าบลก๎อ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การด าเนินการ
ของศูนย๑พัฒนา
ครอบครัวต าบล
ก๎อ 

การพัฒนา
ครอบครัวใน
ต าบลก๎อ 

กองสวัสดิการ
ฯ 

แบบ ผ.02 
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5. โครงการปรับปรุง
ที่อยูํอาศัยส าหรับ
ผู๎สูงอายุ คนพิการ
และผูด๎๎อยโอกาส 

เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู๎สูงอายุ คนพิการและ
ผู๎ด๎อยโอกาส 

ที่ อ ยูํ อ า ศั ย ส า ห รั บ
ผู๎ สู ง อ า ยุ  ค นพิ ก า ร 
และผู๎ด๎อยโอกาส 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 คุณภาพชีวิต
ของผู๎สูงอายุ 
คนพิการ และ
ผู๎ด๎อยโอกาส 

ที่อยูํอาศัย
ของผู๎สูงอายุ 
คนพิการและ
ผู๎ด๎อยโอกาส
ได๎รับการ
ปรับปรุงมี
ความมั่นคง
เหมาะสม 

ทต.ก๎อ/พมจ./
อบจ./อพช./

ศพก.จ./
เอกชน/ประ

ชาน 

6. โครงการกํอสร๎าง
บ๎านท๎องถิ่น
ประชารัฐรํวมใจ
เทิดไท๎องค๑ราชันฯ 

เพื่อสนับสนุนกํอสร๎าง
บ๎านเทิดไท๎องค๑ราชัน 
บ๎านเอื้ออาทรให๎กับผู๎
พิการ และผู๎ด๎อยโอกาส 

กํอสร๎ างบ๎ านเทิดไท๎
องค๑ราชันฯ จ านวน 1 
หลัง 

60,000 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนท่ี
ได๎รับการ
สงเคราะห๑ อยูํดี
มีสุข ร๎อยละ 
100 

ประชาชนอยูํ
ดีมีสุข มี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

7. โครงการสนับสนุน
รถรับ-สํงเด็ก
ผู๎ด๎อยโอกาส ท่ีอยูํ
ในพื้นที่หํางไกล 
 
 

เพื่อสนับสนุนรถส าหรับ
นักเรียนในพ้ืนท่ีหํางไกล 

สนับสนุนรถส าหรับ
นั ก เ รี ย น ใ น พื้ น ที่
หํ า ง ไ ก ล   ใ น พื้ น ที่
ต าบลก๎อ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร๎อยละ 100 
ของครัวเรือน
ของเด็ก
นักเรียนได๎รับ
ความปลอดภัย 

นักเรียนใน
พื้นที่หํางไกล  
ในพื้นที่ต าบล
ก๎อ เดินทาง
มาเรียนได๎
อยําง
ปลอดภัย 

ส านักปลดั 
ศพด. 

8. โครงการขอรับ
การสนับสนุน
งบประมาณ
กํอสร๎างห๎องน้ า
ห๎องส๎วมส าหรับผู๎
พิการ,ผูส๎ูงอายุ
,ผู๎ด๎อยโอกาส 

เพื่อกํอสร๎างห๎องน้ า
อ านวยความสะดวกแกํผู๎
พิการ,ผูส๎ูงอายุ
,ผู๎ด๎อยโอกาส 

กํอสร๎างห๎องน้ าห๎อง
ส๎วมส าหรับผู๎พิการ,
ผู๎สูงอายุ,ผู๎ด๎อยโอกาส 
ที่ผํานเกณฑ๑ฯ 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ก า ร เ ข๎ า ถึ ง
บ ริ ก า ร ขอ ง ผู๎
พิการ 

ผู๎ พิ ก า ร ม า
ติดตํอราชการ
เทศบาลต าบล
ก๎ อ อ ยํ า ง
สะดวก 

กองสวัสดิการ
สังคม 

9. โครงการบ๎าน เพื่อกํอสร๎างบ๎านท๎องถิ่น กํอสร๎างบ๎านท๎องถิ่น - - 60,000 60,000 - ประชาชนท่ี ประชาชนอยูํ กองสวัสดิการ
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ท๎องถิ่นไทย เทิด
ไท๎องค๑ราชัน 
รัชกาลที่ 10 

ไทย เทิดไท๎องค๑ราชัน 
รัชกาลที่ 10 

ไทย เทิดไท๎องค๑ราชัน 
รัชกาลที่ 10 

ได๎รับการ
สงเคราะห๑ อยูํดี
มีสุข ร๎อยละ 
100 

ดีมีสุข มีที่พัก
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

สังคม 

รวมจ านวนโครงการ 8 8 9 9 8    
รวมจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 650,000 650,000 710,000 650,000 650,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ปี พ.ศ.2564 เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ  

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3.3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการครอบครัว
อบอุํน ชุมชนเข๎มแข็ง 

เพื่อสํงเสริม
สนับสนุน
กิจกรรมการลด
ความรุนแรง
ครอบครัว 

สํงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมการลด
ความรุนแรง
ครอบครัว 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 โครงการ
บรรลุ
วัตถุประสงค๑
ที่ก าหนดไว๎
ทุกประการ 

ประชาชนอยูํดีมี
สุข  

 

2. โครงการบริหาร
จัดการประสานงาน
ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพตดิ ( 
ศตส.ทต.ก๎อ) 

เพื่อบริหาร
จัดการ ศตส.ทต.
ก๎อ 

บริหารจดักการ 
ศตส.ทต.ก๎อ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การบริหาร 
ศตส.ทต.ก๎อ 

การแก๎ไขปัญหา
ยาเสพตดิ 

สนง.ปลัด 
 

3. โครงการผู๎สูงวัยใสํใจ
สุขภาพ 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู๎สูงอายุและ
ประชาชน 

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู๎สูงอายุและ
ประชาชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 โครงการ
บรรลุ
วัตถุประสงค๑
ที่ก าหนดไว๎
ทุกประการ 

ประชาชนอยูํดีมี
สุข มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

4. โครงการจ๎างนักเรียน เพื่อจ๎างนักเรียน จ๎างนักเรียน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 นักศึกษา/ นักเรียนนักศึกษา กอง

แบบ ผ.02 
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นักศึกษา ปฏิบัติงาน
ปิดภาคเรียนตาม
นโยบายของรัฐบาล 

นักศึกษา 
ปฏิบัติงานปิด
ภาคเรยีนตาม
นโยบายของ
รัฐบาล 

นักศึกษา 
ปฏิบัติงานปิดภาค
เรียนตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

นักเรียน อายุ 
15 ปี ขึ้นไป 

ใช๎เวลาวํางให๎
เป็นประโยชน๑ 

สวัสดิการ
สังคม 

5. โครงการประชารัฐ
รํวมใจสร๎างหมูํบ๎าน
ปลอดยาเสพตดิต าบล
ก๎อ หมูํที่ 1-4 ต าบล
ก๎อ 

เพื่อสนับสนุน
การด าเนินการ
ประชารัฐรํวมใจ
สร๎างหมูํบา๎น
ปลอดยาเสพตดิ
ต าบลก๎อ หมูํที่ 
1-4 ต าบลก๎อ 

สนับสนุนการ
ด าเนินการประชา
รัฐรํวมใจสร๎าง
หมูํบ๎านปลอดยา
เสพติดต าบลก๎อ 
หมูํที่ 1-4 ต าบล
ก๎อ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 หมูํบ๎านปลอด
ยาเสพตดิ 

ส ร๎ า ง ห มูํ บ๎ า น
ปลอดยาเสพติด 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

6. โครงการโรงเรยีน 
ผู๎สูงอาย ุ

เพื่อสํงเสริม
คุณภาพชีวิต
และสํงเสรมิ
อาชีพผู๎สูงอาย ุ

สํงเสริมคณุภาพ
ชีวิตและสํงเสรมิ
อาชีพผู๎สูงอาย ุ

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร๎อยละ 25 
ของจ านวน
ผู๎สูงอายุและ
ผํานเกณฑ๑ 
ADL 

ผู๎สูงอายุอยูํดีมีสุข 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึน้ 

ส านักปลดั 

7. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชน 

กิจกรรมสํงเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กและเยาวชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 คุณภาพชีวิต
ของเด็กและ
เยาวชน 

คุณภาพชีวิตของ
เด็กและเยาวชน
ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

8. โครงการพัฒนา
คุณภาพและสํงเสริม
อาชีพผู๎สูงอาย ุ
(ศพอส.) 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพและ
สํงเสริมอาชีพ
สูงอายใุนต าบล
ก๎อ 

สํงเสริมพัฒนา
คุณภาพและ
สํงเสริมอาชีพ
สูงอายุในต าบลก๎อ
ให๎มีอาชีพ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คุณภาพชีวิต
ของสตรี ผู๎
สูงอายุฯ 

คุณภาพชีวิตของ
สตรผีู๎สูงอายฯุดี
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 

9. โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนย๑บริการ
คนพิการทั่วไป

เพื่อสนับสนุน
การด าเนินงาน
ศูนย๑บริการคน

สนับสนุนการ
ด าเนินงาน
ศูนย๑บริการคน

300,000 500,000 250,000 250,000 250,000 การพฒันา
คุณภาพชีวิต
คนพิการใน

คนพิการไดร๎ับ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กอง
สวัสดิการฯ 
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เทศบาลต าบลก๎อ พิการทั่วไป
เทศบาลต าบล
ก๎อ 

พิการทั่วไปเทศบาล
ต าบลก๎อ 

ต าบลก๎อ 

10. โครงการวันผู๎สูงอายุ
ต าบลก๎อ 

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมของ
ผู๎สูงอายุต าบล
ก๎อ  

กิจกรรมสร๎าง
คุณคําสํงเสริม
กิจกรรมผู๎สูงอาย ุ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การถํายทอด
ภูมิปัญญา
ผู๎สูงอาย ุ

คุณคําภมูิปัญญา
ผู๎สูงอาย ุ

กอง
สวัสดิการฯ 

11. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ
และผูด๎๎อยโอกาส 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู๎สูงอายุและ
ผู๎ด๎อยโอกาส 

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู๎สูงอายุและ
ผู๎ด๎อยโอกาส 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู๎ด๎อยโอกาส
และผู๎พิการ
ได๎รับพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ผู๎ด๎อยโอกาสและ
ผู๎พิการได๎รับ
ประโยชน๑ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม  

12. โครงการผู๎สูงวัยใสํใจ
ลูกหลาน 

เพื่อจัดกิจกรรม
ให๎ผู๎สูงอายุดูแล
ลูกหลาน การ
ถํายทอดภูมิ
ปัญญา 

กิจกรรมทีผู่๎สูงอายุ
ดูแลลูกหลาน การ
ถํายทอดภูมิปญัญา 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การเรยีนรู๎
ของเด็ก
ปฐมวัย 

เด็กปฐมวัยไดร๎ับ
การดูแลจาก
ผู๎สูงอายุและการ
ถํายทอดภูมิ
ปัญญาให๎เด็กรุํน
หลัง 

กอง
สวัสดิการฯ 

13. โครงการบ๎านก๎อ
แซนด๑บ๏อค 

เพื่อสํงเสริม
สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนใน
ต าบลก๎อ 

การสํงเสริมอาชีพ 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การพัฒนา
แหลํงน้ า อนุรักษ๑
ปุาและสิ่งแวดล๎อม 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชนใน
ต าบลก๎อดีขึ้น 

ประชาชนใน
ต าบลก๎อได๎รับ
สํงเสริมสนับสนุน
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

กอง
สวัสดิการฯ 

รวมจ านวนโครงการ 12 12 13 13 13    
รวมจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 520,000 720,000 5,470,000 5,470,000 5,470,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ปี พ.ศ.2564 เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  
ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ  

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3.4.แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู๎สูงอาย ุ
 

เพื่อสร๎าง
หลักประกันด๎าน
รายได๎แกํ
ผู๎สูงอาย ุ

สร๎าง
หลักประกันด๎าน
รายได๎แกํ
ผู๎สูงอาย ุ

3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 ผู๎สูงอายุท่ียื่น
ค าขอรับเบี้ย
ได๎รับเบี้ยยัง
ชีพทุกคน 
และได๎รับ
ภายในวันท่ี
ระเบียบ
กฎหมาย
ก าหนด 

สร๎าง
หลักประกัน
ด๎านรายได๎แกํ
ผู๎สูงอาย ุ

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2. สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพคนพิการ
หรือ 
ทุพพลภาพ 
 

เพื่อเสรมิสร๎าง
สวัสดิการทาง
สังคมให๎แกํคน
พิการหรือ 
ทุพพลภาพ 
 

เสรมิสร๎าง
สวัสดิการทาง
สังคมให๎แกํคน
พิการหรือ 
ทุพพลภาพ 

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

1,900,000 
 

คนพิการหรือ
ทุพพลภาพท่ี
ยื่นค าขอรับ
เบี้ยได๎รับเบีย้
ยังชีพทุกคน
และได๎รับ
ภายในวันท่ี
ระเบียบ

เสรมิสร๎าง
สวสัดิการทาง
สังคมให๎แกํคน
พิการหรือ 
ทุพพลภาพ 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

แบบ ผ.02 
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กฎหมาย
ก าหนด 

3. สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู๎ปุวยเอดส๑ 
 

เพื่อเสรมิสร๎าง
สวัสดิการทาง
สังคมให๎แกํ
ผู๎ปุวยเอดส๑ 

เสรมิสร๎าง
สวัสดิการทาง
สังคมให๎แกํ
ผู๎ปุวยเอดส๑ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผู๎ปุวยเอดส๑ที่
ยื่นค าขอรับ
เบี้ยได๎รับเบีย้
ยังชีพทุกคน
และได๎รับ
ภายในวันท่ี
ระเบียบ
กฎหมาย
ก าหนด 

เสรมิสร๎าง
สวัสดิการทาง
สังคมให๎แกํ
ผู๎ปุวยเอดส๑ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

รวมจ านวนโครงการ 3 3 3 3 3    
รวมจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 5,650,000 5,650,000 5,650,000 5,650,000 5,650,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ปี พ.ศ.2564 เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เมืองท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ  

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4.1.แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โ คร งการแก๎ ไ ข
ปัญหาหมอกควัน
ในพื้นที่ต าบลก๎อ 

เพื่อท ากิจกรรม
รณรงค๑ปู องกั น
และแก๎ไขปัญหา
ห ม อ ก ค วั น ใ น
พื้นที่ต าบลก๎อ 

กิจกรรมการแก๎ไข
ปัญหาหมอกควัน
ในพื้นที่ต าบลก๎อ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ด าเนิน
โครงการอยําง
น๎อยปีละ 2 
โครงการ 

ปัญหาไฟ
ปุาและ
หมอกควัน
ลดลง 

สนง.ปลัด 

2. โครงการปูองกัน
และแก๎ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน  

เพื่อสนับสนุนการ
ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาอุบัติ เหตุ
ทางถนน 

ประชาชนต าบล
ก๎อ   

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ลดอุบัตเิหตุ
ทางถนนได๎ 
ร๎อยละ 20  

ปัญหา
อุบัติเหตุ
ทางถนน
ลดลง 

ส านักปลดั 

รวมจ านวนโครงการ 2 2 2 2 2    
รวมจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000    

 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ปี พ.ศ.2564 เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เมืองท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ  

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4.2.แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการบริหาร
จัดการการเก็บ
ขนขยะมูลฝอย
ภายในเขต
เทศบาลต าบล
ก๎อ 

เพื่อด าเนินการ
เก็บขนขยะมลู
ฝอยภายในเขต
เทศบาลต าบล
ก๎อ 

จ๎างเหมาบุคคลเพื่อ
ด าเนินการเก็บขนขยะมลู
ฝอยภายในเขตเทศบาล
ต าบลก๎อ 

- - 950,000 950,000 950,000 ปริมาณขยะ
ในต าบลก๎อ 

ขยะในต าบลก๎อ
ได๎รับการบรหิาร
จัดการที่ด ี

ส านักปลดั 

2. โครงการบริหาร
จั ด ก า ร โ ด ย
ชุมชนบ๎านก๎อ
ทุํง หมูํที่ 1 

เ พื่ อ สนั บสนุ น
ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร โ ด ย
ชุมชนบ๎านก๎อทุํง 
หมูํที่ 1 

ส นั บ ส นุ น ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการโดยชุมชนบ๎านก๎อ
ทุํง หมูํที่ 1 

- - 30,000 30,000 30,000 การบริหาร
จั ด ก า ร
ชุมชน 

ชุ ม ช น มี ก า ร
บริหารจัดการที่ดี 

ส านักปลดั 

3. โ ค ร ง ก า ร คั ด
แยกขยะภายใน
หมูํบ๎านก๎อจอก 

สํงเสริมการคัด
แยกขยะภายใน
หมูํบ๎านก๎อจอก 

คัดแยกขยะภายในหมูํบ๎าน
ก๎อจอก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปริมาณขยะ
ใ น ชุ ม ช น
ลดลง 

ป ร ะ ช า ช น ใ ห๎
ความรํวมมือใน
การบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน 

ส านักปลดั 
ทต.ก๎อ 

4. โ ค ร ง ก า ร
สํงเสริมหมูํบ๎าน

สํ ง เ ส ริ ม ก า ร
ก าจัดขยะเปียก 

ก าจัดขยะเปียก 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ปริมาณขยะ
เ ปี ย ก ใ น

ป ร ะ ช า ช น ใ ห๎
ความรํวมมือใน

ส านักปลดั 
ทต.ก๎อ 

แบบ ผ.02 
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ปลอดขยะเปียก
ในต าบลก๎อ 

ชุมชนลดลง การบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน 

5. โครงการบริหาร
จัดการขยะใน
ต าบลก๎อ 

เพื่อรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม  

สร๎างจิตส านึกให๎ประชาชน
คัดแยกขยะตั้งแตํต๎นทาง
หมูํที่ 1-4 
 

50,000 50,000 50,000 400,000 100,000 ปริมาณขยะ
ลดลง เป็น
หมูํบ๎าน/
ต าบล 
จัดการขยะ
ด๎วยตนเอง 

ชํวยชะลอ
วิกฤตการณ๑ทาง
ธรรมชาติของโลก 

สนง.ปลัด 

รวมจ านวนโครงการ 3 3 5 5 5    
รวมจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 100,000 100,000 1,080,000 1,430,000 1,130,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ปี พ.ศ.2564 เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เมืองท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ  

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4.3.แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการปลูก
ต๎นไม๎ในปุา
ชุมชนปุาต๎นน้ า  
ปุาสาธารณะ  
ปลูกหญ๎าแฝก 
อนุรักษ๑ฟ้ืนฟู
แหลํงน้ า 

สํงเสริม
สนับสนุนการ
อนุรักษ๑
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

พื้นที่ปลูกปุาทดแทนในต าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ด าเนิน
โครงการ
อยํางน๎อยปี
ละ 2 
โครงการ 

ชํวยชะลอ
วิกฤตการณ๑
ทางธรรมชาติ
ของโลก 

สนง.ปลัด 

2. โครงการ
กํอสร๎างฝาย
ชะลอน้ า  
ตามแนว
พระราชด าริฯ 

สํงเสริม
สนับสนุนการ
อนุรักษ๑
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

สร๎างฝายชะลอน้ าตามแนว
พระราชด าริฯ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ด าเนิน
โครงการ
อยํางน๎อยปี
ละ 2 
โครงการ 

ชํวยชะลอ
วิกฤตการณ๑
ทางธรรมชาติ
ของโลก 

สนง.ปลัด 

3. โ ค ร ง ก า ร
ป รั บ ป รุ ง ภู มิ
ทั ศ น๑ ศู น ย๑
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน๑ศูนย๑พัฒนา
เด็ ก เล็ กสั งกั ด
เทศบาลต าบล

ปรับปรุงภูมิทัศน๑ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลก๎อ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ภูมิทัศน๑
รอบๆศูนย๑
พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กมีภมูิ
ทัศน๑ที่
สวยงาม

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 
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ก๎อ ปลอดภัย 
4. โ ค ร ง ก า ร

ธนาคารต๎นไม๎
ชุมชนต าบลก๎อ 

เพื่ อสนับสนุน
การด าเนินการ
ธนาคารต๎นไม๎
ชุมชนต าบลก๎อ 

ส นั บ ส นุ น ก า ร ป ลู ก ต๎ น ไ ม๎
ทดแทน ต๎นไม๎มงคล 

- - 20,000 20,000 20,000 ก า ร ป ลู ก
ต๎ น ไ ม๎
ทดแทนปุ า
ต๎นน้ า 

มี ต๎ น ไ ม๎
ทดแทนในปุา
ต๎นน้ าและปุา
ชุมชน 

ส านักปลดั 
ทต.ก๎อ 

5. โ ค ร ง ก า ร
ป รั บ ป รุ ง ภู มิ
ทั ศ น๑ ใ น เ ข ต
ต าบลก๎อ 

เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน๑พื้นที่ต าบล
ก๎ อ สั ง กั ด
เทศบาลต าบล
ก๎อ 

ปรับปรุงภูมิทัศน๑พื้นที่ต าบลก๎อ
สังกัดเทศบาลต าบลก๎อ 

- - 20,000 20,000 20,000 ภูมิทัศน๑
รอบๆต าบล
ก๎อที่สวยงาม 

ต าบลก๎อมภีูมิ
ทัศน๑ที่
สวยงาม
ปลอดภัย 

ส านักปลดั 

6. โครงการปลํอย
ปลา สัตว๑น้ า
เฉลิมพระ
เกียรต ิ

เพื่อปลํอยปลา
และสตัว๑น้ าเพื่อ
เป็นการเฉลิม
พระเกียรต ิ

กิจกรรมปลํอยปลาและสตัว๑น้ า
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรต ิ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน
เข๎ารํวม
กิจกรรมโดย
พร๎อมเพรียง
กัน 

มีระบบ
นิเวศน๑ท่ีดีมี
สัตว๑น้ าใน
แหลํง
ธรรมชาติและ
เป็นการเฉลิม
พระเกียรต ิ

ส านักปลดั 

7. โครงการปลูก
ต๎นไมเ๎ฉลิมพระ
เกียรต ิ

เพื่อจัดกิจกรรม
ปลูกต๎นไม๎เป็น
การเฉลมิพระ
เกียรต ิ

กิจกรรมปลูกต๎นไม๎เพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรต ิ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน
เข๎ารํวม
กิจกรรมโดย
พร๎อมเพรียง
กัน 

เพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวและ
ทรัพย๑กร
ธรรมชาติและ
เป็นการเฉลิม
พระเกียรต ิ

ส านักปลดั 

8. โครงการ
ฝึกอบรม
ทบทวน รสทป. 
(ราษฎร
อาสาสมัคร

เพื่อจัดฝึกอบรม
ทบทวน รสทป. 
(ราษฎร
อาสาสมัคร
พิทักษ๑ปุา) 

อบรมทบทวน รสทป. (ราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ๑ปุา) เทศบาล
ต าบลก๎อ 

- - 10,000 10,000 10,000 การอนุรักษ๑
ปุาไม๎ให๎คง
อยู ํ

อาสาสมัคร
พิทักษ๑ปุา
รํวมกัน
อนุรักษ๑ปุาไม ๎

ส านักปลดั 
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พิทักษ๑ปุา) 
เทศบาลต าบล
ก๎อ 

เทศบาลต าบล
ก๎อ 

9. โครงการแหลํง
เรียนรู๎แปลง
สาธิตผักสวน
ครัวรั้วกินได ๎

เพื่อสํงเสริมการ
พัฒนาแหลํง
เรียนรู๎แปลง
สาธิตผักสวน
ครัวรั้วกินได ๎

สํงเสริมการพัฒนาแหลํงเรยีนรู๎
แปลงสาธิตผักสวนครัวรั้วกินได ๎

- - 10,000 10,000 10,000 แหลํงเรียนรู๎
การสาธติ
การเกษตร 

ประชาชนได๎
ศึกษาแหลํง
เรียนรู ๎

ส านักปลดั 

รวมจ านวนโครงการ 6 6 9 9 9    
รวมจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 110,000 110,000 170,000 170,000 170,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ปี พ.ศ.2564 เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ  

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว 
5.1.แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการจดัซื้อ
อาหารเสริม (นม)  
ในโรงเรียนและ 
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กในพ้ืนท่ี 

เพื่อตอบสนอง
นโยบายของ
รัฐบาลเพื่อลด
คําใช๎จํายของ
ผู๎ปกครอง 
สํงเสริม
โภชนาการที่ดีแกํ
เด็กนักเรยีน 

ลดคําใช๎จํายของ
ผู๎ปกครอง 
สํงเสริม
โภชนาการที่ดีแกํ
เด็กนักเรยีน 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร๎อยละ 100 ของ
นักเรียนเปูาหมาย
ที่ได๎รับอาหาร
เสรมิ(นม) ที่มี
คุณภาพไมํเนําเสยี 

เด็กนักเรยีนมี
โภชนาการที่ด ี

ส านักปลดั 
โรงเรียน 
ศพด. 

2. โครงการเงิน
อุดหนุนสนับสนุน
อาหารกลางวัน

เพื่ออุดหนุน
สนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็ก

เด็กนักเรยีน
โรงเรียนบ๎านก๎อ
จัดสรร  

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร๎อยละ 100 ของ
นักเรียนเปูาหมาย
ได๎รับประทาน

เด็กนักเรยีนมี
โภชนาการที่ด ี

ส านักปลดั 
โรงเรียน 
ศพด. 

แบบ ผ.02 
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เด็กนักเรยีน
อนุบาล 1-ป. 6
โรงเรียนบ๎านก๎อ
จัดสรร 

นักเรียน อนุบาล 1-ป.6 
 

อาหารกลางวันท่ี
มีคุณภาพ 

3. โครงการ
สนับสนุน
คําใช๎จํายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
  

เพื่อตอบสนอง
นโยบายของ
รัฐบาลเพื่อลด
คําใช๎จํายของ
ผู๎ปกครอง 
สํงเสริม
โภชนาการที่ดีแกํ
เด็กนักเรยีน 
 

สนับสนุน
งบประมาณเพื่อ 
-คําอาหาร
กลางวัน ศพด. 
-คําจัดการเรียน
การสอน 
-คําหนังสือเรียน 
-คําอุปกรณ๑การ
เรียน 
-คําเครื่องแบบ
นักเรียน 
-คํากิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียน 
และอื่นๆ 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร๎อยละ 100 ของ
นักเรียนเปูาหมาย
ได๎รับประทาน
อาหารกลางวันท่ี
มีคุณภาพ/และ
ได๎รับการศึกษาที่
มีคุณภาพ 

เด็กนักเรยีนมี
โภชนาการที่ดี
และมีการจัดการ
เรียนการสอนมี
คุณภาพ
มาตรฐาน 

ส านักปลดั 
 

4. โครงการสํงเสริม
ศักยภาพบุคลากร
ทางการศึกษา
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลก๎อ 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ทางการศึกษา
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลก๎อ 

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทาง
การศึกษาศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลก๎อ 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ร๎อยละ 100 ของ
บุคลากรทาง
การศึกษาได๎รับ
การพัฒนา 

นักเรียนได๎รับ
ความรู๎จากครูที่มี
คุณภาพ 

ส านักปลดั  
ศพด. 

5. โครงการพัฒนา
แหลํงเรียนรู๎ใน 
ศพด. 

เพื่อพัฒนาความรู๎
แกํเด็กนักเรยีน 

พัฒนาความรู๎แกํ
เด็กนักเรยีน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร๎อยละ 100 ของ
นักเรียนได๎ความรู๎
จากแหลํงเรยีนรู ๎

นักเรียนทุกคนมี
ความรู๎นอก
ห๎องเรียนเพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั  
ศพด. 

6. โครงการเผยแพรํ
กิจกรรมงาน

เพื่อเป็นการ
น าเสนองาน

กิจกรรมการ
น าเสนองาน

10,000 10,000 
 

10,000 10,000 10,000 ร๎อยละ 40 ของ
นักเรียนในพ้ืนท่ี

นักเรียนได๎รับ
ความรู๎และได๎รับ

ส านักปลดั  
ศพด. 
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วิชาการเด็ก
ปฐมวัย 

วิชาการ ผลงาน
ของเด็กนักเรียน
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก 

วิชาการ ผลงาน
ของเด็กนักเรียน
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ได๎รับการพัฒนา การพัฒนา
ศักยภาพ 

7. โครงการจดั
กิจกรรมวันแมํ
แหํงชาติ 

เพื่อให๎เด็กในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กได๎
แสดงออกถึง
ความรักความ
หํวงใยระหวํางแมํ
กับลูก 

เด็กในศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กได๎
แสดงออกถึง
ความรักความ
หํวงใยระหวํางแมํ
กับลูก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร๎อยละ 100 ของ
เด็กนักเรยีนแสดง
ความรักตํอแม ํ

นักเรียนได๎รับ
ความรู๎จากแมํ
และครอบครัว
อบอุํน 

ส านักปลดั  
ศพด. 

8. โครงการเด็ก
ปฐมวัยใสํใจภมูิ
ปัญญาท๎องถิ่น 

เพื่อสนับสนุน
สํงเสริมให๎เด็กได๎
เรียนรูภ๎ูมิปญัญา
ท๎องถิ่น 

สํงเสริมให๎เด็กได๎
เรียนรูภ๎ูมิปญัญา
ท๎องถิ่น 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กได๎เรยีนรู๎ภมูิ
ปัญญาท๎องถิ่น 

เด็กได๎เรยีนรู๎ภมูิ
ปัญญาท๎องถิ่น 

ส านักปลดั 

9. โครงการพาน๎องสูํ
โลกกว๎าง 

เพื่อสนับสนุน
สํงเสริมให๎เด็กได๎
เรียนรูส๎ูํโลกกว๎าง 

สํงเสริมให๎เด็กได๎
เรียนรูส๎ูํโลกกว๎าง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กได๎เรยีนรูส๎ูํโลก
กว๎าง 

เด็กได๎เรยีนรูส๎ูํ
โลกกว๎าง 

ส านักปลดั 

10. โครงการพาน๎อง
ทํองวัฒนธรรม 

เพื่อสํงเสริม
การศึกษาศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลก๎อ 

สํงเสริมการศึกษา
แหลํงเรียนรู๎นอก
สถานท่ีศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลก๎อ ด๎าย
วัฒนธรรม
ประเพณ ี

10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 80 ของ
เด็ กนั ก เ รี ยน ได๎
ศึ ก ษ า ด๎ า น
วัฒนธรรม 

เ ด็ ก ใ น ศู น ย๑
พัฒนาเด็กเล็กได๎
ศึ ก ษ า แ ห ลํ ง
เ รี ย น รู๎ น อ ก
สถานศึกษา 

ส านักปลดั ทต.
ก๎อ 

11. โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
การศึกษาศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสํงเสริม
การศึกษาศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลก๎อ 

พัฒนาศักยภาพ
การศึกษาศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร๎อยละ 80 ของ
ครัวเรือนของเด็ก
นักเรียน 

ครูและผู๎ปกครอง
นักเรียนได๎พบปะ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

ส านักปลดั 
ศพด. 
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12. โครงการฝึกอบรม

พัฒนาศักยภาพ
คณะ
กรรมการบริหาร
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลก๎อ 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพคณะ
กรรมการบริหาร
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลก๎อ 

คณะกรรมการ
บริหารศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลก๎อ มี
ความรู๎
ความสามารถ
ปฏิบัติงานได๎
อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร๎อยละ 100 ของ
กรรมการบริหาร 
ศพด.มีศักยภาพ
บ ริ ห า ร บ ริ ห า ร
เกี่ยวกับการศึกษา 

คณะกรรมการ
บ ริ ห า ร ศู น ย๑
พัฒนา เด็ ก เ ล็ ก
ต า บ ล ก๎ อ  มี
ค ว า ม รู๎
ค ว ามส าม า รถ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 
ศพด. 

13. โครงการสาน
สัมพันธ๑เยี่ยมบ๎าน
เด็กนักเรยีน 

เพื่อจัดกิจกรม
เยี่ยมบ๎านเด็ก
นักเรียน 

สํงเสริมกิจกรรม
การเยี่ยมบ๎านเด็ก
นักเรียน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร๎อยละ 40 ของ
เด็ก เยาวชน ใน
พื้นที่ได๎รับการ
พัฒนา 

เด็ก เยาวชน 
ได๎รับความรู๎และ
ได๎รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

ส านักปลดั 
 

14. โครงการกํอสร๎าง
สนามเด็กเล็ก
สร๎างปัญญา 

เพื่อกํอสร๎างสนาม
เด็กเลํนสํงเสริม
การพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

กํอสร๎างสนามเด็ก
เลํนสํงเสรมิการ
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รํางกาย สติ 
ปัญญาและ
อารมณ๑ของเด็ก
ปฐมวัย 

เด็กปฐมวัยไดร๎ับ
การสํงเสริมการ
พัฒนาด๎าน
รํางกาย สติ 
ปัญญาและ
อารมณ๑ 

ส านักปลดั 

15. โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน๑ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน๑ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก 

ปรับปรุงภูมิทัศน๑
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ภูมิทัศน๑ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก 

ภูมิทัศน๑ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
สวยงาม 

ส านักปลดั 

16. โครงการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาระบบการ
ดูแลเด็กปฐมวัย
โดยใช๎พื้นที่เป็นตัว

เพื่อพัฒนาระบบ
การดูแลเด็ก
ปฐมวัยในพ้ืนท่ี
ต าบลก๎อ 

ระบบการดูแล
เด็กปฐมวัยใน
พื้นที่ต าบลก๎อ 

- - - 50,000 50,000 ระบบการดูแลเด็ก
ปฐมวัยในพ้ืนท่ี
ต าบลก๎อ 

เด็กปฐมวัยใน
ต าบลก๎อได๎รับ
การดูแลโดยใช๎
พื้นที่เป็นตัวตั้ง 

ส านักปลดั 
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ตั้ง 
17. โครงการขํวงเลํน 

ชํวงปัญญา 
พัฒนาเด็กปฐมวัย
ต าบลก๎อ 

เพื่อสร๎างพื้นที่เป็น
แหลํงเรียนรู๎ 
แหลํงเลํน
เสรมิสร๎าง
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

พื้นที่เรียนรู๎ เลํน
เพื่อเสรมิสร๎าง
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

- - 50,000 50,000 50,000 สถานท่ีเลํน 
สถานท่ีพัฒนาสติ 
ปัญญา 
พัฒนาการเด็ก 

เด็กปฐมวัยไดร๎ับ
การพัฒนาการ
รํางกาย สติ 
ปัญญา และ
อารมณ๑ 

ส านักปลดั 

18. โครงการศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กใน
ฝัน 

เพื่อพัฒนาศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กให๎
มีความพร๎อมใน
การพัฒนา
การศึกษาและ
พัฒนาการที่สม
กับวัยเด็กปฐมวัย 

ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กท่ีมีความ
พร๎อมในการ
พัฒนาการศึกษา
และพัฒนาการที่
สมกับวัยเด็ก
ปฐมวัย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ศักยภาพของศูนย๑
พัฒนาเด็กมีครบ
พร๎อมทุกมิติ สมา
รถเป็นแหลํง
เรียนรูไ๎ด ๎

มีศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กท่ีมีความ
พร๎อมในการ
พัฒนาการศึกษา
และพัฒนาการที่
สมกับวัยเด็ก
ปฐมวัย 

ส านักปลดั 

รวมจ านวนโครงการ 16 16 17 18 18    
รวมจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 2,073,000 2,073,000 2,133,000 2,173,000 2,173,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ปี พ.ศ.2564 เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม 
ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ  

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว 
5.2.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการแขํงขันกีฬาสี่
ก๎อเกมส๑  

เพื่อต๎านภัยยาเสพ
ติดและเสริมสร๎าง
สุขภาวะอันดีแกผํู๎
เลํนกีฬา 

จัดการแขํงขันกีฬา 
ประชาชนท่ัวไป 

170,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สามารถ
ด าเนิน
โครงการได๎
บรรลุ
วัตถุประสง
ค๑ทุก
ประการ 

ต๎านภัยยา
เสพติด 
เสรมิสร๎างสุข
ภาวะอันดีแกํ
ผู๎เลํนกีฬา 

ส านักปลดั 
ฯลฯ 

2. โครงการแขํงขันกีฬา
แกํงก๎อเกมส๑  

เพื่อสํงเสริมการ
ออกก าลังกาย 
การใช๎เวลาวํางให๎
เกิดประโยชน๑ 

กิจกรรมแขํงขัน
กีฬา เด็ก เยาวชน
ทั่วไป 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สามารถ
ด าเนิน
โครงการได๎
บรรลุ

ต๎านภัยยา
เสพติด 
เสรมิสร๎างสุข
ภาวะอันดีแกํ

ส านักปลดั 
ฯลฯ 

แบบ ผ.02 
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วัตถุประสง
ค๑ทุก
ประการ 

ผู๎เลํนกีฬา 

3. โครงการแขํงขัน
ฟุตบอลเด็กและ
เยาวชนสร๎างสัมพันธ๑
ต๎านยาเสพติดใน
ต าบลก๎อ  

เพื่อสํงเสริมการ
แขํงขันกีฬา
ฟุตบอลเด็กและ
เยาวชนสร๎าง
สัมพันธ๑ต๎านยา
เสพติดในต าบลก๎อ 

กิจกรรมแขํงขัน
กีฬา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สามารถ
ด าเนิน
โครงการได๎
บรรลุ
วัตถุประสง
ค๑ทกุ
ประการ 

ต๎านภัยยา
เสพติด 
เสรมิสร๎างสุข
ภาวะอันดีแกํ
ผู๎เลํนกีฬา 

ส านักปลดั 
ฯลฯ 

4. โครงการจดัสํงนักกีฬา
เข๎ารํวมแขํงขันกีฬา
ฟุตบอลมวลชลอ าเภอ
ลี ้

เพื่อสํงเสริมการ
แขํงขันกีฬาเช่ือม
ความสัมพันธ๑ใน
อ าเภอลี ้

กิจกรรมแขํงขัน
กีฬาฟุตบอล
มวลชนลี้คัพ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 สามารถ
ด าเนิน
โครงการได๎
บรรลุ
วัตถุประสง
ค๑ทุก
ประการ 

ต๎านภัยยา
เสพติด 
เสรมิสร๎างสุข
ภาวะอันดีแกํ
ผู๎เลํนกีฬา 

ส านักปลดั 
ฯลฯ 

5. โครงการแขํงขันกีฬา
ผู๎สูงอายุต าบลก๎อ 

เพื่อสํงเสริมการ
ออกก าลังกาย 
การใช๎เวลาวํางให๎
เกิดประโยชน๑ 

กิจกรรมแขํงขัน
กีฬา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สามารถ
ด าเนิน
โครงการได๎
บรรลุ
วัตถุประสง
ค๑ทุก
ประการ 

ต๎านภัยยา
เสพติด 
เสรมิสร๎างสุข
ภาวะอันดีแกํ
ผู๎เลํนกีฬา 

ส านักปลดั 
ฯลฯ 

6. โครงการจดัสํงนักกีฬา
เข๎ารํวมแขํงขันกีฬา
ประชาชนและ
หนํวยงานลี้สมัพันธ๑  

เพื่อสํงเสริมการ
แขํงขันกีฬาเช่ือม
ความสัมพันธ๑ใน
อ าเภอลี ้

กิจกรรมแขํงขัน
กีฬา 

80,000 80,000 150,000 80,000 80,000 สามารถ
ด าเนิน
โครงการได๎
บรรลุ

ต๎านภัยยา
เสพติด 
เสรมิสร๎างสุข
ภาวะอันดีแกํ

ส านักปลดั 
ฯลฯ 
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วัตถุประสง
ค๑ทุก
ประการ 

ผู๎เลํนกีฬา 

7. โครงการ วัดประชารัฐ
สร๎ า งสุ ข  พัฒนาวั ด
ตามแนวทาง 5 ส  

เพื่อสนับสนุน
สํงเสริมการเข๎าวัด
สร๎างความสุข มี
จิตอาสา 
 

ประชาชนเข๎ารํวม
กิจกรรมไมํน๎อย 
60 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชน
เข๎ารํวม
กิจกรรม 
65 คน 

สํ ง เ ส ริ ม
ป ร ะ ช า ช น
การเข๎าวัด มี
จิตสาธารณะ 

ส านักปลดั 

8. โครงการจดักิจกรรม
วันผู๎สูงอายุต าบลก๎อ 

เพื่อสํงเสริม
สนับสนุนกิจกรรม
ผู๎สูงอายุในต าบล
ก๎อ 

สํงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมผู๎สูงอายุ
ในต าบลก๎อ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 สามารถ
ด าเนิน
โครงการได๎
บรรลุ
วัตถุประสง
ค๑ทุก
ประการ 

ผู๎สูงอายุมี
กิจกรรมใช๎
เวลาวํางให๎
เป็น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

9. โครงการกิจกรรมหลํอ
เทียนพรรษา 

เพื่อสํงเสริม
ประเพณีทาง
ศาสนาและ
วัฒนธรรมท๎องถิ่น
และวัฒนธรรม
ระดับชาต ิ

ประเพณี
วัฒนธรรมและวัน
ส าคัญตํางๆ ทาง
ศาสนา 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 โครงการ
บรรลุ
วัตถุประสง
ค๑ที่ก าหนด
ไว๎ทุก
ประการ 

จรรโลงไว๎ซึ่ง
การศาสนา
และ
วัฒนธรรม 
 

ส านักปลดั 
สภา

วัฒนธรรม 
 

10. โครงการประเพณีปี๋
ใหมํเมืองต าบลก๎อ 

เพือ่อนุรักษ๑และ
จรรโลงไว๎ซึ่งการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการที่มี
วัตถุประสงค๑เพื่อ
อนุรักษ๑และ
จรรโลงไว๎ซึ่งการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 โครงการ
บรรลุ
วัตถุประสง
ค๑ที่ก าหนด
ไว๎ทุก
ประการ 

จรรโลงไว๎ซึ่ง
การศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

ส านักปลดั/ 
สภา

วัฒนธรรม 
 

11. โครงการสํงเสริม เพื่ออนุรักษ๑และ โครงการที่มี 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 โครงการ จรรโลงไว๎ซึ่ง ส านักปลดั/ 
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ศิลปะ วัฒนธรรม 
ศาสนาและอนุรักษ๑
ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม
ประเพณีภูมิปญัญา
ท๎องถิ่น  

จรรโลงไว๎ซึ่งการ
ศาสนา วัฒนธรรม
และอนุรักษ๑ฟ้ืนฟู
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น 

วัตถุประสงค๑เพื่อ
อนุรักษ๑และ
จรรโลงไว๎ซึ่งการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

บรรลุ
วัตถุประสง
ค๑ที่ก าหนด
ไว๎ทุก
ประการ 

การศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

สภา
วัฒนธรรม 

 

12. โครงการรํวมงาน
ประเพณีปีใหมํเมือง
อ าเภอลี ้

เพื่ออนุรักษ๑และ
จรรโลงไว๎ซึ่งการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการที่มี
วัตถุประสงค๑เพื่อ
อนุรักษ๑และ
จรรโลงไว๎ซึ่งการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โครงการ
บรรลุ
วัตถุประสง
ค๑ที่ก าหนด
ไว๎ทุก
ประการ 

จรรโลงไว๎ซึ่ง
การศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

ส านักปลดั 
สภา

วัฒนธรรม 
 

13. โครงการรํวมงานสรง
น้ าองค๑สามครูบาและ
พระธาตุหริภญุชัย 

เพื่ออนุรักษ๑และ
จรรโลงไว๎ซึ่งการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการที่มี
วัตถุประสงค๑เพื่อ
อนุรักษ๑และ
จรรโลงไว๎ซึ่งการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โครงการ
บรรลุ
วัตถุประสง
ค๑ที่ก าหนด
ไว๎ทุก
ประการ 

จรรโลงไว๎ซึ่ง
การศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

ส านักปลดั 
สภา

วัฒนธรรม 
 

14. โครงการรํวมงานเจ๎า
แมํจามเทวีประจ าปี 
(งานฤดูหนาว) 

เพื่ออนุรักษ๑และ
จรรโลงไว๎ซึ่งการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการที่มี
วัตถุประสงค๑เพื่อ
อนุรักษ๑และ
จรรโลงไว๎ซึ่งการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โครงการ
บรรลุ
วัตถุประสง
ค๑ที่ก าหนด
ไว๎ทุก
ประการ 

จรรโลงไว๎ซึ่ง
การศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

ส านักปลดั 
สภา

วัฒนธรรม 
 

15. โครงการรํวมงาน
ประเพณีลอยกระทง
อ าเภอลี ้

เพื่ออนุรักษ๑และ
จรรโลงไว๎ซึ่งการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการที่มี
วัตถุประสงค๑เพื่อ
อนุรักษ๑และ
จรรโลงไว๎ซึ่งการ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โครงการ
บรรลุ
วัตถุประสง
ค๑ที่ก าหนด

จรรโลงไว๎ซึ่ง
การศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

ส านักปลดั 
สภา

วัฒนธรรม 
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ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ไว๎ทุก
ประการ 

16. โครงการสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวในพ้ืนท่ี
ต าบลก๎อ  

เพื่อสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวในพ้ืนท่ี
ต าบลก๎อ 

การสํงเสริมแหลํง
ทํองเที่ยวในต าบล
ก๎อ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ด าเนิน
โครงการ
อยํางน๎อยปี
ละ 1 ครั้ง 

เพิ่มรายไดส๎ูํ
ระบบ
เศรษฐกิจ
ของต าบล 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

17. โครงการตัดหญ๎าสอง
ข๎ างทางพัฒนาและ
รักษาสภาพแวดล๎อม
แหลํงทํองเที่ยว 

เ พื่ อพัฒนาและ
รั ก ษ า
สภาพแ วดล๎ อ ม
แหลํงทํองเที่ยวใน
พื้นที่ต าบลก๎อ 

พัฒนาและรักษา
สภาพแ วดล๎ อ ม
แหลํงทํองเที่ยวใน
พื้นที่ต าบลก๎อ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ด าเนินการ
อยํางน๎อยปี
ละ 1 ครั้ง  

พัฒนาและ
รั ก ษ า
สภาพแวดล๎อ
ม แ ห ลํ ง
ทํองเที่ยวใน
พื้ นที่ ต า บ ล
ก๎อ 

กองวิชาการ
และ
แผนงาน 

รวมจ านวนโครงการ 17 17 17 17 17    
รวมจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 820,000 1,150,000 1,165,000 1,035,000 1,035,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ปี พ.ศ.2564 เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ  

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1.แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการปูองกันและ
ควบคุมการแพรรํะบาด
ของโรคตําง ที่เกิดขึ้น
ในเขตเทศบาลต าบล
ก๎อ 

เพื่อปูองกันและระงับ
โรคตดิตํอตํางๆ 
ควบคุมปูองกันโรค
ระบาดในพ้ืนท่ี 

ปูองกันและระงับ
โรคตดิตํอตํางๆ 
ควบคุมปูองกันโรค
ระบาดในพ้ืนท่ีต าบล
ก๎อ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการ
บรรลุ
วัตถุประสงค๑
ที่ก าหนดไว๎
ทุกประการ 

ควบคุม 
ปูองกันและ
ลดการ
ระบาดของ
โรคในพื้นที่
ต าบลก๎อ 
 

สนง.ปลัด 
รพ.สต. 

หนํวยงาน
อื่นที่

เกี่ยวข๎อง 

2. โ ค ร ง ก า ร ท ด ส อ บ
คุณภาพน้ าเพื่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน
ต าบลก๎อ 

เพื่อตรวจวัดคุณภาพ
น้ า ใ ช๎ในการอุปโภค 
บริโภคในต าบลก๎อ 

คุณภาพน้ า ใช๎ในการ
อุ ป โ ภ ค  บ ริ โ ภ ค ใ น
ต าบลก๎อ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คุณภาพน้ า
อุปโภค
บริโภค 

มีน้ าใช๎ในการ
อุ ป โ ภ ค
บ ริ โ ภ ค ที่ มี
คุณภาพ 

กองชําง
เทศบาล
ต าบลก๎อ 

3. โครงการบริหารจัดการ
งานระบบการแพทย๑
ฉุกเฉินเทศบาลต าบล
ก๎อ 

เพื่อการบริหารงาน
ร ะ บ บ ก า ร แ พ ท ย๑
ฉุกเฉินเทศบาลต าบล
ก๎อ 

จัดการระบบการแพทย๑
ฉุกเฉินเทศบาลต าบล
ก๎อ 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร๎อยละ 80
ป ร ะ ช า ช น
ไ ด๎ รั บ ก า ร
ชํ ว ย เ ห ลื อ

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

ส านักปลดั 

แบบ ผ.02 
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กรณีฉุกเฉิน 
4. โครงการสํงเสริมการให๎

ความรู๎ เ กี่ ย วกับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ผู๎สูงอายุ 

สํงเสริมการให๎ความรู๎
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ผู๎สูงอาย ุ

อ บ ร ม ใ ห๎ ค ว า ม รู๎
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ผู๎สูงอายุ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู๎ สู ง อ ายุ ใ น
ต า บ ล ก๎ อ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่
เหมาะสมกับ
วัยผู๎สูงอายุ 

ผู๎ สู ง อ ายุ ใ น
ต าบลก๎อเกิด
ก า ร
ปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมที่
เหมาะสมกับ
วัยผู๎สูงอายุ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม ทต.

ก๎อ 
 
 

5. โครงการอบรมหนูน๎อย
ฟันงาม 

เพื่ออบรมให๎ความรู๎
เกี่ยวกับสุขภาพปาก
และฟันให๎กับเด็กและ
ผู๎ปกครอง 

อ บ ร ม ใ ห๎ ค ว า ม รู๎
เกี่ยวกับสุขภาพปาก
และฟันให๎กับเด็กและ
ผู๎ปกครอง 

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

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพฟันที่
ดี 

ส านักปลดั 
ทต.ก๎อ 

6. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพผู๎น า ชุมชน 
อสม .  แกนน า  ด๎ าน
สุขภาพในการควบคุม
ปูองกันโรค 

เ พื่ อ จั ด ฝึ ก อ บ ร ม
พัฒนาศั กยภาพให๎
ความรู๎แกํผู๎น าชุมชน 
แกนน า อสม.ในต าบล
ก๎อ 

อบรมพัฒนาศักยภาพ
ให๎ความรู๎แกํผู๎น าชุมชน 
แกนน า อสม.ในต าบล
ก๎อ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 อส ม . ไ ด๎ รั บ
ก า ร ฟื้ น ฟู
ค ว า ม รู๎ ที่
ถูกต๎อง 

อส ม . ไ ด๎ รั บ
ก า ร ฟื้ น ฟู
ค ว า ม รู๎ ที่
ถู ก ต๎ อ ง 
บ ริ ก า ร
ประชาชน 

ส านักปลดั 
ทต.ก๎อ 

7. โ ค ร ง ก า ร ร ณ ร ง ค๑
สุขอนามัยให๎เหมาะสม
กับการบริโภค 

เพื่อรณรงค๑สุขอนามัย
ให๎เหมาะสมกับการ
บริโภค 

รณรงค๑สุขอนามัยให๎
เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก า ร
บริโภค 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชนดี
ขึ้น 

ประชาชนมี
ความด๎าน
สุขอนามัย 

ส านักปลดั 
ทต.ก๎อ 

8. โครงการปูองกันและ
ควบคุมการแพรํระบาด
โรคไข๎เลือดออก 

ปูองกันและควบคุม
การแพรํระบาดโรค
ไข๎เลือดออก 

ปูองกันและควบคุมการ
แ พ รํ ร ะ บ า ด โ ร ค
ไข๎เลือดออก 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 การแพรํ
ระบาดโรค
ไข๎เลือดออก
ลดลง 

มีการปูองกัน
และควบคมุ
การแพรํ
ระบาดโรค
ไข๎เลือดออก 

ส านักปลดั 
ทต.ก๎อ 

9. โครงการปูองกันและ เพื่อปูองกันและ ปูองกันและควบคุมโรค 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การเกิดโรค มีการปูองกัน ส านักปลดั 
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ควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า ควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า พิษสุนัขบ๎า พิษสุนัขบ๎า และควบคมุ
โรคพิษสุนัข
บ๎า 

ทต.ก๎อ 

10. โ ค ร ง ก า ร ห นู น๎ อ ย
สุขภาพดี 

เพื่อให๎หนูน๎อยสุขภาพ
รํางกายและสุขภาพ
ฟันที่ดี  

กิ จ ก ร ร ม ห นู น๎ อ ย
สุขภาพดีรํางกายและ
สุขภาพฟันท่ี 

5,000 5,000 10,000 10,000 10,000 สุขภาพของ
เด็กในต าบล
ก๎อ 

หนูน๎อยมี
สุขภาพด ี

ส านักปลดั 
ทต.ก๎อ 

11. โ ค ร ง ก า ร อุ ด ห นุ น
โครงการพระราชด าริ
ด๎านสาธารณสุขให๎แกํ
คณะกรรมการหมูํบ๎าน 

เพื่ออุดหนุนโครงการ
พระราชด าริด๎าน
สาธารณสุขให๎แกํ
คณะกรรมการหมูํบา๎น 
ในต าบลก๎อ 

อุ ด ห นุ น โ ค ร ง ก า ร
พ ร ะ ร า ช ด า ริ ด๎ า น
ส า ธ า ร ณ สุ ข ใ ห๎ แ กํ
คณะกรรมการหมูํบ๎าน 
หมูํที่ 1-4 หมูํบ๎านละ 
20,000 บาท 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 การ
ด าเนินงาน
ตามโครงการ
พระราชด าริ
ด๎าน
สาธารณสุข 

ประชาชน
ได๎รับความรู๎
การ
ด าเนินงาน
ด๎าน
สาธารณสุข
ตาม
พระราชด าริ
ฯ 

ส านักปลดั 
ทต.ก๎อ 

12. โครงการสัตว๑ปลอดโรค
คนปลอดภัยโรคพิษ
สุนัขบ๎า 

เพื่อด าเนินการตาม
โครงการสัตว๑ปลอด
โรคคนปลอดภยัโรค
พิษสุนัขบ๎า 

ด าเนินการปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โรคพิษสุนัข
บ๎า 

ปูองกันและ
ควบคุมโรค
พิษสุนัขบ๎า 

ส านักปลดั 
ทต.ก๎อ 

13. โครงการเงินอุดหนุน
โครงการสํงเสริมการ
บริการสาธารณสุขของ
หมูํบ๎าน 
 

สํงเสริมการบริการ
สาธารณสุขของ
หมูํบ๎าน 

พื้นที่ต าบลก๎อ 30,000 30,000 30,000 - - อสม.ทุก
หมูํบ๎าน ท่ี
ได๎รับเงิน
อุดหนุน
ด าเนิน
โครงการ
บรรลุ
วัตถุประสงค๑
ได๎ร๎อยละ 

อสม.ได๎จัด
โครงการ
กิจกรรมที่
เป็น
ประโยชน๑ตํอ
ต าบล 

สนง.ปลัด 
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100 
14. โครงการจดัซื้อ

ทรายอะเบทก าจดั
ลูกน้ ายุงลายปูองกัน
โรคไขเ๎ลือดออก 

เพื่อจัดซื้อ
ทรายอะเบทก าจดั
ลูกน้ ายุงลายปูองกัน
โรคไขเ๎ลือดออก 

ทรายอะเบทก าจดั
ลูกน้ ายุงลายปูองกัน
โรคไขเ๎ลือดออก 

50,000 50,0000 50,000 80,000 80,000 การระบาด
ของโรค
ไข๎เลือดออก 

ไมํมีการ
ระบาดของ
โรค
ไข๎เลือดออก 

ส านักปลดั 

15. โครงการจดัซื้อน้ ายา
เคมีฉีดพํนก าจดัยุง
ปูองกันโรค
ไข๎เลือดออก 

เพื่อจัดซื้อน้ ายาเคมีฉีด
พํนก าจัดยุงปูองกัน
โรคไขเ๎ลือดออก 

น้ ายาเคมีฉดีพํนก าจัด
ยุงปูองกันโรค
ไข๎เลือดออก 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 การระบาด
ของโรค
ไข๎เลือดออก 

ไมํมีการ
ระบาดของ
โรค
ไข๎เลือดออก 

ส านักปลดั 

16. โครงการปูองกันโรค
ขาดสารไอโอดีนเพิ่ม
ไอโอดีนเพิ่มไอคิว 

เพื่อสํงเสริมปูองกัน
โรคขาดสารไอโอดีน
เพิ่มไอโอดีนเพิ่มไอคิว 

สํงเสริมการเพิ่มสาร
ไอโอดีนเพิ่มไอคิวเด็ก 

- - 5,000 5,000 5,000 จ านวนเด็กท่ี
ขาดสาร
ไอโอดีน 

เด็กได๎รับการ
สํงเสริมการ
เพิ่มไอโอดีน
เพิ่มไอคิว 

ส านัดปลัด 

รวมจ านวนโครงการ 15 15 16 15 15    
รวมจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 975,000 1,425,000 985,000 925,000 925,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ปี พ.ศ.2564 เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ  

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.2.แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. เงินสมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท๎องถิ่นหรือพ้ืนท่ี 
ทต.ก๎อ 
(สปสช.ทต.ก๎อ) 
งบกลาง 

เพื่อสนับสนุน
โครงการกิจกรรม
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ทต.ก๎อ 

กองทุนฯ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 อุดหนุน
งบประมาณ
เป็นไปตาม
ร๎อยละของ  
สนง.กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
แหํงชาติ
ก าหนด 

สปสช.อบต.
ศรีค้ าได๎จัด
โครงการ
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน๑ตํอ
ต าบล 

สนง.ปลัด 
รพ.สต. 

หนํวยงาน
อื่นที่

เกี่ยวข๎อง 

รวมจ านวนโครงการ 1 1 1 1 1    
รวมจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000    

 

 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ปี พ.ศ.2564 เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม 
ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ  

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7.1.แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระราชินี  

เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
งานรัฐพิธี ราชพิธี วัน
ส าคัญของชาติ  

จัดกิจกรรมและ
รํวมงานรัฐพิธี ราชพิธี 
วันส าคัญของชาต ิ

- 20,000 20,000 20,000 20,000 บรรลุ
วัตถุประสง
ค๑ที่ก าหนด
ไว๎ทุก
ประการ 

แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
ตํอสถาบัน
พระมหากษตัริ
ย๑ 

สนง.ปลัด 
 

2. โครงการส ารวจความ
พึงพอใจของผู๎มารับ
บริการปฏิบัติงานของ 
ทต.ก๎อ 

เพื่อเป็นคําส ารวจความ
พึงพอใจของผู๎มารับ
บริการปฏิบัติงานของ 
ทต.ก๎อ 

ส ารวจความพึงพอใจ
ของผู๎มารับบริการ
ปฏิบัติงานของ ทต.ก๎อ 

20,000 20,000 
 

20,000 20,000 20,000 ทต.ก๎อ ผําน
เกณฑ๑
ประเมินทุก
ด๎านที่
ประเมิน 

ทราบความพึง
พอใจของผู๎มา
รับบริการที่มีตํอ
การปฏิบัติงาน
ของ ทต.ก๎อ 

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน 

3. โครงการประชุม
ประชาคมการบูรณา
การจัดท าแผนพัฒนา
หมูํบ๎านและแผนพัฒนา
ของ ทต. ก๎อ 

จัดการประชุมประชาคม
การบูรณาการจัดท า
แผนพัฒนาหมูํบ๎านและ
แผนพัฒนาของ ทต. ก๎อ 

จัดประชุมประชาคม
จัดท าและทบทวน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชน
ร๎อยละ 80 
ของทุก
ครัวเรือน
เข๎ารํวม
ประชุม 

ประชาชนมีสํวน
รํวมในการ
ก าหนดแผน
และโครงการ
พัฒนา 

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน 

4. โครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู๎ ผู๎บริหาร พนักงาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ น าความรู๎มา กอง

แบบ ผ.02 
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คุณธรรมจริยธรรม 
ผู๎บริหาร พนักงาน 
ผู๎น าชุมชนและ
ประชาชนต าบลก๎อ 

ความสามารถแกํผู๎เข๎า
รับการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน 
ตลอดจนสร๎างคณุธรรม
จริยธรรม 

ผู๎น าชุมชน 
กลุํมตํางๆ 

     100 ของ
ผู๎บริหาร 
พนักงาน 
ผู๎น าชุมชน 
กลุํมตํางๆ 
ได๎รับการ
พัฒนา 

พัฒนาท๎องถิ่น วิชาการ
และ

แผนงาน 

5. โครงการฝึกอบรม
เสรมิสร๎างและพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติ
หน๎าท่ีของคณะ
ผู๎บริหาร สมาชิก 
พนักงานและเจ๎าหน๎าท่ี
ผู๎ปฏิบัติงานกิจการสภา
เทศบาลต าบลก๎อ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
คณะผู๎บริหาร สมาชิก 
พนักงานและเจ๎าหน๎าท่ี
ผู๎ปฏิบัติงานกิจการสภา
เทศบาลต าบลก๎อ 

พัฒนาศักยภาพคณะ
ผู๎บริหาร สมาชิก 
พนักงานและ
เจ๎าหน๎าท่ีผู๎ปฏิบัติงาน
กิจการสภาเทศบาล
ต าบลก๎อ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผลการ
ปฏิบัติงาน
ของคณะ
ผู๎บริหาร 
สมาชิก 
พนักงาน
และ
เจ๎าหน๎าท่ี
ผู๎ปฏิบัติงาน
กิจการสภา
เทศบาล
ต าบลก๎อ 

ศักยภาพของ
คณะผู๎บริหาร 
สมาชิก 
พนักงานและ
เจ๎าหน๎าท่ี
ผู๎ปฏิบัติงาน
กิจการสภา
เทศบาลต าบล
ก๎อ 

กอง
วิชาการฯ 

6. โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่พบประชาชน
ต าบลก๎อ 

จัดบริการประชาชนได๎
แสดงความคดิเห็นใน
การแก๎ไขปัญหาเพื่อให๎
บริการประชาชนใน
พื้นที ่

จัดบริการประชาชนได๎
แสดงความคดิเห็นใน
การแก๎ไขปัญหาเพื่อให๎
บริการประชาชนใน
พื้นที ่

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชน
ร๎อยละ 80 
ของชุมชน
เรือนแพ
เข๎าถึง
บริการของ 
ทต. 

มีบริการ
สาธารณะและ
อ านวยความ
สะดวกให๎
ประชาชน 

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน 

7. โครงการ
ประชาสมัพันธ๑ผลการ

เพื่อประชาสมัพันธ๑ผล
การด าเนินงานประจ าปี

จัดท าวารสารสื่อ
ประชาสมัพันธ๑ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 80 
ของ

การบริหารงาน
ของ ทต. มี

กอง
วิชาการ
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ด าเนินงานประจ าปี
ของเทศบาลต าบลก๎อ 

ให๎ประชาชนทราบ ประชาชน
ทราบถึงผล
การ
ด าเนินงาน
ของ ทต. 

ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

และ
แผนงาน 

8. โครงการปรับปรุงเว็บ
ไซด๑เทศบาลต าบลก๎อ 

เพื่อเป็นการ
ประชาสมัพันธ๑และเป็น
ศูนย๑ข๎อมูลขําวสารที่เป็น
ปัจจุบัน 

ปรับปรุงเว็บไซด๑ครบ
ตามภาระหน๎าท่ี 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ข๎อมูลร๎อย
ละ 70 เป็น
ปัจจุบัน 

การบริหารงาน
ของ ทต. มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กอง
วิชาการ
และ
แผนงาน 

9. โครงการปรับปรุงศูนย๑
ข๎อมูลขําวสารเทศบาล
ต าบลก๎อ 

เพื่อปรับปรุงศูนย๑ข๎อมลู
ขําวสารเทศบาลต าบล
ก  อ 

ปรับปรุงศูนย๑ข๎อมลู
ขําวสารบริการ
ประชาชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน
พึงพอใจ
ร๎อย 80 

มีข๎อมูลขําวสาร
บริการ
ประชาชน 

กอง
วิชาการ
และ
แผนงาน 

10
. 

โครงการอบรมเผยแพรํ
ความรู๎ด๎านกฎหมายแกํ
ผู๎ปฏิบัติงานท๎องถิ่น
และประชาชนท่ัวไป 

เพื่อให๎บุคลากรและ
ประชาชนรู๎ถึงบทบาท
หน๎าท่ีที่ควรปฏิบัต ิ

ผู๎บริหาร พนักงาน 
ผู๎น าชุมชน 
กลุํมตํางๆ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร๎อยละ 
100 ของ
ผู๎บริหาร 
พนักงาน 
ผู๎น าชุมชน 
กลุํมตํางๆ 
ได๎รับการ
พัฒนา 

น าความรู๎มา
พัฒนาท๎องถิ่น 

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน 

 
 
  

11
. 

โครงการรณรงค๑ต๎าน
การทุจริตแกเํยาวชน 
ประชาชนในต าบลก๎อ   

เพื่อประชาสมัพันธ๑การ
สร๎างเครือขํายการต๎าน
ทุจริตแกํเยาวชน 
ประชาชน  

ประชาสมัพันธ๑การ
สร๎างเครือขํายการ
ต๎านทุจริตแกเํยาวชน 
ประชาชน  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีเครือขําย
ต๎านการ
ทุจริตอยําง
น๎อย 1 
เครือขําย 

เยาวชนเข๎ามามี
บทบาทในการ
ต๎านการทุจรติ 
ประพฤติมิชอบ 

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน 

12
. 

โครงการวันท๎องถิ่นไทย เพื่อจัดกิจกรรมท าบุญ
ตักบาตร นิทรรศการ 

กิจกรรมท าบญุตัก
บาตร นิทรรศการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 
100 ของ

การบริหารงาน
ของ ทต. มี

กอง
วิชาการ



~ 142 ~ 
 

การมอบโลํห๑รางวลั การมอบโลํห๑รางวลั ผู๎บริหาร 
พนักงาน 
ผู๎น าชุมชน 
กลุํมตํางๆ 
ได๎รับการ
พัฒนา 

ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

และ
แผนงาน 

13
. 

โครงการวันเทศบาล เพื่อจัดกิจกรรมท าบุญ
ตักบาตร นิทรรศการ 
การมอบโลํห๑รางวลั 

กิจกรรมท าบญุตัก
บาตร นิทรรศการ 
การมอบโลํห๑รางวลั 

10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 
100 ของ
ผู๎บริหาร 
พนักงาน 
ผู๎น าชุมชน 
กลุํมตํางๆ 
ได๎รับการ
พัฒนา 

การบริหารงาน
ของ ทต. มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กอง
วิชาการ
และ
แผนงาน 

14
. 

โครงการอบรม
คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ๎าง 

เพื่ออบรมเสริมสร๎าง
ความรู๎ความเข๎าใจให๎กับ
ตัวแทนชุมชนในการ
ตรวจรับงาน 

อบรมเสริมสร๎าง
ความรู๎ความเข๎าใจ
ให๎กับตัวแทนชุมชนใน
การตรวจรับงาน 

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

ตัวแทนชุมชน
ความรู๎ความ
เข๎าใจในการ
ตรวจรับงานที่
ถูกต๎อง 

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน 

15
. 

โครงการจดัเก็บภาษี
เคลื่อนที่เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดัท า
รายได๎ต าบลก๎อ 

เพื่อจัดเก็บภาษเีคลื่อนที่
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดท ารายได๎ต าบล
ก๎อ 

จัดเก็บภาษเีคลื่อนที่
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดท ารายได๎ต าบล
ก๎อ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 การจัดเก็บ
รายได๎ต าบล
ก๎อ 

ประสิทธิภาพ
การจัดท า
รายได๎ต าบลก๎อ 

กองคลัง 

16
. 

โครงการปรับปรุง
ระบบและฐานข๎อมลู
แผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย๑สิน 

เพื่อปรับปรุงระบบและ
ฐานข๎อมูลแผนท่ีภาษี
และทะเบยีนทรัพย๑สิน 

ปรับปรุงระบบและ
ฐานข๎อมูลแผนท่ีภาษี
และทะเบยีนทรัพย๑สิน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ข๎อมูลด๎าน
แผนที่ภาษี
และ
ทะเบียนฯ 

แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย๑สิน 

กองคลัง 

17 โครงการเพิม่ศักยภาพ เพิ่มศักยภาพด๎าน เพิ่มศักยภาพด๎าน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 การบริหาร ศักยภาพด๎าน กองคลัง 
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. ด๎านการเงินและบัญชี การเงินและบัญช ี การเงินและบัญช ี การเงินและ
บัญช ี

การเงินและ
บัญช ี

18
. 

โครงการจดักิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมบพิตร พระวชิ
ราลงกรณ มหิศรภูมิพล
ราชวรางกูร กิติสริิสม
บูรณอดลุยเดช สยามิ
นทราธิเบศรราชวโรดม 
บรมนาถบพิตร พระว
ชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัวและ
พระนางเจ๎าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชิน ี

เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรสีิ
นทรมบพิตร พระวชิรา
ลงกรณ มหิศรภูมิพล
ราชวรางกูร กิติสริิสม
บูรณอดลุยเดช สยามิ
นทราธิเบศรราชวโรดม 
บรมนาถบพิตร พระวชิร
เกล๎าเจา๎อยูํหัว 

เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมบพิตร พระวชิ
ราลงกรณ มหิศรภูมิ
พลราชวรางกูร กิตสิิริ
สมบูรณอดลุยเดช 
สยามินทราธิเบศรราช
วโรดม บรมนาถบพิตร 
พระวชิรเกลา๎
เจ๎าอยูํหัว 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน
เขารํวม
กิจกรรม
เฉลิมพระ
เกียรต ิ

ประชาชนแสดง
ความจงรักภักดี
ตํอ
พระมหากษตัริ
ย๑ 

ส านักปลดั  
ทต.ก๎อ 

19
. 

โครงการสร๎างจติส านัก
ในการตํอต๎านการ
ทุจริตให๎แกํผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน 
เยาวชน และประชาชน
ต าบลก๎อ 

เพื่ออบรมเครือขํายการ
ปูองกันและเฝูาระวังการ
ทุจริตระหวํางชุมชนและ
เทศบาลต าบลก๎อ 

กิจกรรมเครือขํายการ
ปูองกันและเฝูาระวัง
การทุจริตระหวําง
ชุมชนและเทศบาล
ต าบลก๎อ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เครือขําย
เฝูาระวังการ
ทุจริต 

เครือขํายการ
ปูองกันและเฝูา
ระวังการทุจรติ
ระหวํางชุมชน
และเทศบาล
ต าบลก๎อ 

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน 

20
. 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
เทศบาลต าบลก๎อ 
(O.D) 

เพื่อให๎บุคลากรมีความ
รัก ความสามัคคี  ลด
ปัญหาข๎อขัดแย๎ง รู๎จัก
การท างานเป็นทีม 

พนักงานเทศบาล
ต าบลก๎อ 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 พนักงาน
เทศบาล
ต าบลก๎อ
จ านวน 35 
คน 

บุคลากรมีความ
รัก ความ
สามัคค ี
รู๎จักการท างาน
เป็นทีม 

งานบุคคล 
ส านักปลดั 
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มีจิตส านึกใน
การบริการที่
เป็นเลิศ 

 
 
 

21
. 

โครงการตรวจตดิตาม
การด าเนินงานของสํวน
ราชการภายใน ด๎าน
แผนงานงบประมาณ 

 พนักงานเทศบาล/
ประชาชนต าบลก๎อ 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 พนักงาน
เทศบาล
ต าบลก๎อ
จ านวน 35 
คน 

มีการตดิตามผล
การด าเนินงาน
ของสํวน
ราชการต าบล
ก๎อเป็นประจ า 

กอง
วิชาการฯ 

22
. 

โครงการ
ประชุมสมัมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ในการจัดท า
งบประมาณของ
เทศบาลต าบลก๎อ 

ประชุมสมัมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาใน
การจัดท างบประมาณ
ของเทศบาลต าบลก๎อ 

พนักงานเทศบาล
ต าบล 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 การจัดท า
งบประมาณ
ของเทศบาล
ต าบลก๎อ 

การจัดท า
งบประมาณ
อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
วิชาการฯ 

23
. 

โครงการส ารวจ
ภาคสนามเพื่อใช๎ในการ
น าเข๎าข๎อมูลทะเบียน
ทรัพย๑สินเพื่อรองรับ 
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร๎าง 

เพื่อส ารวจภาคสนาม
เพื่อใช๎ในการน าเข๎า
ข๎อมูลทะเบียนทรัพย๑สิน 

ข๎อมูลที่ดินและสิ่งปลูก
สร๎างใช๎ในการน าเข๎า
ข๎อมูลทะเบียน
ทรัพย๑สิน 

- - 50,000 50,000 50,000 การจัดเก็บ
ภาษีของ
เทศบาล
ต าบลก๎อ 

มีข๎อมูลที่ดิน
และสิ่งปลูก
สร๎างอยําง
ชัดเจนครบถ๎วน 

กองคลัง 

24
. 

โครงการอบรมการ
จัดการระบบ 5 ส. 

เพื่อจัดกิจกรรมอบรม
การจัดระบบ 5 ส. 

กิจกรรมอบรมการ
จัดระบบ 5 ส. 

- - 5,000 5,000 5,000 ระบบ 5 ส. มีการบรหิาร
จัดการระบบ 5 
ส. 

ส านักปลดั 

25
. 

โครงการจดัการ
เลือกตั้งท๎องถิ่น 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ
จัดการเลือกตั้งท๎องถิ่น 

การด าเนินการ
เลือกตั้งผู๎บริหาร
ท๎องถิ่นและสมาชิก
สภาท๎องถิ่น 

- - 200,000 200,000 200,000 การ
ด าเนินการ
เลือกตั้ง
ท๎องถิน่ตาม
กฎหมาย

มีสมาชิกสภา
ท๎องถิ่นและ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น 

ส านักปลดั 
ทต.ก๎อ 
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ก าหนด 
26
. 

โครงการจดัเก็บภาษี
เคลื่อนและ
ประชาสมัพันธ๑การ
ช าระภาษีเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได๎ของ
เทศบาลต าบลก๎อ 

เพื่อจัดเก็บภาษเีคลื่อน
และประชาสัมพันธ๑การ
ช าระภาษีเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการจดัเก็บ
รายได๎ของเทศบาล
ต าบลก๎อ 

จัดเก็บภาษเีคลื่อน
และประชาสัมพันธ๑
การช าระภาษีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได๎ของ
เทศบาลต าบลก๎อ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รายได๎ของ
เทศบาล
ต าบลก๎อ 

เทศบาลต าบล
ก๎อมีรายได๎จาก
การจัดเก็บภาษี
ตามอ านาจ
หน๎าท่ี 

กองคลัง 

27
. 

โครงการจดัท าฐาน
ภาษีส ารวจข๎อมูลที่ดิน
และสิ่งปลูกสร๎าง จัดท า
บัญชีรายการที่ดินและ
สิ่งปลูกสร๎างประเมิน
ภาษีประจ าป ี

เพื่อจัดท าฐานภาษี
ส ารวจข๎อมลูที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร๎าง จัดท าบัญชี
รายการทีด่ินและสิ่งปลูก
สร๎างประเมินภาษี
ประจ าป ี

จัดท าฐานภาษสี ารวจ
ข๎อมูลที่ดินและสิ่งปลูก
สร๎าง จัดท าบญัชี
รายการทีด่ินและสิ่ง
ปลูกสร๎างประเมิน
ภาษีประจ าป ี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ฐานข๎อมูล
ภาษี ข๎อมูล
ที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร๎าง 

เทศบาลต าบล
ก๎อมีฐานข๎อมูล
ภาษี ข๎อมูล
ที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร๎าง 

กองคลัง 

รวมจ านวนโครงการ 20 24 27 27 27    
รวมงบประมาณทัง้สิ้น 390,000 455,000 720,000 720,000 720,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ปี พ.ศ.2564 เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความม่ันคง  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7.2.แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการสํงเสริม
การจัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ๑
แหลํงเรียนรู๎
ภายในหมูํบ๎านก๎อ
ทุํง 

สํงเสริมการจัดท า
สื่อ
ประชาสมัพันธ๑
แหลํงเรียนรู๎
ภายในหมูํบ๎านก๎อ
ทุํง 

สื่อประชาสัมพันธ๑
แหลํงเรียนรู๎ภายใน
หมูํบ๎านก๎อทุํง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 แหลํงเรียนรู๎
ภายในหมูํบ๎าน
ก๎อทุํง มีสื่อใน
การ
ประชาสมัพันธ๑ 

แหลํงเรียนรู๎มสีื่อ
ประชาสมัพันธ๑
แหลํงเรียนรู๎
ภายในหมูํบ๎าน
ก๎อทุํง 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 
ทต.ก๎อ 

2. โครงการอบรม
ส า ร ส น เ ท ศ
เบื้ อ งต๎ น ให๎ กั บ
กลุํ มอา ชีพบ๎าน
ก๎อหนอง 

อบรมสารสนเทศ
เบื้องต๎นให๎กับ
กลุํมอาชีพบ๎าน
ก๎อหนอง 

ประชาชนมีความรู๎
เ กี่ ย ว กั บ ร ะ บ บ
สารสนเทศเบื้องต๎น
ให๎กับกลุํมอาชีพบ๎าน
ก๎อหนอง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุํมอาชีพบ๎าน
ก๎อหนองมี
ความรู๎เกี่ยวกับ
ระบบ
สารสนเทศ
เบื้องต๎น 

กลุํมอาชีพบ๎าน
ก๎อหนองมี
ความรู๎เกี่ยวกับ
ระบบ
สารสนเทศ
เบื้องต๎น 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 
ทต.ก๎อ 

รวมจ านวนโครงการ 2 2 2 2 2    
รวมจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000    

 
 
 

แบบ ผ.02 



~ 147 ~ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ปี พ.ศ.2564 เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความม่ันคง  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่8 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7.3.แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. คําช าระหนี้เงิน
ต๎นและคาํช าระ
ดอกเบี้ย 

เพื่อจํายช าระหนีเ้งินต๎น
โครงการกํอสร๎างอาคาร
ห๎องประชุมเทศบาล
ต าบลก๎อ และอาคาร
ปูองกันบรรเทาสาธารณ
ภัยเทศบาลต าบลก๎อ 
ตามสญัญาที่ 
800171660473 
จ านวนเงินก๎ู 
3,788,000 บาท 
จ านวน 10 ปี ปลีะ 
460,000 บาท 

ช าระหนี้เงินต๎น
โครงการกํอสร๎าง
อาคารห๎อง
ประชุมเทศบาล
ต าบลก๎อ และ
อาคารปูองกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัยเทศบาลต าบล
ก๎อ 

460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 การช าระหนีเ้งินต๎น
และคําช าระดอกเบีย้ 

ช าระหนี้เงิน
ต๎นและคาํ
ช าระดอกเบี้ย
ธนาคาร 

กองคลัง 

รวมจ านวนโครงการ 1 1 1 1 1    
รวมจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000    

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ปี พ.ศ.2564 เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 เมืองแห่งคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ   
1.1.แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการเงินอุดหนุน
สํ ว น ร า ชก า ร เ พื่ อ
ขยายเขตไฟฟูาเพื่อที่
ที่อยูํอาศัยบ๎านก๎อทุํง 
หมูํที่ 1  

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไ ฟ ฟู า ใ ช๎ ใ น
ครัวเรือน 

ขยาย เ ขตบริ ก า ร
ไฟฟู า   ต ามแบบ
แปลนของกองชําง
เทศบาลต าบลก๎อ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ระบบไฟฟูา
สาธารณะ 

ร ะ บ บ
ไ ฟ ฟู า
สาธารณะ
สํองสวําง
บ๎านเรือน
ประชาชน 

กองชําง 

2. โครงการเงินอุดหนุน
สํวนราชการเพื่อ
ขยายเขตไฟฟูาเพื่อท่ี
อยูํอาศัยบ๎านก๎อ
หนอง หมูํที่ 2 

ขยายเขตไฟฟูา
เพื่อท่ีอยูํอาศัย
บ๎านก๎อหนอง 

ไฟฟูาเพื่อท่ีอยูํอาศัย
บ๎านก๎อหนอง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน
ร๎อยละ 80 
ของหมูํบ๎าน 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได๎รับการ
บริการ
สาธารณะ
ทีม่ี
คุณภาพ 

กองชําง ทต.
ก๎อ 

3. โครงการเงินอุดหนุน
สํวนราชการเพื่อ
ขยายเขตไฟฟูาเพื่อท่ี
อยูํอาศัยบ๎านก๎อจอก 

ขยายเขตไฟฟูา
เพื่อท่ีอยูํอาศัย
บ๎านก๎อจอก 

ไฟฟูาเพื่อท่ีอยูํอาศัย
บ๎านก๎อจอก 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน
ร๎อยละ 80 
ของหมูํบ๎าน 
มีความพึง

ประชาชน
ได๎รับการ
บริการ
สาธารณะ

กองชําง ทต.
ก๎อ 

แบบ ผ.02/1 
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หมูํที่ 3 พอใจ ที่มี
คุณภาพ 

4. โครงการเงินอุดหนุน
สํ ว น ร า ชก า ร เ พื่ อ
ขยายเขตไฟฟูาเพื่อที่
อยูํอาศัยบ๎านก๎อทํา 
หมูํที่ 4 

ขยายเขตไฟฟูา
เพื่อท่ีอยูํอาศัย
บ๎านก๎อจอก 

ไฟฟูาเพื่อท่ีอยูํอาศัย
บ๎านก๎อจอก 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน
ร๎อยละ 80 
ของหมูํบ๎าน 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได๎รับการ
บริการ
สาธารณะ
ที่มี
คุณภาพ 

กองชําง ทต.
ก๎อ 

5. โครงการเงินอุดหนุน
สํ ว น ร า ช ก า ร
โครงการขยายเขต
ไฟฟูาเพื่อการเกษตร
บ๎านก๎อทุํง หมูํที่ 1 

เพื่ออุดหนุนสํวน
ราชการ
ด าเนินการขยาย
เขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตรบ๎านก๎อ
ทุํง หมูํที่ 1 

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตรบ๎านก๎อ
ทุํง หมูํที่ 1 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน
ร๎อยละ 80 
ของหมูํบ๎าน 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได๎รับการ
บริการ
สาธารณะ
ที่มี
คุณภาพ 

กองชําง ทต.
ก๎อ 

6. โครงการเงินอุดหนุน
สํ ว น ร า ช ก า ร
โครงการขยายเขต
ไฟฟูาเพื่อการเกษตร
บ๎านก๎อหนอง หมูํที่ 
2 

เพื่ออุดหนุนสํวน
ราชการ
ด าเนินการขยาย
เขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตรบ๎านก๎อ
หนอง หมูํที่ 2 

ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตรบ๎านก๎อ
หนอง หมูํที่ 2 

265,000 265,000 265,000 265,000 265,000 ประชาชน
ร๎อยละ 80 
ของหมูํบ๎าน 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได๎รับการ
บริการ
สาธารณะ
ที่มี
คุณภาพ 

กองชําง ทต.
ก๎อ 

27. โครงการเงินอุดหนุน
สํวนราชการเพื่อ
ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร บ๎านก๎อ
จอก หมูํที่ 3 ต าบล
ก๎อ อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน 

เพื่อขยายเขตเสา
ไฟฟูาไปสูํพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกร  

ขยายเขตเสาไฟฟูา
ไปสูํพื้นท่ีท า
การเกษตรของ
เกษตรกร และ
ประชาชนมีใช๎ใน
การอุปโภค-บริโภค 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เกษตรกรมี
ไฟฟูาใช๎ใน
การท า
การเกษตร 
จ านวน 
200 
ครัวเรือน 

เกษตรกร
บ๎านก๎อทุํง
มีระบบ
ไฟฟูาใช๎ใน
การเกษตร
และ
ประชาชน
หมูํบ๎าน

องค๑การ
บริหารสํวน
จังหวัด
ล าพูนกับ
เทศบาล
ต าบลก๎อ 



~ 150 ~ 
 

ใกล๎เคียงที่
มีพื้นท่ีท า
การเกษตร
อยูํในเขต
หมูํที่ 1 

28. โครงการเงินอุดหนุน
สํวนราชการเพื่อ
ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร บ๎านก๎อ
ทํา หมูํที่ 4 ต าบลก๎อ 
อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน 

เพื่อขยายเขตเสา
ไฟฟูาไปสูํพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกร  

ขยายเขตเสาไฟฟูา
ไปสูํพื้นท่ีท า
การเกษตรของ
เกษตรกร และ
ประชาชนมีใช๎ใน
การอุปโภค-บริโภค 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เกษตรกรมี
ไฟฟูาใช๎ใน
การท า
การเกษตร 
จ านวน 
200 
ครัวเรือน 

เกษตรกร
บ๎านก๎อทุํง
มีระบบ
ไฟฟูาใช๎ใน
การเกษตร
และ
ประชาชน
หมูํบ๎าน
ใกล๎เคียงที่
มีพื้นท่ีท า
การเกษตร
อยูํในเขต
หมูํที่ 1 

องค๑การ
บริหารสํวน
จังหวัด
ล าพนูกับ
เทศบาล
ต าบลก๎อ 

รวมจ านวนโครงการ 28 28 28 28 28    
รวมจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 2,765,000 2,765,000 2,765,000 2,765,000 2,765,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ปี พ.ศ.2564 เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 เมืองแห่งคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ   
1.2.แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. กํ อ ส ร๎ า ง อ า ค า ร
สํ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ
ผู๎สูงอายุและเด็กกํอน
วัยเรียนต าบลก๎อ 

เ พื่ อ กํ อ ส ร๎ า ง
อ าค า ร สํ ง เ ส ริ ม
สุขภาพผู๎สู งอายุ 
และเด็ กกํอนวั ย
เรียน 

อ า ค า ร สํ ง เ ส ริ ม
สุ ข ภ า พ ผู๎ สู ง อ า ยุ 
แ ล ะ เ ด็ ก กํ อ น วั ย
เรียนในชุมชนต าบล
ก๎อ 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สถานท่ีจัด
กิจกรรมที่
รองรับ
บุคคลที่
หลากหลาย 

มีสถานท่ี
จัด
กิจกรรมที่
กว๎างขวาง
เอื้อตํอ
บุคคล
หลายวัย 

กองชําง ทต.
ก๎อ/อบจ./
กรมสํงเสรมิ

ฯ 

2. โครงการไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร บ๎านก๎อ
จอก หมูํที่ 3 ต าบล
ก๎อ อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน 

เพื่อขยายเขตเสา
ไฟฟูาไปสูํพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกร  

ขยายเขตเสาไฟฟูา
ไปสูํพื้นท่ีท า
การเกษตรของ
เกษตรกร และ
ประชาชนมีใช๎ใน
การอุปโภค-บริโภค 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เกษตรกรมี
ไฟฟูาใช๎ใน
การท า
การเกษตร 
จ านวน 
200 
ครัวเรือน 

เกษตรกร
บ๎านก๎อทุํง
มีระบบ
ไฟฟูาใช๎ใน
การเกษตร
และ
ประชาชน
หมูํบ๎าน
ใกล๎เคียงที่

องค๑การ
บริหารสํวน
จังหวัด
ล าพูนกับ
เทศบาล
ต าบลก๎อ 

แบบ ผ.02/1 
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มีพื้นท่ีท า
การเกษตร
อยูํในเขต
หมูํที่ 1 

3. โครงการไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร บ๎านก๎อ
ทํา หมูํที่ 4 ต าบลก๎อ 
อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน 

เพื่อขยายเขตเสา
ไฟฟูาไปสูํพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกร  

ขยายเขตเสาไฟฟูา
ไปสูํพื้นท่ีท า
การเกษตรของ
เกษตรกร และ
ประชาชนมีใช๎ใน
การอุปโภค-บริโภค 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เกษตรกรมี
ไฟฟูาใช๎ใน
การท า
การเกษตร 
จ านวน 
200 
ครัวเรือน 

เกษตรกร
บ๎านก๎อทุํง
มีระบบ
ไฟฟูาใช๎ใน
การเกษตร
และ
ประชาชน
หมูํบ๎าน
ใกล๎เคียงที่
มีพื้นท่ีท า
การเกษตร
อยูํในเขต
หมูํที่ 1 

องค๑การ
บริหารสํวน
จังหวัด
ล าพูนกับ
เทศบาล
ต าบลก๎อ 

4. โครงการกํอสร๎าง
ถนนลูกรังบดอัด 
สายทางวัดบ๎านเกํา 
บ๎านก๎อจอก หมูํที่ 3 
ต าบลก๎อ 

เพื่อกํอสร๎างถนน
ลูกรังไปสูํพื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกรต าบลก๎อ 
หมูํที่ 3 ต าบลก๎อ 
อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน  

ถนนลูกรังไปสูํพื้นที่
ท าการเกษตรหมูํที่ 
3  ต าบลก๎อ มี
สภาพการใช๎งานได๎ดี 
ไมํเป็นหลุมเป็นบํอ 
รองรับการใช๎งาน
ของเกษตรกรใน
ต าบลก๎อ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เกษตรกรมี
ถนนลูกไปสูํ
พื้นที่ท า
การเกษตร 

การเกษตร
หมูํที่ 3 
ต าบลก๎อ 
มีสภาพ
การใช๎งาน
ได๎ดี ไมํ
เป็นหลุม
เป็นบํอ 
รองรับ
การใช๎งาน
ของ

จังหวัด/
อบจ./ทต.
และ
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 
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เกษตรกร
ในต าบล
ก๎อ 

5. โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยางสาย
หนํวยฯ 6 ถึง บ๎าน
ก๎อทุํง หมูํที่ 1 ต าบล
ก๎อ อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน 

เพื่อกํอสร๎าง
ถนนลาดยางสาย
หนํวยฯ 6 ถึงบ๎าน
ก๎อทุงํ 

กํอสร๎างถนนผิวลาด
ยางแอสฟัสติก 
เชื่อมระหวําง
หมูํบ๎าน 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ความ
ปลอดภัย
ของ
ประชาชน 

-
ประชาชน
มีถนนไป
มาสะดวก 
-ถนนมี
สภาพดี 
ปลอดภัย 

จังหวัด/
อบจ./ทต.
และ
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

6. โครงการกํอสร๎าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ๎านก๎อหนอง 
ม.2 เช่ือมบ๎านก๎อ
จอก ม.3 ต าบลก๎อ 
อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน 

เพื่อกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ๎านก๎อ
หนอง หมูํที่ 2 
เชื่อมบ๎านก๎อจอก 
หมูํที่ 3  ต าบลก๎อ 
อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ๎านก๎อหนอง หมูํที่ 
2 เช่ือมบ๎านก๎อจอก 
หมูํที่ 3  ต าบลก๎อ 
อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความ
ปลอดภัย
ของ
ประชาชน 

ประชาชน
มีถนนมี
สภาพดี 
ปลอดภัย
สูง 

จังหวัด/
อบจ./ทต.
และ
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

7. โครงการกํอสร๎าง
ถนนบดอัดลูกรัง 
เชื่อมระหวํางบ๎านก๎อ
ทุํง-ก๎อทํา 

เพื่อให๎มีถนนบด
อัดลูกรังไปสูํพื้นที่
ทำการเกษตร 

กํอสร๎างถนนบดอัด
ลูกรังไปสูํพื้นที่ท า
การเกษตร 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 เกษตรกรมี
ถนนลูกไปสูํ
พื้นที่ท า
การเกษตร 

การเกษตร
หมูํที่ 3 
ต าบลก๎อ 
มีสภาพ
การใช๎งาน
ได๎ดี ไมํ
เป็นหลุม
เป็นบํอ 
รองรับ
การใช๎งาน

องค๑การ
บริหารสํวน
จังหวัด
ล าพูนกับ
เทศบาล
ต าบลก๎อ 
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ของ
เกษตรกร
ในต าบล
ก๎อ 

8. โครงการกํอสร๎าง
ห๎องน้ าส าหรับ
บริการนักทํองเที่ยว
ต าบลก๎อ 

เพื่อสร๎างห๎องน้ า
ส าหรับไว๎บริการ
ประชาชนและ
นักทํองเที่ยว 

กํอสร๎างห๎องน้ า
บริการนักทํองเที่ยว 

717,000 717,000 717,000 717,000 717,000 ห๎องน้ า
บริการ
ประชาชน 

มีห๎องน้ า
ห๎องส๎วม
ไว๎คอย
บริการ
ประชาชน
และ
นักทํองเที่
ยว 

องค๑การ
บริหารสํวน
จังหวัด
ล าพูนกับ
เทศบาล
ต าบลก๎อ 

9. โครงการขยายระบบ
ประปาภเูขาบ๎านก๎อ
ทุํง หมูํที่ 1-4 ต าบล
ก๎อ อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน 

เพื่อปรับปรุงขยาย
เขตระบบประปา
ภูเขา หมูํที่  1-หมูํ
ที่ 4 ต าบลก๎อ 

ปรับปรุงขยายเขต
การจํายน้ าประปา
ภูเขาของหมูํที่ 1-
หมูํที่ 4 ให๎ทั่วทุก
หลังคาเรือน 

3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 น้ าอุปโภค
บริโภค 

ประชาชน
มี
น้ าประปา
ภูเขาใช๎ใน
การ
อุปโภค
บริโภค 

องค๑การ
บริหารสํวน
จังหวัด
ล าพูนกับ
เทศบาล
ต าบลก๎อ 

10. โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมระบบ
ประปาภเูขาบ๎านก๎อ
หนอง หมูํที่ 2 ต าบล
ก๎อ อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน 

เพื่อปรับปรุง
ซํอมแซมระบบ
ประปาภเูขา
หมูํบ๎านก๎อหนอง 
หมูํที่ 2 

ปรับปรุงซํอมระบบ
ประปาภเูขาบ๎าน
ก๎อนหอง หมูํที่ 2 
เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎ในการอุปโภค 
บริโภค 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 น้ าอุปโภค
บริโภค 

ประชาชน
มี
น้ าประปา
ภูเขาใช๎ใน
การ
อุปโภค
บริโภค 

องค๑การ
บริหารสํวน
จังหวัด
ล าพูนกับ
เทศบาล
ต าบลก๎อ 

11. โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังไปสูํพื้นที่

เพื่อปรับปรุง
ซํอมแซมถนน

ปรับปรุงซํอมถนน
ลูกรังไปสูํพื้นที่ท า

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความ
ปลอดภัย

-
ประชาชน

องค๑การ
บริหารสํวน
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การเกษตรต าบลก๎อ ลูกรังไปสูํพื้นที่ท า
การเกษตรในเขต
ต าบลก๎อ 

การเกษตรในเขต
ต าบลก๎อ 

ของ
เกษตรกร 

มีถนน
ลูกรังไปสูํ
พื้นที่ท า
การเกษตร 
-ถนนมี
สภาพดี 
ปลอดภัย 

จังหวัด
ล าพูนกับ
เทศบาล
ต าบลก๎อ 

12. โครงการขยายเขต
ไฟฟูาสาธารณะ 
(โคมไฟถนน) สาย
หน๎าเทศบาลต าบล
ก๎อ-หมูํที่ 4 ต าบลก๎อ 

เพื่อขยายไฟฟูา
สาธารณะ (โคม
ไฟฟูาถนน) 
จุดเริม่ต๎นหน๎า
ส านักงานเทศบาล
ต าบลก๎อ – บ๎าน
ก๎อทํา หมูํที่ 4 

ขยายไฟฟูา
สาธารณะ (โคม
ไฟฟูาถนน) 
จุดเริม่ต๎นหน๎า
ส านักงานเทศบาล
ต าบลก๎อ – บ๎านก๎อ
ทํา หมูํที่ 4 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความ
ปลอดภัย
ของ
ประชาชน 

-มีไฟฟูา
สํองสวําง
ถนน
ประชาชน
มี 
ปลอดภัย 

องค๑การ
บริหารสํวน
จังหวัด
ล าพูนกับ
เทศบาล
ต าบลก๎อ 

13. โครงการขยายเขต
ไฟฟูาสาธารณะ 
(โคมไฟถนน) สาย
แยกเทศบาลต าบล
ก๎อ-หมูํที่ 1 ต าบลก๎อ 

เพื่อขยายไฟฟูา
สาธารณะ (โคม
ไฟฟูาถนน) 
จุดเริม่ต๎นแยก
ส านักงานเทศบาล
ต าบลก๎อ – บ๎าน
ก๎อทํา หมูํที่ 1 

ขยายไฟฟูา
สาธารณะ (โคม
ไฟฟูาถนน) 
จุดเริม่ต๎นแยก
ส านักงานเทศบาล
ต าบลก๎อ – บ๎านก๎อ
ทํา หมูํที่ 1 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความ
ปลอดภัย
ของ
ประชาชน 

-มีไฟฟูา
สํองสวําง
ถนน
ประชาชน
มี 
ปลอดภัย 

องค๑การ
บริหารสํวน
จังหวัด
ล าพูนกับ
เทศบาล
ต าบลก๎อ 

14. โครงการขยายผิว
จราจร(ทางเดิน)ถนน
หน๎าโรงเรียนก๎อ
จัดสรร หมูํที่ 4 
ต าบลก๎อ 

เพื่อขยายผิว
จราจร ทางเดิน 
บริเวณหน๎า
โรงเรียนก๎อจดัสรร 
สร๎างความ
ปลอดภัยให๎กับ
เด็กนักเรยีนและ

ขยายผิวจราจร 
ทางเดิน บริเวณหน๎า
โรงเรียนก๎อจดัสรร  

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ความ
ปลอดภัย
ของนักเรียน
และ
ผู๎ปกครอง 

-
ประชาชน
มีถนนมี
สภาพดี 
ปลอดภัย 

องค๑การ
บริหารสํวน
จังหวัด
ล าพูนกับ
เทศบาล
ต าบลก๎อ 
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ผู๎ปกครองนักเรยีน 
15. โครงการเสรมิผิวลาด

ยางแอสฟัลท๑ติก 
คอนกรีตบ๎านก๎อทํา 
หมูํที่ 4 ต าบลก๎อ
อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน 

เพื่อกํอสร๎างถนน
เสรมิผิวลาดยาง
แอสฟัลท๑ติกคอน 
กรีตบ๎านก๎อทํา 
หมูํที่ 4 ต าบลก๎อ
อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน 

ถนนเสรมิผิวลาด
ยางแอสฟัลท๑ติก
คอน กรีตบ๎านก๎อทํา 
หมูํที่ 4 ต าบลก๎อ
อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน 

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
ล าพูน/หลวง
ชนบท/ทต.
ก๎อ 

16. โครงการกํอสร๎าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ๎านก๎อหนอง 
หมูํที่ 2 ต าบลก๎อ 
อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน 

เพื่อกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ๎านก๎อ
หนอง หมูํที่ 2 
ต าบลก๎อ อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ๎านก๎อหนอง หมูํที่ 
2 ต าบลก๎อ อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความ
ปลอดภัย
ของ
ประชาชน 

ประชาชน
มีถนนมี
สภาพดี 
ปลอดภัย
สูง 

จังหวัด/
อบจ./ทต.
และ
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

17. โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมูบํ๎าน 
หมูํที่ 1 บา๎นก๎อทุํง 
ต าบลก๎อ อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน 

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
สูบน้ ามอเตอร๑จม
ใต๎น้ าและเครื่อง
สูบน้ าหอยโขํง,
จัดซื้อทํอ PVC 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ า
มอเตอร๑จมใต๎น้ า
และเครื่องสูบน้ า
หอยโขํง,จัดซื้อทํอ 
PVC 

700,000 700,000 700,000 700,000 400,000 น้ าใช๎ในการ
อุปโภค 
บริโภค 

ประชาชน
มีน้ าใช๎ใน
การ
อุปโภค 
บริโภค 

จังหวัด
ล าพูนกับ
เทศบาล
ต าบลก๎อ 

18. โครงการขุดเจาะบํอ
บาดาลพร๎อมระบบ
เครื่องสูบน้ าพลัง
ไฟฟูาโซลาํเซลล๑บ๎าน
ก๎อทุํง หมูํที่ 1 ต าบล
ก๎อ 

เพื่อขุดเจาะบํอ
บาดาลพร๎อม
ระบบเครื่องสูบน้ า
พลังไฟฟูาโซลํา
เซลล๑พร๎อมทํอสํง
น้ า 

ขุดเจาะบํอบาดาล
พร๎อมระบบเครื่อง
สูบน้ าพลังไฟฟูาโซ
ลําเซลล๑พร๎อมทํอสํง
น้ า บ๎านก๎อทุํง หมูํที่ 
1 ต าบลก๎อ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีปริมาณ
น้ าประปาใช๎
อยําง
เพียงพอ
ตลอดป ี

ประชาชน
มี
น้ าประปา
ใช๎อยําง
เพียงพอ
ตลอดป ี

กองชําง ทต.
ก๎อ/อบจ./
กรมสํงเสรมิ

ฯ 

20. โครงการขุดเจาะบํอ
บาดาลพร๎อมระบบ
เครื่องสูบน้ าพลัง

เพื่อขุดเจาะบํอ
บาดาลพร๎อม
ระบบเครื่องสูบน้ า

ขุดเจาะบํอบาดาล
พร๎อมระบบเครื่อง
สูบน้ าพลังไฟฟูาโซ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีปริมาณ
น้ าประปาใช๎
อยําง

ประชาชน
มี
น้ าประปา

กองชําง ทต.
ก๎อ/อบจ./
กรมสํงเสรมิ
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ไฟฟูาโซลาํเซลล๑บ๎าน
ก๎อหนอง หมูํที่ 2 
ต าบลก๎อ 

พลังไฟฟูาโซลํา
เซลล๑พร๎อมทํอสํง
น้ า 

ลําเซลล๑พร๎อมทํอสํง
น้ า บ๎านก๎อทุํง หมูํที่ 
1 ต าบลก๎อ 

เพียงพอ
ตลอดป ี

ใช๎อยําง
เพียงพอ
ตลอดป ี

ฯ 

21. โครงการขุดเจาะบํอ
บาดาลพร๎อมระบบ
เครื่องสูบน้ าพลัง
ไฟฟูาโซลาํเซลล๑บ๎าน
ก๎อจอก หมูํที่ 3 
ต าบลก๎อ 

เพื่อขุดเจาะบํอ
บาดาลพร๎อม
ระบบเครื่องสูบน้ า
พลังไฟฟูาโซลํา
เซลล๑พร๎อมทํอสํง
น้ า 

ขุดเจาะบํอบาดาล
พร๎อมระบบเครื่อง
สูบน้ าพลังไฟฟูาโซ
ลําเซลล๑พร๎อมทํอสํง
น้ า บ๎านก๎อจอก หมูํ
ที่ 3 ต าบลก๎อ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีปริมาณ
น้ าประปาใช๎
อยาํง
เพียงพอ
ตลอดป ี

ประชาชน
มี
น้ าประปา
ใช๎อยําง
เพียงพอ
ตลอดป ี

กองชําง ทต.
ก๎อ/อบจ./
กรมสํงเสรมิ

ฯ 

22. โครงการขุดเจาะบํอ
บาดาลพร๎อมระบบ
เครื่องสูบน้ าพลัง
ไฟฟูาโซลาํเซลล๑บ๎าน
ก๎อทํา หมูํที่ 4 ต าบล
ก๎อ 

เพื่อขุดเจาะบํอ
บาดาลพร๎อม
ระบบเครื่องสูบน้ า
พลังไฟฟูาโซลํา
เซลล๑พร๎อมทํอสํง
น้ า 

ขุดเจาะบํอบาดาล
พร๎อมระบบเครื่อง
สูบน้ าพลังไฟฟูาโซ
ลําเซลล๑พร๎อมทํอสํง
น้ า บ๎านก๎อทํา หมูํที่ 
4 ต าบลก๎อ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีปริมาณ
น้ าประปาใช๎
อยําง
เพียงพอ
ตลอดป ี

ประชาชน
มี
น้ าประปา
ใช๎อยําง
เพียงพอ
ตลอดป ี

กองชําง ทต.
ก๎อ/อบจ./
กรมสํงเสรมิ

ฯ 

23. โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมูบํ๎าน 
หมูํที่ 2 บ๎านก๎อ
หนอง ต าบลก๎อ 
อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน 

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
สูบน้ ามอเตอร๑จม
ใต๎น้ าและเครื่อง
สูบน้ าหอยโขํง,
จัดซื้อทํอ PVC 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ า
มอเตอร๑จมใต๎น้ า
และเครื่องสูบน้ า
หอยโขํง,จัดซื้อทํอ 
PVC 

600,000 600,000 600,000 600,000 400,000 น้ าใช๎ในการ
อุปโภค 
บริโภค 

ประชาชน
มีน้ าใช๎ใน
การ
อุปโภค 
บริโภค 

จังหวัด
ล าพูนกับ
เทศบาล
ต าบลก๎อ 

24. โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมูบํ๎าน 
หมูํที่ 3 บ๎านก๎อจอก 
ต าบลก๎อ อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน 

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
สูบน้ ามอเตอร๑จม
ใต๎น้ าและเครื่อง
สูบน้ าหอยโขํง,
จัดซื้อทํอ PVC 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ า
มอเตอร๑จมใต๎น้ า
และเครื่องสูบน้ า
หอยโขํง,จัดซื้อทํอ 
PVC 

600,000 600,000 400,000 400,000 400,000 น้ าใช๎ในการ
อุปโภค 
บริโภค 

ประชาชน
มีน้ าใช๎ใน
การ
อุปโภค 
บริโภค 

จังหวัด
ล าพูนกับ
เทศบาล
ต าบลก๎อ 

25. โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมูบํ๎าน 

เพื่อขุดบํอน้ าตื้น 
พร๎อมจัดซื้อเครื่อง

ขุดบํอน้ าตื้นพร๎อม
จัดซื้อเครื่องสูบน้ า

600,000 600,000 600,000 600,000 400,000 น้ าใช๎ในการ
อุปโภค 

ประชาชน
มีน้ าใช๎ใน

จังหวัด
ล าพูนกับ
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หมูํที่ 4 บ๎านก๎อทํา 
ต าบลก๎อ อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน 

สูบน้ ามอเตอร๑จม
ใต๎น้ าและเครื่อง
สูบน้ าหอยโขํง,
จัดซื้อทํอ PVC 

มอเตอร๑จมใต๎น้ า
และเครื่องสูบน้ า
หอยโขํง,จัดซื้อทํอ 
PVC 

บริโภค การ
อุปโภค 
บริโภค 

เทศบาล
ต าบลก๎อ 

26. โครงการติดตั้งระบบ
ไฟฟูาโซลาํเซลล๑
พร๎อมระบบทํอสํงน้ า
ระบบประปาหมูบํ๎าน
ก๎อทุํง หมูํที่ 1 ต าบล
ก๎อ 

เพื่อติดตั้งระบบ
ไฟฟูาโซลาํเซลล๑
พร๎อมระบบทํอสํง
น้ าระบบประปา
หมูํบ๎านก๎อทุํง หมูํ
ที่ 1 ต าบลก๎อ 

ติดตั้งระบบไฟฟูาโซ
ลําเซลล๑พร๎อมระบบ
ทํอสํงน้ าระบบ
ประปาหมูํบ๎านก๎อ
ทุํง หมูํที่ 1 ต าบล
ก๎อ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 น้ าใช๎ในการ
อุปโภค 
บริโภค 

ประชาชน
มีน้ าใช๎ใน
การ
อุปโภค 
บริโภค 

จังหวัด
ล าพูนกับ
เทศบาล
ต าบลก๎อ 

27. โครงการซํอมสร๎าง
ผิวทางแอสฟัลท๑ติ
กคอนกรีต บ๎านก๎อ
ทุํง  หมูํที่ 1 ต าบล
ก๎อ อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน 

เพื่อซํอมแซมสร๎าง
ผิวทางแอสฟัลท๑ติ
กคอนกรีต บ๎าน
ก๎อทุํง หมูํที่ 1
ต าบลก๎อ อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน 

ซํอมแซมผิวถนน
แอสฟัลท๑ติกคอนก
รีต 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 2,900,000 2,900,000 ความ
ปลอดภัย
ของ
ประชาชน 

ประชาชน
มีถนนมี
สภาพดี 
ปลอดภัย
สูง 

อบจ./
จังหวัด
ล าพูน/หลวง
ชนบท/ทต.
ก๎อ 

28. โครงการซํอมสร๎าง
ผิวทางแอสฟัลท๑ติ
กคอนกรีต บ๎านก๎อ
หนอง  หมูํที่ 2 
ต าบลก๎อ อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน 

เพื่อซํอมแซมสร๎าง
ผิวทางแอสฟัลท๑ติ
กคอนกรีต บ๎าน
ก๎อหนอง หมูํที่ 2 
ต าบลก๎อ อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน 

ซํอมแซมผิวถนน
แอสฟัลท๑ติกคอนก
รีต 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 2,800,000 2,800,000 ความ
ปลอดภัย
ของ
ประชาชน 

ประชาชน
มีถนนมี
สภาพดี 
ปลอดภัย
สูง 

อบจ./
จังหวัด
ล าพูน/หลวง
ชนบท/ทต.
ก๎อ 
 
 

29. โครงการกํอสร๎าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ๎านก๎อทํุง หมูํ
ที่ 1 ต าบลก๎อ 
อ าเภอลี้ จังหวัด

เพื่อกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ๎านก๎อทํุง 
หมูํที่ 1 ต าบลก๎อ 
อ าเภอลี้ จังหวัด

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ๎านก๎อทุํง หมูํที่ 1 
ต าบลก๎อ อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความ
ปลอดภัย
ของ
ประชาชน 

ประชาชน
มีถนนมี
สภาพดี 
ปลอดภัย
สูง 

จังหวัด/
อบจ./ทต.
และ
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 
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ล าพูน ล าพูน 
30. โครงการกํอสร๎าง

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ๎านก๎อจอก 
หมูํที่ 3 ต าบลก๎อ 
อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน 

เพื่อกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ๎านก๎อจอก 
หมูํที่ 3 ต าบลก๎อ 
อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ๎านก๎อจอก หมูํที่ 3
ต าบลก๎อ อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความ
ปลอดภัย
ของ
ประชาชน 

ประชาชน
มีถนนมี
สภาพดี 
ปลอดภัย
สูง 

จังหวัด/
อบจ./ทต.
และ
หนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง 

31. โครงการกํอสร๎าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ๎านก๎อทํา หมูํ
ที่ 4 ต าบลก๎อ 
อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน 

เพื่อกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ๎านก๎อทํา 
หมูํที่ 4 ต าบลก๎อ 
อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ๎านก๎อทํา หมูํที่ 4 
ต าบลก๎อ อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความ
ปลอดภัย
ของ
ประชาชน 

ประชาชน
มีถนนมี
สภาพดี 
ปลอดภัย
สูง 

จังหวัด/
อบจ./ทต.
และ
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

32. โครงการซํอมสร๎าง
ผิวทางแอสฟัลท๑ติ
กคอนกรีต บ๎านก๎อ
จอก  หมูํที่ 3 ต าบล
ก๎อ อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพนู 

เพื่อซํอมแซมสร๎าง
ผิวทางแอสฟัลท๑ติ
กคอนกรีต บ๎าน
ก๎อจอก หมูํที่ 3 
ต าบลก๎อ อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน 

ซํอมแซมผิวถนน
แอสฟัลท๑ติกคอน 
กรีต 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 3,300,000 3,300,000 ความ
ปลอดภัย
ของ
ประชาชน 

ประชาชน
มีถนนมี
สภาพดี 
ปลอดภัย
สูง 

จังหวัด/
อบจ./ทต.
และ
หนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง 

33. โครงการซํอมสร๎าง
ผิวทางแอสฟัลท๑ติก 
คอนกรีต บ๎านก๎อทํา  
หมูํที่ 4 ต าบลก๎อ 
อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน 

เพื่อซํอมแซมสร๎าง
ผิวทางแอสฟัลท๑  
ติกคอนกรีต บ๎าน
ก๎อทํา หมูํที่ 4 
ต าบลก๎อ อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน 

ซํอมแซมผิวถนน
แอสฟัลท๑ติกคอน 
กรีต 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 3,600,000 3,600,000 ความ
ปลอดภัย
ของ
ประชาชน 

ประชาชน
มีถนนมี
สภาพดี 
ปลอดภัย
สูง 

จังหวัด/
อบจ./ทต.
และ
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

34. โคร งการกํอสร๎ า ง
สะพานข๎ามห๎วยแมํ
ก๎อ บ๎านก๎อทุํง หมูํที่ 

เพื่อกํอสร๎าง
สะพานสะพาน
ขนาดใหญํ ข๎าม

กํอสร๎างสะพาน
สะพานขนาดใหญํ 
ข๎ามห๎วยแมํก๎อ บ๎าน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน
ร๎อยละ 80 
ของหมูํบ๎าน 

ประชาชน
ได๎รับการ
บริการ

อบจ.ล าพูน/
ทางหลวง
ชนบท/ทต.
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1 ต าบลก๎อ ห๎วยแมํก๎อ บ๎าน
ก๎อทํุง หมูํที่ 1 
ต าบลก๎อ 

ก๎อทุํง หมูํที่ 1 มีความพึง
พอใจ 

สาธารณะ
ที่มี
คุณภาพ 

ก๎อ 

35. โคร งการกํอสร๎ า ง
สะพานข๎ามห๎วยแมํ
ก๎ อ  บ๎ านก๎ อหนอง 
หมูํที่ 2 ต าบลก๎อ 

เพื่อกํอสร๎าง
สะพานสะพาน
ขนาดใหญํ ข๎าม
ห๎วยแมํก๎อ บ๎าน
ก๎อหนอง หมูํที่ 2 
ต าบลก๎อ 

กํอสร๎างสะพาน
สะพานขนาดใหญํ 
ข๎ามห๎วยแมํก๎อ บ๎าน
ก๎อหนอง หมูํที่ 2 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน
ร๎อยละ 80 
ของหมูํบ๎าน 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได๎รับการ
บริการ
สาธารณะ
ที่มี
คุณภาพ 

อบจ.ล าพูน/
ทางหลวง
ชนบท/ทต.

ก๎อ 

36. โคร งการกํอสร๎ า ง
สะพานข๎ามห๎วยแมํ
ก๎อ บ๎านก๎อจอก หมูํ
ที่ 3 ต าบลก๎อ 

เพื่อกํอสร๎าง
สะพานสะพาน
ขนาดใหญํ ข๎าม
ห๎วยแมํก๎อ บ๎าน
ก๎อจอก หมูํที่ 3 
ต าบลกอ๎ 

กํอสร๎างสะพาน
สะพานขนาดใหญํ 
ข๎ามห๎วยแมํก๎อ บ๎าน
ก๎อจอก หมูํที่ 3 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน
ร๎อยละ 80 
ของหมูํบ๎าน 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ได๎รับการ
บริการ
สาธารณะ
ที่มี
คุณภาพ 

อบจ.ล าพูน/
ทางหลวง
ชนบท/ทต.

ก๎อ 

37. โคร งการกํอสร๎ า ง
สะพานห๎วยมํวงแก๎ว 
บ๎านก๎อจอก 

เ พื่ อ กํ อ ส ร๎ า ง
สะพานห๎วยมํวง
แก๎ว บ๎านก๎อจอก 

กํอสะพานห๎วยมํวง
แก๎ว บ๎านก๎อจอก 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชน
ร๎อยละ 80 
ของหมูํบ๎าน 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ใช๎เป็น
เส๎นทาง
ไปสูํพื้นท่ี
การเกษตร
สะดวก 
ปลอดภัย 

อบจ.ล าพูน/
จังหวัด/กอง
ชําง ทต.ก๎อ 

38. โครงการขยายระบบ
เค รื่ อ ง สู บน้ า พลั ง
ไ ฟ ฟู า โ ซ ลํ า เ ซ ล ล๑
พร๎อมทํอสํงน้ าบ๎าน
ก๎อทุํง 

เพื่ อขยายระบบ
เครื่องสูบน้ าพลัง
ไฟฟูาโซลําเซลล๑
พ ร๎ อ ม ทํ อ สํ ง น้ า
บ๎านก๎อทุํง 

ขยายระบบเครื่อง
สูบน้ าพลังไฟฟูาโซ
ลําเซลล๑พร๎อมทํอสํง
น้ าบ๎านก๎อทํุง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีปริมาณ
น้ าประปาใช๎
อยําง
เพียงพอ
ตลอดป ี

ประชาชน
มี
น้ าประปา
ใช๎อยําง
เพียงพอ
ตลอดป ี

กองชําง ทต.
ก๎อ/อบจ./
กรมสํงเสรมิ

ฯ 
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39. โครงการท าแนวหิน
เรียงกั้นตลิ่งล าห๎วย
แมํก๎อ หมูํที่ 1 

เ พื่ อ ท า แ น วหิ น
เ รี ย งกั้ น ตลิ่ ง ล า
ห๎วยแมํก๎อ หมูํที่ 
1 

ท าแนวหินเรียงกั้น
ตลิ่ งล าห๎ วยแมํก๎อ 
หมูํที่ 1 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 แนวกั้นตลิ่ง
ล าห๎วยแมํ
ก๎อ 

มีแนวก้ัน
ตลิ่งล า
ห๎วยแมํก๎อ 

ทต.ก๎อ /
อบจ.ล าพูน 

รวมจ านวนโครงการ 39 39 39 39 39    
รวมจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 52,537,000 52,537,000 52,337,000 58,737,000 58,037,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ปี พ.ศ.2564 เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความม่ันคง  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 3.1.แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการติดตั้ง
ระบบ
กล๎องโทรทัศน๑
วงจรปิด 
(CCTV) 
ปูองกันและ
แก๎ไข
อาชญากรรม
ในพ้ืนที่ต าบล
ก๎อ 

เพ่ือติดตั้งระบบ
กล๎องโทรทัศน๑
วงจรปิด (CCTV) 
ปูองกันและแก๎ไข
อาชญากรรม
และยาเสพติดใน
พ้ืนที่ต าบลก๎อ 

ระบบ
กล๎องโทรทัศน๑
วงจรปิด 
(CCTV) 
ปูองกันและ
แก๎ไข
อาชญากรรม
และยาเสพติด
ในพ้ืนที่ต าบล
ก๎อ 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ลดปัญหา
อาชญากรรม
ในพ้ืนที่
ต าบลก๎อ 

ไมํมีปัญหา
อาชญากรรม
และยาเสพ
ติดในพ้ืนที่
ต าบลก๎อ 

ส านัก
ปลัด/กรม
สํงเสริมฯ 

รวมจ านวนโครงการ 1 1 1 1 1    
รวมจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000    

 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ปี พ.ศ.2564 เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เมืองท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ  

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4.3.แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการ
กํอสร๎างฝาย
ชะลอน้ าห๎วย
ปันปืน บ๎านก๎อ
ทุํง หมูํที่ 1 
ต าบลก๎อ จุดที่ 
1 ปูองกันภัย
แล๎ง 

เพื่อกํอสร๎างฝาย
ชะลอน้ าห๎วยปัน
ปืน บ๎านก๎อทุํง 
หมูํที่ 1 ต าบล
ก๎อ จุดที่ 1 
ปูองกันภัยแล๎ง 

ฝายชะลอน้ า
ห๎วยปันปืน 
บ๎านก๎อทุํง หมูํ
ที ่1 ต าบลก๎อ 
จุดที่ 1 
ปูองกันภัย
แล๎ง 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 การ
ปูองกัน
และแก๎ไข
ปัญหาภัย
แล๎ง 

ประชาชนมี
น้ าใช๎ในฤดู
แล๎ง 

เทศบาล
ต าบลก๎อ 

2. โครงการ
กํอสร๎างฝาย
ชะลอน้ าห๎วย
ปันปืน บ๎านก๎อ
ทุํง หมูํที่ 1 
ต าบลก๎อ จุดที่ 
2 ปูองกันภัย

เพื่อกํอสร๎างฝาย
ชะลอน้ าห๎วยปัน
ปืน บ๎านก๎อทุํง 
หมูํที่ 1 ต าบล
ก๎อ จุดที่ 2 
ปูองกันภัยแล๎ง 

ฝายชะลอน้ า
ห๎วยปันปืน 
บ๎านก๎อทุํง หมูํ
ที่ 1 ต าบลก๎อ 
จุดที่ 2 
ปูองกันภัย
แล๎ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การ
ปูองกัน
และแก๎ไข
ปัญหาภัย
แล๎ง 

ประชาชนมี
น้ าใช๎ในฤดู
แล๎ง 

เทศบาล
ต าบลก๎อ 

แบบ ผ.02/1 
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แล๎ง 
3. โครงการ

กํอสร๎างฝาย
ชะลอน้ าห๎วยขี่ 
บ๎านก๎อหนอง 
หมูํที่ 2 ต าบล
ก๎อ ปูองกันภัย
แล๎ง 

เพื่อกํอสร๎างฝาย
ชะลอน้ าห๎วยขี่ 
บ๎านก๎อหนอง 
หมูํที่ 2 ต าบล
ก๎อ ปูองกันภัย
แล๎ง 

ฝายชะลอน้ า
ห๎วยขี่ บ๎านก๎อ
หนอง หมูํที่ 2 
ต าบลก๎อ 
ปูองกันภัย
แล๎ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การ
ปูองกัน
และแก๎ไข
ปัญหาภัย
แล๎ง 

ประชาชนมี
น้ าใช๎ในฤดู
แล๎ง 

เทศบาล
ต าบลก๎อ 

4. โครงการ
กํอสร๎างฝาย
ชะลอน้ า
ห๎วยขจวม จุดที่ 
1 บ๎านก๎อจอก 
หมูํที่ 3 ต าบล
ก๎อ ปูองกันภัย
แล๎ง 

เพื่อกํอสร๎างฝาย
ชะลอน้ า
ห๎วยขจวม บ๎าน
ก๎อจอก หมูํที่ 3 
ต าบลก๎อ 
ปูองกันภัยแล๎ง 

ฝายชะลอน้ า
ห๎วยขจวม 
บ๎านกอ๎จอก 
หมูํที่ 3 ต าบล
ก๎อ ปูองกันภัย
แล๎ง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 การ
ปูองกัน
และแก๎ไข
ปัญหาภัย
แล๎ง 

ประชาชนมี
น้ าใช๎ในฤดู
แล๎ง 

เทศบาล
ต าบลก๎อ 

5. โครงการ
กํอสร๎างฝาย
ชะลอน้ า
ห๎วยขจวม จุดที่ 
2  บ๎านก๎อจอก 
หมูํที่ 3 ต าบล
ก๎อ ปูองกันภัย
แล๎ง 

เพื่อกํอสร๎างฝาย
ชะลอน้ า
ห๎วยขจวม บ๎าน
ก๎อจอก หมูํที่ 3 
ต าบลก๎อ 
ปูองกันภัยแล๎ง 

ฝายชะลอน้ า
ห๎วยขจวม 
บ๎านก๎อจอก 
หมูํที่ 3 ต าบล
ก๎อ ปูองกันภัย
แล๎ง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 การ
ปูองกัน
และแก๎ไข
ปัญหาภัย
แล๎ง 

ประชาชนมี
น้ าใช๎ในฤดู
แล๎ง 

เทศบาล
ต าบลก๎อ 

6. โครงการ
กํอสร๎างฝาย
ชะลอน้ าห๎วย
โปุง บ๎านก๎อทํา 

เพื่อกํอสร๎างฝาย
ชะลอน้ าห๎วยโปุง 
บ๎านก๎อทํา หมูํที่ 
4  ต าบลก๎อ จดุ

ฝายชะลอน้ า
ห๎วยโปุง บ๎าน
ก๎อทํา หมูํที่ 4  
ต าบลก๎อ จุดที่ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การ
ปูองกัน
และแก๎ไข
ปัญหาภัย

ประชาชนมี
น้ าใช๎ในฤดู
แล๎ง 

เทศบาล
ต าบลก๎อ 
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หมูํที่ 4  ต าบล
ก๎อ จุดที่ 1 
ปูองกันภัยแล๎ง 

ที่ 1 ปูองกันภัย
แล๎ง 

1 ปูองกันภัย
แล๎ง 

แล๎ง 

7. โครงการ
กํอสร๎างฝาย
ชะลอน้ าห๎วย
โปุง บ๎านก๎อทํา 
หมูํที่ 4  ต าบล
ก๎อ จุดที่ 2 
ปูองกันภัยแล๎ง 

เพื่อกํอสร๎างฝาย
ชะลอน้ าห๎วยโปุง 
บ๎านก๎อทํา หมูํที่ 
4  ต าบลก๎อ จดุ
ที่ 2 ปูองกันภัย
แล๎ง 

ฝายชะลอน้ า
ห๎วยโปุง บ๎าน
ก๎อทํา หมูํที่ 4  
ต าบลก๎อ จุดที่ 
2 ปูองกันภัย
แล๎ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การ
ปูองกัน
และแก๎ไข
ปัญหาภัย
แล๎ง 

ประชาชนมี
น้ าใช๎ในฤดู
แล๎ง 

เทศบาล
ต าบลก๎อ 

8. โครงการ
ซํอมแซมฝาย
ห๎วยแมํก๎อ หมูํ
ที่ 1 ต าบลก๎อ 
ปูองกันภัยแล๎ง 

เพื่อซํอมแซม
ฝายห๎วยแมํก๎อ 
หมูํที่ 1 ต าบล
ก๎อ ปูองกันภัย
แล๎ง 

ฝายห๎วยแมํ
ก๎อ หมูํที่ 1 
ต าบลก๎อ 
ปูองกันภัย
แล๎ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 น้ าใชํใน
การเกษตร
และ
ปูองกันภัย
แล๎ง 

ประชาชนมี
น้ าใช๎ใน
การเกษตร
และในฤดู
แล๎ง 

เทศบาล
ต าบลก๎อ 

9. โครงการขุด
สระเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตรห๎วย
ขี่ บา๎นก๎อ
หนอง หมูํที่ 2 
ต าบลก๎อ 
อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน 

เพื่อขุดสระเก็บ
น้ าเพื่อ
การเกษตรห๎วยขี่ 
บ๎านก๎อหนอง 
หมูํที่ 2 ต าบล
ก๎อ อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน 

ขุดสระเก็บน้ า
เพื่อ
การเกษตร
ห๎วยขี่ บ๎านก๎อ
หนอง หมูํที่ 2 
ต าบลก๎อ 
อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 การมีน้ าใช๎
ใน
การเกษตร
และ
ปูองกันภัย
แล๎ง 

เกษตรกรมี
น้ าใช๎ใน
การเกษตร
และในชํวง
ฤดูแล๎ง 

จังหวัด/
อบจ./ทต.
และ
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

10. โครงการขุด
สระเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตรห๎วย
ขี่ (จุดที่ 2)  
บ๎านก๎อหนอง 

เพือ่ขุดสระเก็บ
น้ าเพื่อ
การเกษตรห๎วยขี่ 
(จุดที่ 2)  บ๎าน
ก๎อหนอง หมูํที่ 

ขุดสระเก็บน้ า
เพื่อ
การเกษตร
ห๎วยขี่ (จุดที่ 
2)  บ๎านก๎อ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 การมีน้ าใช๎
ใน
การเกษตร
และ
ปูองกันภัย

เกษตรกรมี
น้ าใช๎ใน
การเกษตร
และในชํวง
ฤดูแล๎ง 

จังหวัด/
อบจ./ทต.
และ
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 
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หมูํที่ 2 ต าบล
ก๎อ อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน 

2 ต าบลก๎อ 
อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน 

หนอง หมูํที่ 2 
ต าบลก๎อ 
อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน 

แล๎ง 

11. โครงการขุด
สระเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตรห๎วย
น้ าลวา บ๎านก๎อ
จอก หมูํที่ 3 
ต าบลก๎อ 
อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน 

เพื่อขุดสระเก็บ
น้ าเพื่อ
การเกษตรห๎วย
น้ าลวา บ๎านก๎อ
จอก หมูํที่ 3 
ต าบลก๎อ อ าเภอ
ลี้ จังหวัดล าพูน 

ขุดสระเก็บน้ า
เพื่อ
การเกษตร
ห๎วยน้ าลวา 
บ๎านก๎อจอก 
หมูํที่ 3 ต าบล
ก๎อ อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 การมีน้ าใช๎
ใน
การเกษตร
และ
ปูองกันภัย
แล๎ง 

เกษตรกรมี
น้ าใช๎ใน
การเกษตร
และในชํวง
ฤดูแล๎ง 

จังหวัด/
อบจ./ทต.
และ
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

12. โครงการขุด
สระเก็บน้ า
ห๎วยขจวม บ๎าน
ก๎อจอก หมูํที่ 
3 ต าบลก๎อ 
อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน 

เพื่อขุดสระเก็บ
น้ าเพื่อ
การเกษตร
ห๎วยขจวม บ๎าน
ก๎อจอก หมูํที่ 3 
ต าบลก๎อ อ าเภอ
ลี้ จังหวัดล าพูน 

ขุดสระเก็บน้ า
เพื่อ
การเกษตร
ห๎วยขจวม 
บ๎านก๎อจอก 
หมูํที่ 3 ต าบล
ก๎อ อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 การมีน้ าใช๎
ใน
การเกษตร
และ
ปูองกันภัย
แล๎ง 

เกษตรกรมี
น้ าใช๎ใน
การเกษตร
และในชํวง
ฤดูแล๎ง 

จังหวัด/
อบจ./ทต.
และ
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

13. โครงการผันน้ า
เข๎าสูํพื้นที่ท า
การเกษตร
ต าบลก๎อ 

เพื่อผันน้ าจัดท า
ระบบการสูบน้ า
เข๎าสูํพื้นที่ท า
การเกษตร 

ติดตั้งระบบ
สูบน้ าผันน้ า
เข๎าสูํพื้นที่ท า
การเกษตรใน
ต าบลก๎อ  

200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 การมีน้ าใช๎
เพื่อ
การเกษตร
ตลอดทั้งป ี

ประชาชนมี
น้ าใช๎เพื่อ
การเกษตร
ตลอดทั้งป ี

จังหวัด/
อบจ./ทต.
และ
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

14. โครงการขุด
สระเก็บน้ าห๎วย
ปุาคา บ๎านก๎อ

เพื่อขุดลอกสระ
เก็บน้ าห๎วยปุาคา 
บ๎านก๎อหนอง 

สระเก็บน้ า
ห๎วยปุาคา 
บ๎านก๎อหนอง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
พอใจท่ีมี
แหลํงน้ า

มีแหลํงน้ า
เพื่อ
การเกษตร 

จังหวัด/
อบจ./ทต.
และ
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หนอง ท า
การเกษตร 

หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

15. โครงการขุด
สระเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตรห๎วย
ปันปืน บ๎านก๎อ
ทุํง หมูํที่ 1 

เพื่อขุดสระเก็บ
น้ าเพื่อ
การเกษตรห๎วย
ปันปืน บ๎านก๎อ
ทุํง หมูํที่ 1 

ขุดสระเก็บน้ า
เพื่อการ
เกษตรกร 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 เกษตรกร
พึงพอใจท่ี
มีแหลํงน้ า
ไปสูํพื้นท่ี
การเกษตร 

เกษตรกร
สามารถท า
การเกษตร
ได๎ตลอดทุก
ฤดูกาล 

จังหวัด/
อบจ./ทต.
และ
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 
 

16. โครงการขุด
สระเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตรห๎วย
โปุงแก บ๎านก๎อ
ทุํง หมูํที่ 1 

เพื่อขุดสระเก็บ
น้ าเพื่อ
การเกษตรห๎วย
โปุงแก บ๎านก๎อ
ทุํง หมูํที่ 1 

ขุดสระเก็บน้ า
เพื่อการ
เกษตรกร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เกษตรกร
พึงพอใจท่ี
มีแหลํงน้ า
ไปสูํพื้นท่ี
การเกษตร 

เกษตรกร
สามารถท า
การเกษตร
ได๎ตลอดทุก
ฤดูกาล 

จังหวัด/
อบจ./ทต.
และ
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

17. โครงการขุด
สระเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตรห๎วย
บําฮ๎อ บ๎านก๎อ
ทุํง หมูํที่ 1 

เพื่อขุดสระเก็บ
น้ าเพื่อ
การเกษตรห๎วย
บําฮ๎อ บ๎านก๎อ
ทุํง หมูํที่ 1 

ขุดสระเก็บน้ า
เพื่อการ
เกษตรกร 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 เกษตรกร
พึงพอใจท่ี
มีแหลํงน้ า
ไปสูํพื้นท่ี
การเกษตร 

เกษตรกร
สามารถท า
การเกษตร
ได๎ตลอดทกุ
ฤดูกาล 

จังหวัด/
อบจ./ทต.
และ
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

18. โครงการขุด
ลอกสระเก็บน้ า
ห๎วยน้ าขจวม 
บ๎านก๎อจอก 
หมูํที่ 3 

เพื่อขุดลอกสระ
เก็บน้ าห๎วยน้ า
ขจวม บ๎านก๎อ
จอก หมูํที่ 3 

ขุดลอกสระ
เก็บน้ าห๎วยน้ า
ขจวม บ๎านก๎อ
จอก หมูํที่ 3 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 เกษตรกร
พึงพอใจท่ี
มีแหลํงน้ า
ไปสูํพื้นท่ี
การเกษตร 

เกษตรกร
สามารถท า
การเกษตร
ได๎ตลอดทุก
ฤดูกาล 

จังหวัด/
อบจ./ทต.
และ
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

19. โครงการขุด
สระเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตรห๎วย
หนองเตา บ๎าน
ก๎อทุํง หมูํที่ 1 

เพื่อขุดสระเก็บ
น้ าเพื่อ
การเกษตรห๎วย
หนองเตา บ๎าน
ก๎อทุํง หมูทํี่ 1 

ขุดสระเก็บน้ า
เพื่อการ
เกษตรกร 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 เกษตรกร
พึงพอใจท่ี
มีแหลํงน้ า
ไปสูํพื้นท่ี
การเกษตร 

เกษตรกร
สามารถท า
การเกษตร
ได๎ตลอดทุก
ฤดูกาล 

จังหวัด/
อบจ./ทต.
และ
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 
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20. โครงการขุด
สระเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตรน้ า
ห๎วยดงพาน 
บ๎านก๎อจอก 
หมูํที่ 3 

เพื่อขุดสระเก็บ
น้ าเพื่อ
การเกษตรห๎วย
น้ าห๎วยดงพาน 
บ๎านก๎อจอก หมูํ
ที่ 3 

ขุดสระเก็บน้ า
เพื่อการ
เกษตรกร 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 เกษตรกร
พึงพอใจท่ี
มีแหลํงน้ า
ไปสูํพื้นท่ี
การเกษตร 

เกษตรกร
สามารถท า
การเกษตร
ได๎ตลอดทุก
ฤดูกาล 

จังหวัด/
อบจ./ทต.
และ
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

21. โครงการขุด
ลอกอํางเก็บน้ า
ห๎วยมํวงแก๎ว 
บ๎านก๎อจอก 

เพื่อขุดลอกอําง
เก็บน้ าห๎วยมํวง
แก๎ว บ๎านก๎อ
จอก 

กํอสร๎างอําง
เก็บน้ าห๎วย
มํวงแก๎ว บ๎าน
ก๎อจอก 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 เกษตรกร
พึงพอใจท่ี
มีแหลํงน้ า
ไปสูํพื้นท่ี
การเกษตร 

เกษตรกร
สามารถท า
การเกษตร
ได๎ตลอดทุก
ฤดูกาล 

จังหวัด/
อบจ./ทต.
และ
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

22. โครงการขุด
สระเก็บน้ าห๎วย
หนองตํอม 
บ๎านก๎อทํา หมูํ
ที่ 4 ต าบลก๎อ 

เพื่อขุดสระเก็บ
น้ าห๎วยหนอง
ตํอม บ๎านก๎อทํา 
หมูํที่ 4 ต าบล
ก๎อ 

ขุดสระเก็บน้ า
ห๎วยหนอง
ตํอม บ๎านก๎อ
ทํา หมูํที่ 4 
ต าบลก๎อ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เกษตรกร
พึงพอใจท่ี
มีแหลํงน้ า
ไปสูํพื้นท่ี
การเกษตร 

เกษตรกร
สามารถท า
การเกษตร
ได๎ตลอดทุก
ฤดูกาล 

จังหวัด/
อบจ./ทต.
และ
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

23. โครงการขุด
ลอกสระเก็บน้ า 
บ๎านก๎อจอก 
หมูํที่ 3 

เพื่อขุดลอกสระ
เก็บน้ า บา๎นก๎อ
จอก หมูํที่ 3 
(หลังเทศบาล
ต าบลก๎อ) 

ขุดลอกสระ
เก็บน้ าเพื่อ
การเกษตร 
และอุปโภค 
บริโภค 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เกษตรกร
พึงพอใจท่ี
มีแหลํงน้ า
ไปสูํพื้นท่ี
การเกษตร 

เกษตรกร
สามารถท า
การเกษตร
ได๎ตลอดทุก
ฤดูกาล 

จังหวัด/
อบจ./ทต.
และ
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

24. โครงการขุด
สระเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตรห๎วย
ปูุโน บ๎านก๎อ
จอก หมูํที่ 3 

เพื่อขุดสระเก็บ
น้ าเพื่อ
การเกษตรห๎วยปูุ
โน บ๎านก๎อจอก 
หมูํที่ 3 

สระเก็บน้ า
เพื่อ
การเกษตร
ห๎วยปูุโน บ๎าน
ก๎อจอก หมูํที่ 
3 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 เกษตรกร
พึงพอใจท่ี
มีแหลํงน้ า
ไปสูํพื้นที่
การเกษตร 

เกษตรกร
สามารถท า
การเกษตร
ได๎ตลอดทุก
ฤดูกาล 

จังหวัด/
อบจ./ทต.
และ
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 
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25. โครงการติดตั้ง
ระบบโซลา
เซลล๑ (พลังงาน
แสงอาทิตย๑)
ของเทศบาล
ต าบลก๎อ 

เพื่อติดตั้งการใช๎
ระบบโซลาเซลล๑
ในส านักงาน
เทศบาลต าบล
ก๎อในการลดใช๎
พลังงาน 

ติดตั้งแผง
โซลาเซลล๑ 
หลังคา
เทศบาลต าบล
ก๎อ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
มีความพึง
พอใจใน
การไดร๎ับ
บริการ ท่ี
ตํอเนื่อง 
แม๎แตํ
ไฟฟูาดับ 

เพื่อการ
พัฒนาและ
ใช๎พลังงานท่ี
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 
ลดปัญหา
โลกร๎อน 

จังหวัด/
อบจ./ทต.
และ
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

26. โครงการติดตั้ง
ไฟฟูาสํองสวําง
ระบบโซลา
เซลล๑ (พลังงาน
แสงอาทิตย๑)ใน
พื้นทีต่ าบลก๎อ 

เพื่อติดตั้งฟูาสํอง
สวํางระบบโซลา
เซลล๑ในพื้นที่
ต าบลก๎อ 

ติดตั้งไฟฟูา
สํองสวําง
ระบบโซลา
เซลล๑ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน
มีความพึง
พอใจใน
การไดร๎ับ
บริการ ท่ี
ตํอเนื่อง 
แม๎แตํ
ไฟฟูาดับ 

เพื่อการ
พัฒนาและ
ใช๎พลังงานท่ี
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 
ลดปัญหา
โลกร๎อน 

จังหวัด/
อบจ./ทต.
และ
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

27. โครงการขุด
ลอกหน๎าฝาย
ห๎วยก๎อ บ๎าน
ก๎อทุํง หมูํที่ 1 

เพื่อขุดลอกหน๎า
ฝายห๎วยก๎อ บ๎าน
ก๎อทุํง หมูํที่ 1 

ขุดสระเก็บน้ า
เพื่อ
การเกษตร  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เกษตรกร
พึงพอใจท่ี
มีแหลํงน้ า
ไปสูํพื้นท่ี
การเกษตร 

เกษตรกร
สามารถท า
การเกษตร
ได๎ตลอดทุก
ฤดูกาล 

จังหวัด/
อบจ./ทต.
และ
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 
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28. โครงการขุด
สระเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตรห๎วย
แหน บ๎านก๎อ
ทํา หมูํที่ 4 

เพื่อขุดสระเก็บ
น้ าเพือ่
การเกษตรห๎วย
แหน บ๎านก๎อทํา 
หมูํที่ 4 

สระเก็บน้ า
เพื่อ
การเกษตร
ห๎วยแหน 
บ๎านก๎อทํา หมูํ
ที่ 4 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เกษตรกร
พึงพอใจท่ี
มีแหลํงน้ า
ไปสูํพื้นท่ี
การเกษตร 

เกษตรกร
สามารถท า
การเกษตร
ได๎ตลอดทุก
ฤดูกาล 

จังหวัด/
อบจ./ทต.
และ
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวขอ๎ง 

29. โครงการ
ธนาคารน้ าใต๎
ดินภายใน
หมูํบ๎าน 

เพื่อกํอสร๎าง
ธนาคารน้ าใต๎ดิน
ภายในชุมชน
ต าบลก๎อ 

กํอสร๎าง
ธนาคารน้ าใต๎
ดินภายใน
ชุมชนต าบล
ก๎อ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
มีความพึง
พอใจท่ีมี
ระบบ
ระบายน้ า 

การระบาย
น้ า 

จังหวัด/
อบจ./ทต.
และ
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

30. โครงการขุด
สระเก็บน้ าห๎วย
แพะยําเอื้อย
น๎อย 

เพื่อขุดสระเก็บ
น้ าห๎วยแพะยํา
เอื้อยน๎อย บ๎าน
ก๎อจอก หมูํที่ 3 
ต าบลก๎อ 

ขุดสระเก็บน้ า
ห๎วยแพะยํา
เอื้อยน๎อย 
แพะยําเอื้อย
หลวง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เกษตรกร/
ประชาชน
พึงพอใจท่ี
มีแหลํงน้ า
ไปสูํพื้นท่ี
การเกษตร 

เกษตรกร
สามารถท า
การเกษตร
ได๎ตลอดทุก
ฤดูกาล 

จังหวัด/
อบจ./ทต.
และ
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

31. โครงการขุด
ลอกล าห๎วยแมํ
ก๎อ 

เพื่อขุดลอกล า
ห๎วยแมํก๎อ 
เปิดทางน้ า 

ขุดลอกล า
ห๎วยแมํก๎อ 
เปิดทางน้ า 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เกษตรกร/
ประชาชน
พึงพอใจท่ี
มีแหลํงน้ า
ไปสูํพื้นท่ี
การเกษตร 

เกษตรกร
สามารถท า
การเกษตร
ได๎ตลอดทุก
ฤดูกาลแก๎ไข
ปัญหาภัย
แล๎ง 

จังหวัด/
อบจ./ทต.
และ
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 
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32. โครงการขยาย
ส ร ะ เ ก็ บ น้ า
ห๎วยขจวม บ๎าน
ก๎อจอก หมูํ ที่ 
3 

เพื่อให๎มีแหลํงน้ า
เก็บกักน้ าได๎มาก
ยิ่งข้ึน 

ขุดขยายสระ
เ ก็ บ น้ า
ห๎ ว ย ข จ ว ม 
บ๎ านก๎ อจอก 
หมูํที่ 3 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีปริมาณ
น้ าใช๎ใน
การเกษตร 

เกษตรกรมี
น้ าใช๎ใน
การเกษตร
อยําง
เพียงพอ
ตลอดป ี

กองชําง ทต.
ก๎อ/อบจ./
กรมสํงเสรมิ

ฯ 

33. โ ค ร ง ก า ร ขุ ด
สระเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตรห๎วย
แพะตายขาน 
บ๎ า น ก๎ อ จ อ ก 
หมูํที่ 3 ต าบล
ก๎อ 

เพื่อขุดสระเก็บ
น้ า เ พื่ อ
การเกษตรห๎วย
แ พ ะ ต า ย ข า น 
บ๎านก๎อจอก หมูํ
ที่ 3 ต าบลก๎อ 

ขุดสระเก็บน้ า
เ พื่ อ
ก า ร เ ก ษ ต ร
ห๎วยแพะตาย
ขาน บ๎านก๎อ
จอก หมูํที่  3 
ต าบลก๎อ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีปริมาณ
น้ าใช๎ใน
การเกษตร 

เกษตรกรมี
น้ าใช๎ใน
การเกษตร
อยําง
เพียงพอ
ตลอดป ี

กองชําง ทต.
ก๎อ/อบจ./
กรมสํงเสรมิ

ฯ 

34. โ ค ร ง ก า ร ขุ ด
สระเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตรห๎วย
แพะหม๎อแกง
เ ตํ า  บ๎ า น ก๎ อ
จอก  หมูํ ที่  3 
ต าบลก๎อ 

เพื่อขุดสระเก็บ
น้ า เ พื่ อ
การเกษตรห๎วย
แพะหม๎อแกงเตํา 
บ๎านก๎อจอก หมูํ
ที่ 3 ต าบลก๎อ 

ขุดสระเก็บน้ า
เ พื่ อ
ก า ร เ ก ษ ต ร
ห๎วยแพะหม๎อ
แกงเตํา บ๎าน
ก๎อจอก หมูํที่ 
3 ต าบลก๎อ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีปริมาณ
น้ าใช๎ใน
การเกษตร 

เกษตรกรมี
น้ าใช๎ใน
การเกษตร
อยําง
เพียงพอ
ตลอดป ี

กองชําง ทต.
ก๎อ/อบจ./
กรมสํงเสรมิ

ฯ 

35. โ ค ร ง ก า ร ขุ ด
สระเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตรห๎วย
น้ าดิบ บ๎านก๎อ
จอก  หมูํ ที่  3 
ต าบลก๎อ 

เพื่อขุดสระเก็บ
น้ า เ พื่ อ
การเกษตรห๎วย
น้ าดิบ บ๎ านก๎อ
จ อ ก  ห มูํ ที่  3 
ต าบลก๎อ 

ขุดสระเก็บน้ า
เ พื่ อ
ก า ร เ ก ษ ต ร
ห๎ ว ย น้ า ดิ บ 
บ๎ านก๎ อจอก 
หมูํที่ 3 ต าบล
ก๎อ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีปริมาณ
น้ าใช๎ใน
การเกษตร 

เกษตรกรมี
น้ าใช๎ใน
การเกษตร
อยําง
เพียงพอ
ตลอดป ี

กองชําง ทต.
ก๎อ/อบจ./
กรมสํงเสรมิ

ฯ 
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36. โ ค ร ง ก า ร ขุ ด
สระเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตรห๎วย
หนองเสือแผ๎ว 
บ๎านก๎อทํา หมูํ
ที่ 4 ต าบลก๎อ 

เพื่อขุดสระเก็บ
น้ า เ พื่ อ
การเกษตรห๎วย
หนองเสื อแผ๎ ว 
บ๎านก๎อทํา หมูํที่ 
4 ต าบลก๎อ 

ขุดสระเก็บน้ า
เ พื่ อ
ก า ร เ ก ษ ต ร
ห๎วยหนองเสือ
แผ๎ว บ๎านก๎อ
ทํ า  ห มูํ ที่  4 
ต าบลก๎อ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีปริมาณ
น้ าใช๎ใน
การเกษตร 

เกษตรกรมี
น้ าใช๎ใน
การเกษตร
อยําง
เพียงพอ
ตลอดป ี

กองชําง ทต.
ก๎อ/อบจ./
กรมสํงเสรมิ

ฯ 

37. โ ค ร ง ก า ร ขุ ด
สระเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตรห๎วย
แพะยํ า เ อื้ อ ย
หลวง บ๎านก๎อ
จอก  หมูํ ที่  3 
ต าบลก๎อ 

เพื่อขุดสระเก็บ
น้ า เ พื่ อ
การเกษตรห๎วย
แ พ ะ ยํ า เ อื้ อ ย
หลวง บ๎ านก๎ อ
จ อ ก  ห มูํ ที่  3 
ต าบลก๎อ 

ขุดสระเก็บน้ า
เ พื่ อ
ก า ร เ ก ษ ต ร
ห๎ ว ยแพะยํ า
เอื้อย บ๎านก๎อ
จอก หมูํที่  3 
ต าบลก๎อ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีปริมาณ
น้ าใช๎ใน
การเกษตร 

เกษตรกรมี
น้ าใช๎ใน
การเกษตร
อยําง
เพียงพอ
ตลอดป ี

กองชําง ทต.
ก๎อ/อบจ./
กรมสํงเสรมิ

ฯ 

38. โ ค ร ง ก า ร ขุ ด
สระเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตรห๎วย
น้ าดั้น บ๎านก๎อ
จอก  หมูํ ที่  3 
ต าบลก๎อ 

เพื่อขุดสระเก็บ
น้ า เ พื่ อ
การเกษตรห๎วย
น้ าดั้ น บ๎ านก๎อ
จ อ ก  ห มูํ ที่  3 
ต าบลก๎อ 

ขุดสระเก็บน้ า
เ พื่ อ
ก า ร เ ก ษ ต ร
ห๎ ว ย น้ า ดั้ น 
บ๎ านก๎ อจอก 
ห มูํ ที่  3  
ต าบลก๎อ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีปริมาณ
น้ าใช๎ใน
การเกษตร 

เกษตรกรมี
น้ าใช๎ใน
การเกษตร
อยําง
เพียงพอ
ตลอดป ี
 

กองชําง ทต.
ก๎อ/อบจ./
กรมสํงเสรมิ

ฯ 

39. โ ค ร ง ก า ร ขุ ด
สระเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตรห๎วย
โปุง บ๎านก๎อทํา 
หมูํที่ 4 ต าบล
ก๎อ 

เพื่อขุดสระเก็บ
น้ า เ พื่ อ
การเกษตรห๎วย
โปุง บ๎านก๎อทํา 
หมูํที่  4  ต าบล
ก๎อ 

ขุดสระเก็บน้ า
เ พื่ อ
ก า ร เ ก ษ ต ร
ห๎วยโปุง บ๎าน
ก๎อทํา หมูํที่ 4  
ต าบลก๎อ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีปริมาณ
น้ าใช๎ใน
การเกษตร 

เกษตรกรมี
น้ าใช๎ใน
การเกษตร
อยําง
เพียงพอ
ตลอดป ี

กองชําง ทต.
ก๎อ/อบจ./
กรมสํงเสรมิ

ฯ 
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รวมจ านวนโครงการ 39 39 39 39 39    
รวมจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 227,350,000 227,350,000 227,350,000 227,350,000 227,350,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ปี พ.ศ.2564 เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ  
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว  
 5.1.แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการอุโมงค๑
ดอกซอมพอ 
(หลวง) ผํอวิถีคน
บ๎านก๎อ ชํวงที่ 1 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน๑ในพื้นที่
เทศบาลต าบลก๎อ
และเส๎นทางสูํ
แหลํงทํองเที่ยวใน
ต าบลก๎อ 

พัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศน๑ในพื้นที่
เทศบาลต าบล
ก๎อและเส๎นทางสูํ
แหลํงทํองเที่ยว
ในต าบลก๎อ 

2,096,200 
 

2,096,200 2,096,200 2,096,200 2,096,200 ด าเนินการ
อยํางน๎อยปีละ 
1 ครั้ง 

พัฒนาและรักษา
สภาพแวดล๎อม
แหลํงทํองเที่ยว
ในพื้นที่ต าบลก๎อ 

จังหวัด/
อบจ./ทต.
และ
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

2. โครงการอุโมงค๑
ดอกซอมพอ 
(หลวง) ผํอวิถีคน
บ๎านก๎อ ชํวงที่ 2 

เพือ่ปรับปรุงภมูิ
ทัศน๑ในพื้นที่
เทศบาลต าบลก๎อ
และเส๎นทางสูํ
แหลํงทํองเที่ยวใน
ต าบลก๎อ 

พัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศน๑ในพื้นที่
เทศบาลต าบล
ก๎อและเส๎นทางสูํ
แหลํงทํองเที่ยว
ในต าบลก๎อ 

1,364,900 1,364,900 1,364,900 1,364,900 1,364,900 ด าเนินการ
อยํางน๎อยปีละ 
1 ครั้ง 

พัฒนาและรักษา
สภาพแวดล๎อม
แหลํงทํองเที่ยว
ในพื้นที่ต าบลก๎อ 

จังหวัด/
อบจ./ทต.
และ
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

3. โครงการ เพื่อจัด จัดตั้ง 1,265,000 1,265,000 1,265,000 1,265,000 1,265,000 ร๎ อ ย ล ะ  2 0 -มี ศู น ย๑ บริ ก า ร จังหวัด/

แบบ ผ.02/1 
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ศูนย๑บริการ
นักทํองเที่ยว
ต าบลก๎อพร๎อม
ห๎องน้ า 

ศูนย๑บริการ
นักทํองเที่ยว
ต าบลก๎อและมี
ห๎องน้ าบริการ
ประชาชน 

ศูนย๑บริการ
นักทํองเที่ยว
ต าบลก๎อ และ
ห๎องน้ า
ประชาชน 

ข อ ง
นักทํองเที่ยวมี
ความพึ่งพอใจ
ในการบริการ
นักทํองเที่ยว 

นั ก ทํ อ ง เ ที่ ย ว
ต าบลก๎อ 
-มีห๎องน้ าบริการ
ประชาชน 

อบจ./ทต.
และ
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 
 

4. โครงการจัดงาน
เทศกาลปลา 

เพื่อสํงเสริมการ
ทํ อ ง เ ที่ ย ว ด๎ า น
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
การทํองเที่ยวใน
ต าบลก๎อ 

กิจกรรมเทศกาล
ปลา 

- 400,000 400,000 400,000 400,000 ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

สํ ง เ ส ริ ม ก า ร
ทํ อ ง เ ที่ ย ว ขอ ง
ต าบลก๎อ 

กองวิชาการ
และ
แผนงาน/
อบจ.ล าพูน 

5. โครงการสํงเสริม
ก า ร ทํ อ ง เ ที่ ย ว
กิจกรรมทํองเที่ยว
แบบโฮมสเตย๑ ใช๎
ชีวิตรํวมกับชุมชน
เรือนแพ 

เพื่อสํงเสริมการ
ทํ อ ง เ ที่ ย ว ด๎ า น
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
การทํองเที่ยวใน
ต าบลก๎อ 

กิ จ ก ร ร ม
ทํองเที่ ยวแบบ
โฮมสเตย๑ ใช๎ชีวิต
รํ ว ม กั บ ชุ ม ช น
เรือนแพ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

สํ ง เ ส ริ ม ก า ร
ทํ อ ง เ ที่ ย ว ขอ ง
ต าบลก๎อ 

กองวิชาการ
และ
แผนงาน/
อบจ.ล าพูน 

6. โครงการสํงเสริม
ก า ร ทํ อ ง เ ที่ ย ว
กิ จ ก ร ร ม แ อํ ว
โบราณสถาน ยล
บ๎านเกํา  เลําวิถี
ชุมชน ต าบลก๎อ 

เพื่อสํงเสริมการ
ทํ อ ง เ ที่ ย ว ด๎ า น
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
การทํองเที่ยวใน
ต าบลก๎อ 
 
 

กิ จ ก ร ร ม แ อํ ว
โบราณสถาน ยล
บ๎านเกํา เลําวิถี
ชุมชน ต าบลก๎อ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

สํ ง เ ส ริ ม ก า ร
ทํ อ ง เ ที่ ย ว ขอ ง
ต าบลก๎อ 

กองวิชาการ
และ
แผนงาน/
อบจ.ล าพูน 

7. โครงการสํงเสริม
ก า ร ทํ อ ง เ ที่ ย ว
กิจกรรมมัดด๎าย

เพื่อสํงเสริมการ
ทํ อ ง เ ที่ ย ว ด๎ า น
ศาสนา ศิลปะ 

กิจกรรมมัดด๎าย
เป็นสาย ทอฝูาย
เป็นผืน ฟื้นคืน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

สํ ง เ ส ริ ม ก า ร
ทํ อ ง เ ที่ ย ว ขอ ง
ต าบลก๎อ 

กองวิชาการ
และ
แผนงาน/
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เป็นสาย ทอฝูาย
เป็นผืน ฟื้นคืนวิถี
คนก๎อ 

วัฒนธรรมและ
การทํองเที่ยวใน
ต าบลก๎อ 

วิถีคนก๎อ อบจ.ล าพูน 

8. โครงการสํงเสริม
ก า ร ทํ อ ง เ ที่ ย ว
กิจกรรมธนาคาร
ปลา 

เพื่อสํงเสริมการ
ทํ อ ง เ ที่ ย ว ด๎ า น
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
การทํองเที่ยวใน
ต าบลก๎อ 

กิจกรรมธนาคาร
ปลา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

สํ ง เ ส ริ ม ก า ร
ทํ อ ง เ ที่ ย ว ขอ ง
ต าบลก๎อ 

กองวิชาการ
และ
แผนงาน/
อบจ.ล าพูน 

9. โครงการสํงเสริม
ก า ร ทํ อ ง เ ที่ ย ว
กิจกรรมปั่นรักษ๑ 
ทุํงกิก๊-แก๎งก๎อ 

เพื่อสํงเสริมการ
ทํ อ ง เ ที่ ย ว ด๎ า น
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
การทํองเที่ยวใน
ต าบลก๎อ 

กิจกรรมปั่นรักษ๑ 
ทุํงกิ๊ก-แก๎งก๎อ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

สํ ง เ ส ริ ม ก า ร
ทํ อ ง เ ที่ ย ว ขอ ง
ต าบลก๎อ 

กองวิชาการ
และ
แผนงาน/
อบจ.ล าพูน 

10. โครงการดอกฝูาย
บานท่ีบ๎านก๎อ 

เพื่อสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวในต าบล
ก๎อ 

สํงเสริมการ
ทํองเที่ยวใน
ต าบลก๎อ 

- - 400,000 400,000 400,000 นักทํองเที่ยว
เข๎ามาเที่ยวชม
ในพื้นที่ 

กระตุ๎นเศรษฐกิจ
ในต าบลก๎อ 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
ทต.ก๎อ/อบจ.

ล าพูน 
รวมจ านวนโครงการ 9 9 10 10 10    

รวมจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 5,226,100 5,626,100 6,026,100 6,026,100 6,026,100    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ปี พ.ศ.2564 เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ  
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว  
 5.3.แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการกํอสร๎าง
ส วน ส าธ า ร ณ ะ
และปรับปรุงภูมิ
ทัศน๑สํงเสริมการ
ทํองเที่ยวบ๎านก๎อ
หนอง 

เพื่อกํอสร๎าง
สวนสาธารณะ
และปรับปรุงภูมิ
ทัศน๑สํงเสริมการ
ทํองเที่ยวบ๎านก๎อ
หนอง 

กํอสร๎าง
สวนสาธารณะ
และปรับปรุงภูมิ
ทัศน๑สํงเสริมการ
ทํองเที่ยวบ๎าน
ก๎อหนอง 

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมีที่
พักผํอนหยํอน
ใจ สุขภาพดีขึ้น 

มีสวนสาธารณะ
ให๎ประชาชนได๎
ใช๎ประโยชน๑ 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ทต.ก๎อ 

2. โครงการกํอสร๎าง
ส วน ส าธ า ร ณ ะ
และปรับปรุงภูมิ
ทัศน๑สํงเสริมการ
ทํองเที่ยวบ๎านก๎อ
จอก หมูํที่ 3 

เพื่อกํอสร๎าง
สวนสาธารณะ
และปรับปรุงภูมิ
ทัศน๑สํงเสริมการ
ทํองเที่ยวบ๎านก๎อ
จอก หมูํที่ 3 

กํอสร๎าง
สวนสาธารณะ
และปรับปรุงภูมิ
ทัศน๑สํงเสริมการ
ทํองเที่ยวบ๎าน
ก๎อจอก หมูํที่ 3 

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมีที่
พักผํอนหยํอน
ใจ สุขภาพดีขึ้น 

มีสวนสาธารณะ
ให๎ประชาชนได๎
ใช๎ประโยชน๑ 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ทต.ก๎อ 

รวมจ านวนโครงการ - - 2 2 2    
รวมจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น   3,000,000 3,000,000 3,000,000    

แบบ ผ.02/1 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ปี พ.ศ.2564 เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ส านักงาน 

เครื่องท าน้ าร๎อน –น้ าเย็น จ านวน 
3 เครื่อง เครื่องละ 5,000 บาท 

  15,000 15,000 15,000 ส านักปลดั/
กองคลัง/กอง

สวัสดิการ 
2. แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ยานพาหนะ
และขนสํง 

รถโดยสาร (ดเีซล) ขนาด 12 ท่ีนั่ง 
ปริมาตรกระบอกสูบไมํต่ ากวํา 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต๑
สูงสุด ไมํต่ ากวํา 90 กิโลวัตต๑ 

  1,288,000 1,288,000 1,288,000 ส านกัปลดั 

3. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
วิทยาศาสตร๑
หรือการแพทย๑ 

เครื่องช่ังน้ าหนัก จ านวน 1 เครื่อง 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 ส านักปลดั 

4. แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ดับเพลิง  
 

ชุดดับเพลิง จ านวน  ๕ ชุด    โดย
มีรายละเอียดดังนี ้
๑) เป็นชุดดับเพลิง 
๒) ชุดดับเพลิงแบํงออกเป็น 
ช้ันนอก ช้ันกันน้ าระบายอากาศ
และฉนวนกันความร๎อน ซับใน
สามารถถอดออกจากกันได๎  
ประกอบด๎วยตัวเสื้อ และกางเกง 
ติดแถบสะท๎อนแสง มีกระเปุาด๎าน
หน๎าท่ีตัวเสื้อ 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - - ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.03 
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๓) มีถึงมือกันความร๎อน  
๔) มีหมวกที่มีกระจกหน๎า  มา
พร๎อมผ๎าคลุมต๎นคอด๎านหลัง 
๕) มีรองเท๎าที่มลีักษณะดังนี้ 
   -  ผิวนอกเป็นยางสังเคราะห๑  
   -  แผํนฉนวนกันความร๎อน   
   - พื้นเสริมเหล็กท้ังแผํน  
   - พื้นส๎นชนิดกันลื่น  
   - มีหูจับ 
   - แผํนยางกันกระแทก     
๖) มีผ๎าคลุมศรีษะตลอดถึงสํวนคอ 
ผ๎าคลมุศีรษะหนาสองช้ัน เย็บตดิ
เป็นช้ันเดียว 

5. แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ส านักงาน  
 

โครงการจดัซื้อถังเก็บน้ าฝนเพื่อ
ชํวยเหลือประชาชนในการขาด
แคลนน้ าในการอุปโภค-บริโภค 
จ านวน ๕ ถัง   
โดยมีคณุลักษณะดังนี ้
- เป็นถังไฟบอร๑กลาดขนาดบรรจุ 
๒,๐๐๐ ลิตร  
 
 

- - ๕๐,๐๐๐ - - ส านัก
ปลัดเทศบาล 

6. แผนงาน
สาธารณสุข 
 
 
 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
การแพทย๑ 
 

เครื่องช่ังน้ าหนัก  
โดยมีคณุลักษณะดังนี ้
๑) เป็นเครื่องช่ังน้ าหนักแบบ
สมดลุ มีท่ีวัดสํวนสูงในตัว  
๒) ช่ังได๎ขนาด ๑๖๐ กิโลกรัม 
๓) สามารถช่ังไดล๎ะเอียดไมํน๎อย

๑๔,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ - - ส านักปลดั 
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กวํา ๑๐๐ กรัม 
๔) วัดสํวนสูงไดร๎ะหวําง ๗๕-๑๙๕ 
เซนติเมตร 

7. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
การเกษตร 

ตู๎เครื่องสูบน้ าแบบหอยโขํง  
โดยมีคณุลักษณะดังนี ้
๑) โขํง สูบน้ าได๎ 1,130 ลติรตํอ
นาที 
๒) เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโขํง 
ใช๎มอเตอร๑ไฟฟูา  
๓) ขนาดทํอสํงไมํน๎อยกวํา 3 น้ิว 
(50 มลิิลติร) 
4) สํงน้ าสูงไมํน๎อยกวํา 13.50 
เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต 
5)อุปกรณ๑ประกอบเครื่องสูบน้ า
และมอเตอร๑ไฟฟูาต๎อง 
ครบชุดพร๎อมใช๎งานได ๎
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ๑
ของส านักมาตรฐานงบประมาณ ๑ 
ส านักงานงบประมาณ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 กองชําง 

8. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
การเกษตร 

ตู๎เครื่องสูบน้ าแบบจม 
รายละเอียด/คณุสมบัติของ
ครุภณัฑ๑  
1. ขนาดทํอสํง(Discharge Size) : 
1 1/2”(ไมํน๎อยกวํา 1 นิ้วครึ่ง)  
2. ก าลังมอเตอร๑(Power Output 
Range) : 0.25-1.5 กิโลวัต 1 
เฟส  
3. สํงน้ าได๎สูง (Head) : 7.3 M  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองชําง 
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4. ปริมาณน้ าสูงสุด (Cappacity) 
: ไมํน๎อยกวํา 190 L/Min 
(ไมํน๎้อยกวํา 190 ลิตร/นาที)  
5. ระยะสํงสูงสุดไมํน๎อยกวํา : ไมํ
น๎อยกวํา 40 M (ไมํน๎อยกวํา 40 
เมตร)  
6. เรือนปั๊ม(Casing) :วัสดุแข็งแรง
ทนตํอการกัดกรํอน  
7. คุณสมบตัิพิเศษ : สามารถดดู
น้ าปนกรวด/ปนทรายและเลนได ๎ 
หมายเหตุ -  ุ ครุภณัฑ๑ที่ไมํไดร๎ะบุ
อยูํในมาตรฐาน ครุภณัฑ๑ของส านกั
งบประมาณครบชุดพร๎อมใช๎งานได๎ 

9. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ าแบบจม (ซัมเมิร๑ส) 
ระบบประปาหมูบํ๎าน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองชําง 

10. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
การเกษตร 

ตู๎ควบคุมระบบประปาประจ า
หมูํบ๎าน (ตู๎คอนโทล) 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองชําง 

11. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ า(ปั๊มน้ า) ระบบประปา
หมูํบ๎านก๎อทุํง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองชําง 

12. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ไฟฟูา
และวิทย ุ

ล าโพงพร๎อมอุปกรณ๑เสียงตามสาย
ประจ าหมูํบ๎านก๎อทํุง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 กองชําง 

13. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ไฟฟูา
วิทยุ 

ติดตั้งหม๎อแปลงไฟฟูาที่อยูํอาศัย
บ๎านก๎อทุํง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองชําง 
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14. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ าแบบจม (ซัมเมิร๑ส) 
ขนาด 2 HP 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองชําง 

15. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ าแบบจม (ซัมเมิร๑ส) 
ระบบประปาหมูํบ๎านก๎อจอก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองชําง 

16. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ าแบบจม (ซัมเมิร๑ส) 
ระบบประปาหมูํบ๎านกอ๎ทํา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองชําง 

17. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
การเกษตร 

ตู๎ควบคุมระบบประปาหมูํบ๎านก๎อ
ทํา (ตู๎คอนโทล) 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 กองชําง 

18. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑เกษตร เครื่ องสูบน้ าแบบจม ขนาด 2 
แรงม๎ า  จ านวน 3 ตั ว  ตั วละ 
2 5 , 1 5 0  บ า ท  ( ต า ม ร า ค า
ท๎องตลาดฅ) 

- 75,450 75,450 - - กองชําง 

19. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑เกษตร เครื่ องสูบน้ าแบบจม ขนาด 3 
แรงม๎ า  จ านวน 1 ตั ว  ตั วละ 
3 5 , 3 1 0  บ า ท  ( ต า ม ร า ค า
ท๎องตลาด) 

- 35,310 35,310 - - กองชําง 

20. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ยานพาหนะ
และขนสํง 

-รถบรรทุกขยะ จ านวน 1 คัน 
-ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไมํต่ าวํา 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต๑สูงสุดไมํต่ ากวํา 11 
กิโลวัตต๑ แบบเปิดข๎างเทท๎าย 
1)ตู๎บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุ
ไมํน๎อยกวํา 3 ลูกบาศก๑เมตร 
2)พื้นตัวถังท าด๎วยแผํนเหล็กอาบ

- 950,000 950,000 950,000 950,000 กองชําง
เทศบาลต าบล

ก๎อ 

แบบ ผ. 08 
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สั ง ก ะ สี  ห น า ไ มํ น๎ อ ย ก วํ า  3 
ลูกบาศก๑เมตร 
3)มีบานเลื่อนขึ้น-ลงได๎ข๎างละ 2 
บาน 
5)มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได๎ 2 
บาน 
5)ยกเทท๎ายด๎วยระบบไฮดรอลิก 
ส า ม า ร ถควบ คุ ม ไ ด๎ จ า ก ห๎ อ ง
โดยสาร 
6)มีอุปกรณ๑สัญญาณไฟ 

21. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ไฟฟูา
และวิทย ุ

ตู๎ ควบคุม เครื่ อ งสูบน้ าบาดาล 
จ านวน 1 ตู๎ (ราคาตามท๎องตลาด) 

7,490 7,490 7,490 7,490 7,490 กองชําง 

22. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ไฟฟูา
และวิทย ุ

ล าโพงฮอนล๑เสียงตามสาย ขนาด
ปากกว๎าง 15 นิ้ว จ านวน 20 ตัว 
ตัวละ 1,610 บาท 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 กองชําง 

23. แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

ที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง 

คํากํอสร๎างสิ่ง
สาธารณูปการ 

ติดตั้งเสารับ-สํงสัญญาณวิทยุ
สื่อสารพร๎อมอุปกรณ๑ในการติดตั้ง 
1.เสาวิทยุแบบสามเหลี่ยม ท าด๎วย
เหล็ก หน๎ากว๎าง 14 น้ิว ยาวทํอน
ละ 3 เมตร พร๎อมพํนสีกันสนิม
และสจีริง จ านวน 10 ทํอน รวม 
30 เมตร 
2.เสาตอหม๎อคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ใช๎เป็นเสาหลักหน๎ากว๎าง 50x50 
เซนติเมตร สูง 150 เซนติเมตร 
พร๎อมเทฐานเสาตอหม๎อส าหรับ
ดึงสลิงขนาด 120x120 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ส านักปลดั 
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เซนติเมตร จ านวน 1 ต๎น 
3.เสาตอหม๎อคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ดึงสลิง หน๎ากว๎าง 40x40 
เซนติเมตร สูง 150 เซนติเมตร 
พร๎อมเทฐานเสาตอหม๎อส าหรับ
ดึงสลิง ขนาด 120x120 
เซนติเมตร จ านวน 3 ต๎น 

24. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

คําใช๎สอย คําบ ารุงรักษา
และซํอมแซม 

บ ารุงรักษาและซํอมแซม ปรับปรุง
ครุภณัฑ๑ของเทศบาลต าบลก๎อ เชํน 
รถยนต๑สํวนกลาง 
เครื่องปรับอากาศ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ทต.ก๎อ 

25. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ส านักงาน 

เครื่องท าน้ าเย็นแบบขวดคว่ า   5,790 5,790 5,790 ส านักปลดั 

26. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
วิทยาศาสตร๑ 

เครื่องพํนละอองฝอย ULV (เครื่อง
พํนก าจัดยุงและก าจัดแมลง) 

  60,000 60,000 60,000 ส านักปลดั 

รวมจ านวนโครงการ 18 19 25 20 20  
รวมจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 1,479,490 2,526,250 4,054,250 3,778,490 3,778,490  
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ส่วนที่ 4 
 
 

 
 
 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได๎ก าหนดให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีอ านาจและหน๎าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้น จะต๎องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท๎องถิ่นจะต๎องสอดคล๎องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมูํบ๎านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต๎องมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท๎องถิ่นระดับจังหวัด รํวมกับคณะกรรมการพัฒนาองค๑การบริหารสํวนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นระดับจังหวัด  ผู๎แทนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  รํวมกันจัดท า  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให๎การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร๑การพัฒนา
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช๎เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นของตนเองได๎
ตํอไป และเพ่ือให๎สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต๎องการของประชาชนอันจะน าไปสู๎การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท๎องถิ่นได๎อยําง
แท๎จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท๎องถิ่นให๎เข๎มแข็ง เกิดประโยชน๑สูงสุดตํอประชาชนในท๎องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค๑กรปกครองสําวนท๎องถิ่น  จึงต๎องก าหนดยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎สอดคล๎องยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือ
น าไปสูํการ  บูรณาการรํวมกัน ให๎เกิดความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูํแผนพัฒนา
กลุํมจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ 
ปี  ไทยแลนด๑ ๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต๎องมีการติดตามและ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร๑เพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  และที่
แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
จะต๎องด าเนินการให๎คะแนนตามเกณฑ๑ที่ก าหนดไว๎ ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตํวันที่ประกาศใช๎งบประมาณรายจําย  รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ๎อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น  ดังนี้     

 

การติดตามและประเมนิผล 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 



~ 186 ~ 
 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด๎วย  

1.1 ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห๑สภาวการณ๑และศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร๑ 60 คะแนน ประกอบด๎วย  

(1) ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร๑จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน๑ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ๑ 5 คะแนน  
(6) เปูาประสงค๑ของแตํละประเด็นกลยุทธ๑ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร๑ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร๑ในภาพรวม 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ๑ที่ควรได๎เพ่ือให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท๎องถิ่นขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ 80 (80 คะแนน)  
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ประกอบด๎วย  
2.1 การสรุปสถานการณ๑การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน้ าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน้ าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 แผนงานและยุทธศาสตร๑การพัฒนา 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด๎วย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) ก าหนดวัตถุประสงค๑สอดคล๎องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎
ถูกต๎อง 5 คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
(5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แหํงชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต๎หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑และผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 5 คะแนน  
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(12) ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ๑ที่ควรได๎เพ่ือให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคลื่อน

การ พัฒนาท๎องถิ่นขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ 80 (80 คะแนน)  
3.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา  
ประเด็นพิจารณา คะแนน 

1. ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 20  20 
2. การวิเคราะห๑สภาวการณ๑และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร๑ ประกอบด๎วย 65 

3.1 ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (10)  (10) 
3.2 ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
3.3 ยุทธศาสตร๑จังหวัด (5) 
3.4 วิสัยทัศน๑ (5) 
3.5 กลยุทธ๑ (5) 
3.6 เปูาประสงค๑ของแตํละประเด็นกลยุทธ๑ (5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร๑ (5) 
3.8 แผนงาน (5) 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร๑ในภาพรวม (5) 
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
 

 4.แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านกายภาพ เชํน ที่ตั้งของหมูํบ๎าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหลํงน้ า ลักษณะของปุาไม๎ ฯลฯ ด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชํน ข๎อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ชํวงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชํน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค๑เคราะห๑ 

(๒)  

(๔) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เชํน การคมนาคมขนสํง การ (๒)  
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ไฟฟูา การประปา โทรศัพท๑ ฯลฯ 
(๕) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชํน การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว๑ การบริการ การทํองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย๑/กลุํม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข๎อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชํน การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค๎าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข๎อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชํน น้ า ปุาไม๎ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข๎อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นหรือ
การใช๎ข๎อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท๎องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท๎องถิ่นโดยใช๎กระบวนการรํวมคิด รํวมท า รํวม
ตัดสินใจ รํวมตรวจสอบ รํวมรับประโยชน๑ รํวมแก๎ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพ่ือแก๎ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าที่ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(๓)  

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห๑ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล๎องยุทธศาสตร๑
จังหวัด ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น นโยบายของ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห๑การใช๎ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช๎ผลของการบังคับใช๎ สภาพการณ๑ที่เกิดข้ึนตํอการพัฒนาท๎องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห๑ทางสังคม เชํน ด๎านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เป็นต๎น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห๑ทางเศรษฐกิจ ข๎อมูลด๎านรายได๎ครัวเรือน การสํงเสริม
อาชีพ กลุํมอาชีพ กลุํมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุํมตํางๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูํทั่วไป เป็นต๎น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห๑สิ่งแวดล๎อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติตํางๆ ทาง
ภูมิศาสตร๑ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ๑ที่มีผลตํอ
สิ่งแวดล๎อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห๑ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท๎องถิ่น ด๎วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจสํงผลตํอการด าเนินงานได๎แกํ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอํอน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  
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๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร๑ของ
องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร๑ของ
องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร๑
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
สอดคล๎องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และ 
Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

 

สอดคล๎องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมของ
ท๎องถิ่น และยุทธศาสตร๑จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 

สอดคล๎องกับแผนพัฒนากลุํมจังหวัด ยุทธศาสตร๑พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผํนดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร๑ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

๓.๔ วิสัยทัศน๑ 
 

วิสัยทัศน๑ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ต๎องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอยํางชัดเจน สอดคล๎องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและ
สัมพันธ๑กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

๓.๕ กลยุทธ๑ 
 

แสดงให๎เห็นชํองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต๎องท าตามอ านาจหน๎าที่
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่จะน าไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน๑ หรือ
แสดงให๎เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให๎บรรลุวิสัยทัศน๑นั้น 

(๕)  

๓.๖ เปูาประสงค๑ของ
แตํละประเด็นกล
ยุทธ๑ 

เปูาประสงค๑ของแตํละประเด็นกลยุทธ๑มีความสอดคล๎องและสนับสนุน
ตํอกลยุทธ๑ที่จะเกิดขึ้น มุํงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(๕)  

๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร๑
(Positioning) 
 

ความมุํงม่ันอันแนํวแนํในการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น เพ่ือให๎บรรลุ
วิสัยทัศน๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่
จริง ที่จะน าไปสูํผลส าเร็จทางยุทธศาสตร๑  

(๕)  

๓.๘ แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุํงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค๑ ตัวชี้วัด คํา
เปูาหมาย กลยุทธ๑ จุดยืนทางยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวน

(๕)  
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ท๎องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสูํการท าโครงการพัฒนาท๎องถิ่นใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลําว 

๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร๑ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค๑รวมที่น าไปสูํการพัฒนาท๎องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุํมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร๑ขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 

5.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
จะต๎องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค๑กรปกครองสวนท๎องถิ่นเพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น จะต๎องด าเนินการให๎คะแนนตามเกณฑ๑ที่ก าหนดไว๎  ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  โดยด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตํวันที่ประกาศใช๎งบป ระมาณรายจําย  
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลง
วันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ๎อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ดังนี้     

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 

๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 

๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 

๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 

     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค๑สอดคล๎องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎ถูกต๎อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

            สังคมแหํงชาติ 
(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  (๕) 
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            ยั่งยืน ภายใต๎หลักประชารัฐ 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑และผลคาดวําที่จะได๎รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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6.แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห๑กรอบการจัดท ายุทธศาสตร๑
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ใช๎การ
วิเคราะห๑ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ๑การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนา อยํางน๎อย
ต๎องประกอบด๎วยการวิเคราะห๑ศักยภาพด๎าน
เศรษฐกิจ, ด๎านสังคม, ด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มตีัวเลขตํางๆ เพื่อน ามาใช๎
วัดผลในเชิงปริมาณ เชํน การวัดจ านวน
โครงการ กิจกรรม งานตํางๆ ก็คือผลผลิตนั่ง
เองวําเป็นไปตามท่ีตั้งเปูาหมายเอาไว๎หรือไมํ
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได๎ก าหนดไว๎
เทําไร จ านวนที่ไมํสามารถด าเนินการได๎มี
จ านวนเทําไหรํ สามารถอธิบายได๎ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนา
ท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าที่ที่ได๎ก าหนดไว๎ 
๒) วิเคราะห๑ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ 
(Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาใน
เชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ มาใช๎เพื่อ
วัดคําภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตํางๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงตํอความต๎องการ
ของประชาชนหรือไมํและเป็นไปตามอ านาจ
หน๎าที่หรือไมํ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไมํ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ๑ การด าเนินการตํางๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต๎อง คงทน ถาวร 
สามารถใช๎การได๎ตามวัตถุประสงค๑หรือไมํ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุ
วัตถุประสงค๑  และเปูาหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ได๎รับงบประมาณมาด าเนินการ 

๑๐  
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รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสํวนราชการหรือ
หนํวยงาน 
๒) วิเคราะห๑ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๔. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑) วิเคราะห๑แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎าน
ตํางๆ มีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในมิติตํางๆ จน
น าไปสูํการจัดท าโครงการพัฒนาท๎องถิ่นโดย
ใช๎ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ที่มีพ้ืนที่ติดตํอกัน 
๒) วิเคราะห๑แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎าน
ตํางๆ ที่สอดคล๎องกับการแก๎ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค๑สนองตํอ
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให๎การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน๑ขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นที่ก าหนดไว๎ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุํงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อํานแล๎วเข๎าใจได๎วําจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค๑
สอดคล๎องกับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงค๑ชัดเจน (clear objective) 
โครงการต๎องก าหนดวัตถุประสงค๑สอดคล๎อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล๎องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต๎อง
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ มีความเป็นไปได๎
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎
ถูกต๎อง 
 
 

สภาพที่อยากให๎เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทาง
ที่ต๎องไปให๎ถึงเปูาหมายต๎องชัดเจน สามารถ
ระบุจ านวนเทําไร กลุํมเปูาหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอยํางไร กลุํมเปูาหมาย พื้นที่
ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให๎ชัดเจนวําโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต๎น
ในชํวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ

(๕)  
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กลุํมเปูาหมายของโครงการ หาก
กลุํมเปูาหมายมีหลายกลุํม ให๎บอกชัดลงไปวํา
ใครคือกลุํมเปาูหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุํมเปูาหมายรอง 

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑ 
๒๐ ป ี
 
 

โครงการสอดคล๎องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) 
การสร๎างความสามารถในการแขํงขัน (๓) การ
พัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพคน (๔) การสร๎าง
โอกาสความเสนอภาคและเทําเทียมกันทาง
สังคม (๕) การสร๎างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (๖) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพ่ือให๎เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล๎อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีความสอดคล๎องแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ ๑๒ โดย 
(๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึด
คนเป็นศูนย๑กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน๑
ภายใต๎ยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด
เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึด
หลักการน าไปสูํปฏิบัติให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยําง
จริงจังใน ๕ ปีที่ตํอยอดไปสูํผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เปูาหมายระยะยาว ภายใต๎แนวทางการ
พัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแขํงขัน
และการหลุดพ๎นกับดักรายได๎ปานกลางสูํ
รายได๎สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชํวง
วัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร๎างสังคมสูงวัย
อยํางมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทาง
สังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (๕) การสร๎างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยํางเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม (๖) การบริหารราชการ
แผํนดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล๎อง 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล๎องกับการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจไปสูํ Value-
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด๎วยนวัตกรรม ท าน๎อย ได๎มาก เชํน (๑) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค๎า โภคภัณฑ๑ไปสูํ
สินค๎าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด๎วยภาคอุตสาหกรรม ไปสูํ

(๕)  
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 การขับเคลื่อนด๎วนเทคโนโลยี ความคิด
สร๎างสรรค๑และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการ
เน๎นภาคการผลิตสินค๎าไปสูํการเน๎นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด๎วย
วิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค๑ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนาแล๎วตํอยอดความได๎เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เชํน ด๎านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม 
ฯลฯ 

๕.๗ โครงการสอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร๑จังหวัด 
 
 
 

โครงการพัฒนาท๎องถิ่นมีความสอดคล๎องกับ
ห๎วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได๎
ก าเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไมํสามารถแยกสํวนใดสํวนหนึ่งออกจากกัน
ได๎ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท๎องถิ่นต๎องเป็น
โครงการเชื่อมตํอหรือเดินทางไปด๎วยกันกับ
ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ได๎ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕)  

๕.๘ โครงการแก๎ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร๎างให๎ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต๎
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต๎พ้ืนฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือรํวม
ด าเนินการ เป็นโครงการตํอยอดและขยายได๎ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต๎องการเพ่ือให๎เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให๎ท๎องถิ่นมี
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท๎องถิ่นที่พัฒนา
แล๎วด๎วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕)  

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล๎องกับเปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต๎องค านึงถึง
หลักส าคัญ ๕ ประการในการจัดท าโครงการ
ได๎แกํ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) 
ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความ
ยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรํงใส 
(Transparency) 

(๕)  

๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต๎องให๎
สอดคล๎องกับโครงการถูกต๎องตามหลัก
วิชาการทางชําง หลักของราคากลาง ราคา
กลางท๎องถิ่น มีความโปรํงใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ๑ 

(๕)  
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๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค๑และผลที่คาดวํา
จะได๎รับ 
 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key 
Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได๎ 
(measurable) ใช๎บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช๎บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได ๎เชํน การก าหนดความพึง
พอใจ การก าหนดร๎อยละ การก าหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค๑ท่ีเกิดที่สิ่งที่ได๎รับ 
(การคาดการณ๑ คาดวําจะได๎รับ) 

(๕)  

๕.๑๒ ผลที่คาดวําจะได๎รับ
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ 

ผลที่ได๎รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได๎จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล๎อง
กับวัตถุประสงค๑ท่ีตั้งไว๎ การได๎ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต๎องเทํากับวัตถุประสงค๑หรือ
มากกวําวัตถุประสงค๑ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค๑ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไป
ได๎และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได๎ (๓) ระบุสิ่ง
ที่ต๎องการด าเนินงานอยํางชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได๎ 
(๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล๎องกับความเป็น
จริง (๕) สํงผลตํอการบํงบอกเวลาได๎ 

(๕)  

รวมคะแนน 100  
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 เทศบาลต าบลก๎อใช๎การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช๎ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตามที่จะกลําวตํอไปในหัวข๎อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการวําบรรลุวัตถุประสงค๑ที่ก าหนดไว๎ในโครงการทุกประการหรือไมํอยํางไร 
 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช๎แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบํงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุํงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช๎วิธีการแก๎ปัญหาหรือเรียนรู๎จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีสํวนรํวม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต๎องอยูํภายใต๎กรอบข๎อ (1) –(10) หรือ

เป็นแบบผสมก็ได๎ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได๎จริงๆคืออะไร คําใช๎จําย (Cost) เวลา (Time) 

เป็นไปตามที่ก าหนดไว๎หรือไมํ 
ประชาชนได๎ประโยชน๑อยํางไรหรือราชการได๎ประโยชน๑อยํางไร 
วัดผลนั้นได๎หรือไมํ หรือวัดได๎เทําไหรํ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เชํน จะท า สนับสนุน สํงเสริม ปูองกัน อยํางไร เป็นต๎น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้วํา องค๑กรตํางๆไมํวําจะเป็นองค๑กรภาครัฐหรือองค๑กร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยูํรอดได๎ต๎องมีการปรับตัวให๎เข๎ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อม
ภายนอก 4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด๎วย 

1) สิ่งแวดล๎อมด๎านการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดล๎อมด๎านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล๎อมด๎านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล๎อมด๎านวิทยาการใหมํๆ (Technology)  
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จากแผนภาพ เทศบาลต าบล มีฐานะเป็นองค๑กรภาครัฐองค๑กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่จะต๎อง

มีความสามารถในการปรับตัวให๎เข๎ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล๎อมตํางๆ 4 ประการดังที่กลําวมาแล๎ว 
เพ่ือให๎องค๑กรพัฒนา เติบโตและอยูํรอดตํอไปได๎ วิสัยทัศน๑ในการปฏิบัติงานในองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎อง
วิเคราะห๑ตามสิ่งแวดล๎อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกลําวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบํงระดับการเมืองออกได๎เป็น 2 ระดับ 

ได๎แกํ การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท๎องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได๎แกํ การเมืองระดับรัฐบาล
สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในสํวนของการเมืองระดับท๎องถิ่นนั้นยังสามารถแบํงแยกยํอยออกได๎
เป็นหลายประเภท เชํน การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม๎กระทั่งการเมืองในระดับหมูํบ๎านที่
จะต๎องมีการเลือกตั้งผู๎ใหญํบ๎านโดยราษฎรในหมูํบ๎านนั้นๆ เป็นต๎น 

ในสภาพข๎อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยตํางๆที่เก่ียวข๎องตํางชี้วําการเมืองในระดับชาติ ยัง
มีอิทธิพลตํอการเมืองในระดับท๎องถิ่นอยูํหลายประการ เชํน การเลือกตั้งในระดับท๎องถิ่นต๎องอาศัยภาพลักษณ๑
ของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือชํวยในการหาเสียง การให๎เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสํวนกลางมายังองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นโดยเลือกให๎เฉพาะท๎องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการสํวนกลาง เป็นต๎น 

ในอนาคต อ านาจหน๎าที่และบทบาทของนักการเมืองท๎องถิ่นและข๎าราชการท๎องถิ่นจะเป็น
อยํางไรนั้น สํวนหนึ่งก็ขึ้นอยูํกับสิ่งแวดล๎อมทางการเมืองโดยเฉพาะอยํางยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง
ถํายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีตํอ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กลําวคือ การรวม
อ านาจการปกครอง (Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู๎ที
จะปฏิบัติงานใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต๎องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยูํตลอดเวลา เพ่ือบริหาร
จัดการ อปท.ให๎เข๎ากับสภาวการณ๑ดังกลําวที่เปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา 

ในสํวนของปัจจัยการเมืองระดับท๎องถิ่นด๎วยกันเองนั้น ทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องจะต๎องเข๎าใจ
บทบาทหน๎าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล๎วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน๎าที่ของฝุายการเมือง
ท๎องถิ่น ทุกฝุายควรต๎องรู๎ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท๎องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. 
เทศบาล อบต.และระดับหมูํบ๎าน เพราะการเมืองท๎องถิ่นเหลํานี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ๑กันและจะต๎องมี
ผลกระทบตํอ อปท.ไมํทางตรงก็ทางอ๎อม ข๎าราชการท๎องถิ่นควรพยายามปรับข๎อเท็จจริงในท๎องถิ่นให๎เข๎ากับ
ระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไมํเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต๎องการของ

 

องค์การ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology

) 
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คนในท๎องถิ่นก็ต๎องเป็นหน๎าที่ของข๎าราชการท๎องถิ่น ที่จะประยุกต๑ใช๎กฎหมาย ให๎สามารถใช๎ได๎จริงตามสภาพ
และบริบทแวดล๎อมของท๎องถิ่นนั้นๆ จึงจะได๎ชื่อวําเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) อยําง
แท๎จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไมํดี ท าให๎ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของ

ปัญหาอ่ืนๆที่กระทบตํอ อปท.ตามมา ไมํวําจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชน
เรียกร๎องในสิ่งที่สามารถแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎ามากกวําสิ่งที่แก๎ไขปัญหาได๎อยํางยั่งยืน เชํน ต๎องการผ๎าหํมกัน
หนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอ่ืนๆจาก อปท. เป็นต๎น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการ
ตรวจสอบอยํางเข๎มข๎นของส านักงานตรวจเงินแผํนดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในเรื่องของการแจกของให๎แกํราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีสํวนรํวมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต๎องเอาเวลาไป
ท างานหาเงินเพ่ือปากท๎องของตนเองกํอน หรือบางครั้งอาจมีสํวนรํวมแคํการรับเงินแล๎วไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับนโยบายประชานิยมไปโดย
ปริยายซึ่งอาจสํงผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอยํางยิ่งเป็นการสํงเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐ
อยูํตลอดเวลาของประชาชน เป็นต๎น 

ดังนั้น การสร๎างกระบวนทัศน๑ (Paradigm) ทางความคิดให๎แกํประชาชนตามหลัก        “ตน
เป็นที่พ่ึงแหํงตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให๎ความ
สนใจที่จะสํงเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแตํละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตํางกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแตํ

ละพ้ืนที่ก็ต๎องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตํางกัน เชํน บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ 
บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนคริสต๑หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็น
สังคมทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให๎ความรํวมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอยํางดี บางพ้ืนที่
ประชาชนขาดความรํวมมือ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด๎วยชนเผําตํางๆมากมาย เป็นต๎น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ๑ ผู๎บริหารท๎องถิ่นอาจมีแนวโน๎มที่จะตัดสินก าหนด
นโยบายไปตอบสนองตํอกลุํมญาติพ่ีน๎องของตน กลุํมอ่ืนที่แพ๎การเลือกตั้งเมื่อไมํได๎รับการตอบสนองก็หาทาง
โจมตี กํอให๎เกิดความขัดแย๎งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท๎องถิ่นมากกวําในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นที่
จะต๎องเข๎าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสูํท๎องถิ่นที่สํงผลโดยตรงตํอความสามัคคีในสังคม
ท๎องถิ่นยุคปัจจุบัน ต๎องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย๎งในสังคม เพราะคงไมํมีสังคมใดในประเทศ
ไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได๎หมด การปฏิบัติงานทุกอยํางยํอมมีการเห็นด๎วย ไมํเห็นด๎วย ตํอต๎าน 
และไมํตํอต๎าน อยูํคูํกับสังคมประชาธิปไตยเสมอ ส าคัญเพียงแตํวําจะสามารถลดระดับหรือแก๎ไขความขัดแย๎งที่
รุนแรงนั้นได๎อยํางไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นมีนโยบายสํงเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝึกอบรมอยูํเป็นประจ า เชํน การฝึกอบรมการใช๎คอมพิวเตอร๑โปรแกรมตํางๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต๑
องค๑กร เป็นต๎น ประกอบกับกรมสํงเสริมฯ มีเว็บไซต๑เผยแพรํข๎อมูลขําวสารตํางๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปรับปรุงให๎ทันสมัยอยูํทุกวัน เชํน การเผยแพรํหนังสือสั่งการตํางๆผํานชํองทางการสาร
บรรณอิเล็กทรอนิคส๑ เป็นต๎น หากพนักงานท๎องถิ่นให๎ความส าคัญในการอํานหนังสือสั่งการของกรมสํงเสริมฯ
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ทางอินเตอร๑เน็ตอยูํเป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไมํขัดตํอระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยูํตลอดเวลา  
 
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค๑ประกอบส าคัญของข๎อมูลเพ่ือน าไปสูํ
ข๎อเสนอแนะ เป็นต๎น) 
 เทศบาลต าบลก๎อ มีข๎อสังเกต ข๎อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ๑การพัฒนาตํางๆ
อยูํภายใต๎สิ่งแวดล๎อมภายนอกตํางๆ ดังตํอไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ เทศบาล 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหมํจะสํงผลตํอองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอยํางไร 
- แนวโน๎มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน๎มการควบรวมองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให๎  อปท. 
 
2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ เทศบาล 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดย

มี ไทย พมํา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร๑ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส๑ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให๎มีผลประโยชน๑
ทางเศรษฐกิจรํวมกัน จะมีรูปแบบคล๎ายๆ กลุํม Euro Zone นั่นเอง จะท าให๎มีผลประโยชน๑ อ านาจตํอรอง
ตํางๆ กับคูํค๎าได๎มากขึ้น และการน าเข๎า สํงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว๎นสินค๎าบางชนิดที่แตํละ
ประเทศอาจจะขอไว๎ไมํลดภาษีน าเข๎า (เรียกวําสินค๎าอํอนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 ณ วันนั้นจะท าให๎ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยํางมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทาง
ที่จะให้ AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแขํงขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เทําเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข๎ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่เทศบาลต าบลก๎อได๎ก าหนดยุทธศาสตร๑การพัฒนา ไว๎จ านวน 7 ยุทธศาสตร๑ ดังนั้น จึง

วิเคราะห๑การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข๎าสูํ AEC ที่จะสํงผลกระทบตํอเทศบาลต าบลก๎อ ใน
ยุทธศาสตร๑ตํางๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สู่เมืองแห่งทุน
วัฒนธรรม 

 การเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
โดยเฉพาะอยํางยิ่งเทศบาลต าบลก๎อ ต๎องให๎ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
หลั่งไหลเข๎ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ๎านไมํวําจะเข๎ามาในฐานะนักทํองเที่ยว คนท างาน หรือการอ่ืนใด 
การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานที่ส าคัญ เชํน ถนน ปูายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาตํางประเทศที่จ าเป็น 
เป็นต๎น 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเที่ยว เชิงทุนวัฒนธรรมชุมชน 
 เทศบาลต าบลก๎อ ต๎องเรํงปรับปรุงฐานเศรษฐกิจชุมชนให๎เข๎มแข็ง สํงเสริมอาชีพและพัฒนา

ฝีมือแรงงาน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูํหัว รัฐกาลที่ 9 
และน าภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑เพ่ิมรายได๎ให๎แกํประชาชนในท๎องถิ่น รวมทั้งรํวมบูรณาการการ
ท างานกับอุทยานแหํงชาติแมํปิง เพ่ือพัฒนาไปสูํความยั่งยืนของแหลํงทํองเที่ยว 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 การเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

โดยเฉพาะอยํางยิ่งเทศบาลต าบลก๎อต๎องให๎ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร๎อย
มากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแตํละชนชาติอาจมีความแตกตํางกัน ดังนั้น อาจมีการฝุาฝืน
กฎหมายจากชาวตํางประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไมํรู๎กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานตํางด๎าวที่เข๎ามาท างานในไทยมากข้ึน 
 

ศาสนา 
 อาจเกิดความขัดแย๎งในการเผยแพรํศาสนาของชาวตํางชาติที่เดินทางเข๎ามาในไทยมากขึ้น 

เชํน อาจมีการเผยแผํศาสนาคริสต๑ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหวํางผู๎นับถือศาสนาที่
แตกตํางกัน เชํน ชาวคริสเตียนมาทํองเที่ยวในวัดที่เป็นแหลํงทํองเที่ยวและมีการลบหลูํอยํางรู๎เทําไมํถึงการณ๑ 
เป็นต๎น 

 วัฒนธรรม 
 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มี

แผนปฏิบัติการด๎านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร๑ที่ส าคัญ คือ การพัฒนา
มนุษย๑และการสร๎างอัตลักษณ๑อาเซียน ต๎องสร๎างความตระหนักรู๎ถึงความแตกตํางในมรดกทางวัฒนธรรม เชํน 
มุสลิมมีอาหารที่เป็นข๎อห๎าม ตามธรรมเนียมบรูไนไมํมีการจับมือกับเพศตรงข๎าม การใช๎มือซ๎ายในการสํงของ
หรือนามบัตรให๎แกํชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไมํสุภาพ เป็นต๎น 

 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การบุกรุกพ้ืนที่ปุาอาจมีมากขึ้น ด๎วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวตํางชาติ สาเหตุที่เกิด

จากคนไทยคือการเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากรท าให๎ที่ท ากินไมํเพียงพอตํอความต๎องการ หรือการขายที่ดินให๎
นายทุนตํางๆชาติแล๎วไมํมีที่ท ากินจึงต๎องไปเปิดปุาใหมํ สํวนสาเหตุจากชาวตํางชาติ อาจมีนายทุนเข๎ามาท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เชํน การตัดไม๎เพ่ือผลประโยชน๑ทางเศรษฐกิจ การเข๎าสัมปทานเหมืองแรํ
หรือทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอ่ืนๆ มลพิษจากข๎อเสียข๎ามแดน เชํน อาจมีขยะข๎ามแดน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน๎อยกวําประเทศอ่ืนๆใน

อาเซียน ดังนั้น เทศบาลต าบลก๎อ จึงได๎เริ่มต๎นสนับสนุน สํงเสริมการน าครูชาวตํางชาติจากมูลนิธิกระจกเงาเข๎า
มาสอนภาษาอังกฤษโดยการให๎อยูํกินกับชาวบ๎าน โรงเรียนในพ้ืนที่ เพ่ือน ารํองไปสูํโครงการอ่ืนๆในการเรํงรัด
พัฒนาให๎ประชาชนในพื้นท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากข้ึน 
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6. ยุทธศาสตร์ด้านระบบสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ปัญหาด๎านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไมํพ๎น โรคติดตํอที่ส าคัญ ไมํวําจะเป็น โรคเอดส๑ 
ไข๎เลือดออก SARs ไข๎หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย๎ายแรงงานเข๎ามาในไทย การค๎ามนุษย๑และ
การทํองเที่ยว มีความเสี่ยงตํอการปนเปื้อน การแพรํระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว๑ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและเทคโนโลยี 
 ด๎านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย๎งด๎านการเมืองระหวํางรัฐสมาชิกด๎วยกันเอง 

รวมทั้งปัญหาการกํอการร๎ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไมํสามารถแก๎ไขได๎โดยล าพัง 
 การบริหารภาครัฐต๎องเรํงรัดพัฒนาให๎ตอบสนองการให๎บริการ โดยเฉพาะอยํางยิ่งการ

ให๎บริการในด๎านการอนุญาต อนุมัติ ตํางๆ ซึ่งต๎องมีคํูมือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต๎น เพ่ือสื่อสารกับชาวตํางชาติที่
ต๎องการท านิติกรรมตํางๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เชํน การเสียภาษีบ ารุงท๎องที่ การเสียภาษีปูาย เป็นต๎น อีกทั้งเจ๎าหน๎าที่
ภาครัฐจ าต๎องพัฒนาการใช๎ภาษาอังกฤษให๎อยูํในระดับที่สื่อสารกับผู๎ใช๎บริการที่เป็นชาวตํางชาติ 

******************* 
 


