
หน้า 1 | 
 

 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 

 
 
 

ของ 
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้  

จังหวัดล าพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 2 | 
 

ค าน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559  

“แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
“แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด วิสัยทัศน์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี
ความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   

“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

 “แผนพัฒนาสี่ปี” จึงหมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จ าเป็นต้องมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งแผนพัฒนาสี่ปีจะมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จะด าเนินการในปีงบประมาณแต่ละปี และจะต้องมีความต่อเนื่องพร้อมทั้งเป็น
แผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสี่ปีโดยจะต้องมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงแผนประจ าปี ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีจะมี
ความเชื่อมโยงกับการจัดท างบประมาณประจ าปีอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดท างบประมาณในระบบมุ่งเน้น
ผลงานโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสี่ปีนั้น มีสภาพความพร้อม 
2 ประการ คือ 1.มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ  โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ / 
กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ / กิจกรรม 2.กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีของห้วง
ระยะเวลาสี่ปี มีความพร้อมในรูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพ่ือให้สามารถก าหนดรายการใน
แผนพัฒนาน าไปใช้จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลต าบลก้อ ต่อไป 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี
(พ.ศ.2561-2564) 

ของเทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวดัล าพูน 
----------------------- 

 

ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.ด้านกายภาพ  
 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอลี้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะทาง ๓๙  
กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดล าพูน ระยะทาง  ๑๔๔  กิโลเมตร  เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ไกลที่สุดของอ าเภอลี้และจังหวัดล าพูน  
การติดต่อสื่อสารการเดินทางหลักคือ ถนนลาดยาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘๗  เส้นทางสายลี้-ผาต้าย-ก้อ 
ระยะทางจากที่ว่าการอ าเภอลี้-ต าบลก้อ  รวมระยะทาง  ๓๙  กิโลเมตร  โดยมีรถยนต์โดยสารรับจ้างไม่ประจ าทาง  มี
จ านวน 2 คัน และเวลาที่ออกจากจุดจอดที่ไม่แน่นอน ส่วนใหญ่จะออกให้บริการจากต าบลก้อในช่วงเช้า เวลาประมาณ 
06.00 น. และกลับเวลาประมาณ 11.30 น. ในวันเดียวกัน  ค่าโดยสารประมาณคนละ  ๗๐  บาท 
  ต าบลก้อ ยกฐานะจากสภาต าบลก้อ  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่  ๑๔  เดือนธันวาคม พ.ศ.
๒๕๔๓  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  ๒๕๓๗  โดยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา  
เมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๔๒  

องค์การบริหารส่วนต าบล ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลก้อ เป็นเทศบาลต าบลก้อ เมื่อวันที่ 5 
เดือนเมษายน พ.ศ.2555 ปัจจุบันมีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ  จ านวน  12  คน  โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลต าบล 
จ านวน  5  คน  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555  

ศักยภาพในต าบล 
ศักยภาพและทุนทางสังคมของต าบลก้อ บอกถึงการกระจายทุนที่ปรากฏในต าบล ที่เป็นบุคคล กลุ่ม

บุคคล องค์กร ที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการ ในการแก้ไขปัญหา ทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง  มาเป็นล าดับ 
กระบวนการ วิธีการท างาน ที่ประสบผลส าเร็จ ล้มเหลว จนเป็นบทเรียนให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาต่อ
ยอด แต่ท่ีผ่านมาการด าเนินการส่วนมากเป็นการบอกเล่า และการด าเนินการตามนโยบาย ข้องสั่งการของภาครัฐ ซึ่งเป็น
กรอบแนวทางที่ก าหนดให้องค์กรในพ้ืนที่ต้องด าเนินการเช่นเดียวกันทั่วประเทศ ท าให้การพัฒนาต่อยอด ในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาของชุมชนจึงไม่สอดคล้องกับบริบทของหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างแท้จริง ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชุมชนทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ส่งผลกระทบต่อความเข้มแข็งของชุมชน 

ศักยภาพของเทศบาลต าบลก้อ 

เทศบาลต าบลก้อ  ได้มีการจัดแบ่งโครงสร้าง  รายการดังนี้ 
1. ปลัดเทศบาลต าบลก้อ  (นักบริหารงานเทศบาล )   จ านวน   1  คน   
    เป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานและลูกจ้าง รองจากนายกเทศมนตรี 
2. จัดแบ่งโครงสร้างส่วนราชการ  ออกเป็น 5 ส่วนราชการ   ดังนี้ 
1. ส านักปลัด   มีบุคลากร  ดังนี้ 

1.1 หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)     จ านวน    1   คน 
1.2 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ       จ านวน    1   คน 
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1.3 บุคลากรปฏิบัติการ        จ านวน    -   คน   
1.4 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน   จ านวน    -   คน   
1.5 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วย จพง.ธุรการ)   จ านวน    1  คน 
1.6 คร ู         จ านวน    2   คน 
1.7  ผู้ดูแลเด็ก       จ านวน    2   คน   

  

2. กองคลัง  มีบุคลากร  ดังนี้ 
2.1  ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)    จ านวน   1   คน 
2.2  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    จ านวน   1   คน 
2.3  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ    จ านวน    1   คน 
2.5  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฎิบัติการ    จ านวน    -   คน   
2.6  เจ้าพนักงานพัสดุ ปฎิบัติงาน     จ านวน    -   คน 
2.10  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วย นวก.คลัง)   จ านวน   1   คน 

3. กองช่าง   มีบุคลากร  ดังนี้ 
3.1  ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)    จ านวน   1   คน 
3.2  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      จ านวน    1   คน  
3.3  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)     จ านวน    -   คน 
3.4  พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง)     จ านวน    1   คน 

4. กองสวัสดิการสังคม   มีบุคลากร  ดังนี้ 
4.1  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) จ านวน  1   คน   
4.2  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน    จ านวน   1   คน 
4.3  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผช.จนท.พัฒนาชุมชน)   จ านวน   1   คน   

               4.4 พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์)     จ านวน   1   คน   
 5.กองวิชาการและแผนงาน มีบุคลากร ดังนี้ 
    5.1 ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป)  จ านวน  1  คน 
    5.2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    จ านวน  -  คน 
    5.2 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     จ านวน  1  คน 
    5.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผช.จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว)  จ านวน  1  คน 

2.รายได้ของเทศบาลต าบลก้อ  
-ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8 (ไม่รวมเงินอุดหนุน) 12,860,350.59   บาท 
-เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  4,602,568.00   บาท 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น    17,462,918.59  บาท 
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 1.1.ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  
  

         ๑.ที่ตั้ง 
เทศบาลต าบลก้อ ตั้งอยู่เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ ๓  ต าบลก้อ  อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน 
๒.เนื้อที ่
มีพ้ืนที่ประมาณ  ๕๓๑.๙๒๑  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๓๓๒,๔๕๐  ไร่ 

        1.2.ลักษณะภูมิประเทศ 
ต าบลก้อมีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบเชิงเขา  มีลักษณะคล้ายกับกระทะ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง 

พ้ืนที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขา  และป่าไม้   
1.3.ลักษณะภูมิอากาศ 

ต าบลก้อมีสภาพภูมิอากาศท่ีดี มี 3 ฤดู ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว และในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึงเดือน
พฤษภาคม ของทุกปี ลักษณะอากาศของประเทศไทยจะมีความแห้งแล้ง ลมกระโชกแรง ประกอบกับอุณหภูมิผิวดินที่
สูงขึ้นจากสภาวะโลกร้อน ท าให้เอ้ือต่อการเกิดไฟป่าได้ง่าย การเกิดไฟป่าในแต่ละครั้งก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์
เลี้ยง เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร สภาพอากาศแห้งแล้งท าให้ไฟป่าและสภาวะหมอกควันเป็นพิษต่อ
ร่างกาย ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย รวมถึงภาวการณ์ขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งท า
ให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก มีสภาพความแห้งแล้งเป็นประจ าทุกปี   
    
  สภาพภูมิอากาศ 
 -ฤดูร้อน  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๙.๐๔ c. 
 -ฤดูฝน  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๗.๘๘ c. 
 -ฤดูหนาวช่วง ระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๓.๒๖ c. 

 
1.4.ลักษณะของดิน 
ในพ้ืนที่ต าบลก้อ ทั้งที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ท าการเกษตร ดินมีสภาพเป็นดินเหนียวปนทราย  หน้าดินถูก

ชะล้างเนื่องจากความชื้นของพ้ืนที่ และลักษณะของพ้ืนที่มีความลาดเชิงเขา ท าให้เกิดน้ าไหลหลากชะล้างหน้าดิน 
  ต าบลก้อ มีสภาพดินที่สมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก เป็นที่ราบระหว่างภูเขาอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ แต่ขาดแคลนน้ าใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง มีแหล่งวัตถุดิบและแรงงานจ านวนมากที่สนับสนุนด้าน
อุตสาหกรรม  เกษตรกรรม   และการพัฒนาอุตสาหกรรมครัวเรือนประเภทหัตถกรรม  เช่น   การถนอมอาหาร   การตี
เหล็ก   กลุ่มอาชีพ  ซึ่งมีฝีมืออยู่ในขั้นดีหลายแห่ง   การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ  มีระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่
ครอบคลุมทั้งต าบลสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว   เป็นต าบลที่มีศิลปวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์  และ
เผยแพร่ให้คนได้รู้จัก  ชุมชนมีความสงบ  วิถีชีวิตที่เรียบง่าย  ยึดมั่นในจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  ในทางด้าน
การศึกษาเด็กในโรงเรียนเข้าเรียนและศึกษาต่อภาคบังคับในอัตราที่สูงมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมีการวางแผนป้องกันและควบคุมไว้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอปพร.และ
ต ารวจบ้าน  รวมถึงการบริการขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขท าให้ไม่เกิดโรคติดต่อได้ง่ายอัตราการเพ่ิมประชากรต่ า   อัตรา
การตายของแม่และเด็กอยู่ในขั้นต่ า   ไม่มีปัญหาเรื่องชุมชนแออัดหรือแหล่งเสื่อมโทรม ประชาชนส่วนใหญ่มีความสามัคคี
กันและให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดี มีความขัดแย้งกันน้อย 
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1.5.ลักษณะของแหล่งน้ า 
ในต าบลก้อก้อ มีน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค มีแหล่งน้ าจากน้ าธรรมชาติ น้ าฝน น้ าประปา

ประจ าหมู่บ้าน และน้ าประปาภูเขา (น้ าตกก้อหลวง) มีแหล่งน้ าที่ส าคัญดังนี้ 
         -แหล่งน้ าธรรมชาติ 

-แม่น้ า     1 แห่ง (แม่น้ าปิง) 
-ล าน้ า ล าห้วย    ๑ แห่ง (ล าห้วยแม่ก้อ) 
-บึง หนอง และอ่ืน ๆ    ๓ แห่ง  

         - แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
-ฝาย     ๑ แห่ง 
-บ่อน้ าตื้น     ๑๓ แห่ง 
-บ่อโยธาฯ     ๑ แห่ง 
-ประปาภูเขา    2 แห่ง 
-อ่างเก็บน้ า     8 แห่ง 
-ประปาหมู่บ้าน    ๙ แห่ง 

1.6.ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
พ้ืนที่ป่าไม้ในเขตเทศบาล โดยภาพรวมถือได้ว่าเป็นป่าเบญจพรรณ เป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีไม้หลาย

ประเภท เช่น ไม้สัก ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ประดู่ ไม้แดง และไม้มีค่าอ่ืนๆ รวมทั้งของป่าต่าง ๆ เช่น หวาย น้ าผึ้ง เป็นต้น 
 

2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1.เขตการปกครอง 

เทศบาลต าบลก้อ   ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลก้อ   อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน   ห่างจากที่ว่าการอ าเภอลี้  รวมระยะทาง  
๓๙  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
  ทิศเหนือ     ติดต่อกับเขตอ าเภอดอยเต่า     จังหวัดเชียงใหม่ 
  ทิศใต้     ติดต่อกับเขตอ าเภอแม่พริก     จังหวัดล าปาง   

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับเขตอ าเภอเถิน    จังหวัดล าปาง 
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับเขตอ าเภออมก๋อย    จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลก้อ ประกอบด้วยหมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้ 
1.ชุมชนบ้านก้อทุ่ง  เป็นชุมชนดั่งเดิมตั้งอยู่เหนือสุดของล าน้ าห้วยแม่ก้อ 

2.ชุมชนหมู่ที่  ๒,๓และ ๔ เป็นชุมชนที่อพยพจากปากล าห้วยแม่ก้อ  ซึ่งถูกน าท่วมจาการสร้างเขื่อน
ภูมิพล  จังหวัดตาก ซึ่งราชการได้จัดสรรที่ดินที่ท ากินใหม่ โดยอพยพมาตั้งถ่ินฐานเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖  

3.ชุมชนเรือแพ  ซึ่งประกอบประมงรับจ้าง  ค้าขายให้แก่นักท่องเที่ยวที่แล่นเรือท่องเที่ยวระหว่าง
ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังหน้าเขื่อนภูมิพล  จังหวัดตาก 
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 2.2.การเลือกตั้ง  
องค์การบริหารส่วนต าบลก้อ เป็นเทศบาลต าบลก้อ เมื่อวันที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2555 ปัจจุบันมี

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ  จ านวน  12  คน  โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลต าบล จ านวน  5  คน  ซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555 

ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าพูน  ได้มีประกาศให้ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น ของเทศบาลต าบลก้อ ให้ด ารงต าแหน่ง เมื่อตั้งแต่วันที่ 30  กันยายน ๒๕๕5 จนถึง 29  กันยายน  
๒๕๕๙ ซึ่งตามข้อเท็จจริงตามประกาศดังกล่าวผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องถึงก าหนดครบวาระการด ารง
ต าแหน่งในวันที่ 29  กันยายน ๒๕๕๙ แต่เนื่องจากได้มีค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑/๒๕๕๗ ให้ผู้ด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าว ยังคงอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  
 3.ประชากร 
  3.1.ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
  เทศบาลต าบลก้อ   มีหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบจ านวน  ๔  หมู่บ้านและ ๑ ชุมชนเรือนแพที่
รวมเป็นหมู่ที่ ๔   ประกอบด้วย 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 
จ านวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง ทั้งสิ้น 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 

ก้อทุ่ง 
ก้อหนอง 
ก้อจอก 
ก้อท่า 

๒41 
๑57 
206 
297 

๓70 
๒21 
๒82 
๓32 

๓72 
๒16 
๒87 
๓50 

๗42 
๔37 
๕69 
682 

รวม 901 ๑,๒05 ๑,๒25 ๒,๔30 

                                                                   ข้อมูลจากส านักบริหารงานทะเบียน อ.ลี้  : 13 ตุลาคม 2559 

 
  3.2.ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

สถิติประชากร แยกรายละเอียด 
ข้อมูลของ หมูที่ 1 หมู่บ้านก้อทุ่ง ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ของเดือนกันยายน พ.ศ.2559 

 
จ านวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุ ชาย หญิง รวม 

1.เป็นบุคคลทีท่ าบัตรประจ าตัวประชาชน 9 6 15 
2.เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 15 ปี 323 308 631 
3.เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 18 ปี 307 299 631 
4.เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 20 ปี 300 287 587 
5.เป็นบุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร 4 0 4 
6.เป็นบุคคลที่ต้องเขา้รับการเกณฑ์ทหาร 4 0 4 
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สถิติประชากร แยกรายละเอียด 
ข้อมูลของ หมูที่ 2 หมู่บ้านก้อหนอง ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ของเดือนกันยายน พ.ศ.2559 

 
จ านวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุ ชาย หญิง รวม 

1.เป็นบุคคลที่ท าบัตรประจ าตัวประชาชน 4 1 5 
2.เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 15 ปี 172 182 354 
3.เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 18 ปี 165 179 344 
4.เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 20 ปี 163 172 335 
5.เป็นบุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร 4 0 4 
6.เป็นบุคคลที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร 3 0 3 

สถิติประชากร แยกรายละเอียด 
ข้อมูลของ หมูที่ 3 หมู่บ้านก้อจอก ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ของเดือนกันยายน พ.ศ.2559 

 
จ านวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุ ชาย หญิง รวม 

1.เป็นบุคคลที่ท าบัตรประจ าตัวประชาชน 7 2 9 
2.เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 15 ปี 227 235 462 
3.เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตัง้อายุ 18 ปี 220 229 449 
4.เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 20 ปี 212 219 431 
5.เป็นบุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร 2 0 2 
6.เป็นบุคคลที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร 8 0 8 

 
สถิติประชากร แยกรายละเอียด 

ข้อมูลของ หมูที่ 4 หมู่บ้านก้อท่า ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ของเดือนกันยายน พ.ศ.2559 
 

จ านวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุ ชาย หญิง รวม 
1.เป็นบุคคลที่ท าบัตรประจ าตัวประชาชน 6 2 8 
2.เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 15 ปี 272 295 567 
3.เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 18 ปี 265 281 546 
4.เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 20 ปี 256 273 529 
5.เป็นบุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร 3 0 3 
6.เป็นบุคคลที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร 2 0 2 

 
4.สภาพทางสังคม  
 

4.1.การศึกษา 
  -โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน  2 แห่ง (หมู่ที่ ๔) 
  -โรงเรียนมัธยมศึกษา  จ านวน  ๑ แห่ง(หมู่ที่ ๔) 
  -ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน  จ านวน  ๔  แห่ง 
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4.2.การสาธารณสุข 
  -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลก้อ   จ านวน ๑ แห่ง (หมู่ที่ ๔) 
  -อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 จ านวน 15 คน 
  - อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 จ านวน 8 คน 
  - อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านก้อจอก  หมู่ที่ 3 จ านวน 11 คน 

-อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านก้อท่า  หมู่ที่ 4 จ านวน 16 คน 
4.3.อาชญากรรรม 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-อาสาสมัครต ารวจบ้าน   จ านวน  ๕๐ คน 
-อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จ านวน  46 คน  
-สถานีต ารวจภูธร   จ านวน ๑ แห่ง 

-ทีมแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลต าบลก้อ  จ านวน 20 คน 
-คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ าหมู่บ้าน จ านวน 4 หมู ่

 4.4.ยาเสพติด 
  สถานการณ์การระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลก้อ มีเส้นทางการขนส่งและล าเลียง 2 เส้นทาง คือ 
ทางบก และทางน้ า พ้ืนที่ต าบลก้อมีเส้นทางการคมนาคมขนส่งอยู่สองเส้นทาง ถนนสายก้อ -ลี้ และล าน้ าปิงระหว่าง
จังหวัดเชียงใหม่-ตาก 
  จ านวนผู้ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดในต าบลก้อ ในปีที่ผ่านมาจ านวน 5 ราย 
 4.5.การสังคมสงเคราะห์ 
เทศบาลต าบลก้อ มีการบริหารจัดการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมบริการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ เด็ก เยาวชน คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาส การจัดหาจัดท าและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยส าหรับผู้ด้อยโอกาส การสนับสนุนเบี้ยยังชีพการผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ชรา และผู้ติดเชื้อ 

ข้อมูลผู้สูงอายุ ที่ได้รับสนับสนุนเบี้ยยังชีพต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
หมู่ที่ หมู่บ้าน จ านวนผู้สูงอายุ 
1 บ้านก้อทุ่ง 136 
2 บ้านก้อหนอง 64 
3 บ้านก้อจอก 76 
4 บ้านก้อท่า 99 

รวม  375 
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ข้อมูลผู้พิการ ที่ได้รับสนับสนุนเบี้ยยังชีพต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
หมู่ที่ หมู่บ้าน จ านวนผู้พิการ 
1 บ้านก้อทุ่ง 62 
2 บ้านกอ้หนอง 31 
3 บ้านก้อจอก 36 
4 บ้านก้อท่า 27 

รวม  156 
 

ข้อมูลผู้ติดเชื้อ ที่ได้รับสนับสนุนเบี้ยยังชีพต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
หมู่ที่ หมู่บ้าน จ านวนผู้ติดเชื้อ 
1 บ้านก้อทุ่ง 4 
2 บ้านก้อหนอง 4 
3 บ้านก้อจอก 4 
4 บ้านก้อท่า 6 

รวม  18 
 
 
5.ระบบบริการพื้นฐาน 
  5.1.การคมนาคมขนส่ง 

1.1 ถนนพหลโยธิน  สายเถิน-ลี้-ก้อ  ทางหลวงแผ่นดิน  ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักท่ีใช้ติดต่อกับ
จังหวัดและอ าเภอ 

1.2 ถนนสายลี้-แม่ลาน-ก้อ  ทางหลวงส่วนท้องถิ่น 
1.3 ถนนที่ใช้ติดต่อเชื่อมระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ  ได้แก่ 

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

 5.2.การไฟฟ้า 
ในเขตเทศบาลต าบลก้อ มีไฟฟ้าใช้จ านวน ๔ หมู่บ้าน  ร้อยละ ๙8 ของแต่ละหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้อีกร้อยละ  2  ยัง

ไม่ได้รับการขยายเขตไฟฟ้า  เนื่องจากมีครัวเรือนขยายเพ่ิมขึ้นในแต่ละหมู่บ้าน  และอีก ๑ ชุมชนเรือนแพที่ยังไม่มีไฟฟ้า
ใช้  ส าหรับชุมชนเรือนแพใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
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 5.3.การประปา 
 - ประปาภูเขา   จ านวน  2 แห่ง 
 -อ่างเก็บน้ า   จ านวน  8 แห่ง 
 -ประปาหมู่บ้าน   จ านวน  ๙ แห่ง 
 5.4.โทรศัพท์ 

-ติดต้ังเสาโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS  จ านวน 1 เสา 
-ติดตั้งเสาโทรศัพท์เคลื่อนที่ DTAC  จ านวน 1 เสา 
-ติดตั้งเสาโทรศัพท์เคลื่อนที่ TRUEMOVE  จ านวน 1 เสา 

 5.5.ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
-ที่ท าการไปรษณีย์ จ านวน ๑ แห่ง 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1.การเกษตร 
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร   จ านวน  ๓ กลุ่ม 
 6.2.การประมง 
  - ชุมชนเรือนแพ     จ านวน  75 ครัวเรือน 
  - กลุ่มท าปลาย่างรมควันบ้านก้อท่า   จ านวน  1 กลุ่ม 
 6.3.การปศุสัตว์ 
  - เลี้ยงโค      จ านวน 13 ราย 
  - เลี้ยงกระบือ     จ านวน 1 ราย 
  - กลุ่มเลี้ยงสุกร     จ านวน 4 กลุ่ม 
  - กลุ่มเลี้ยงไก่สามสายพันธุ์    จ านวน 1  กลุ่ม 
 6.4.การบริการ 
  -บริการสัญญาอินเตอร์เน็ตต าบล (wifi)  จ านวน  2 จุด 
  - บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง 
 6.5.การท่องเที่ยว 

ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลก้อ มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ คือ  
1.อุทยานแห่งชาติแม่ปิง  
2.น้ าตกก้อหลวง  
3.น้ าตกก้อน้อย  
4.ชุมชนเรือนแพแก่งก้อ  
5.พระบาทยางวี  
6.พระบาทผาตั้ง   
7.พระธาตุผาไข่อินแขวน  
8.น้ าตกอุมแป  
9.ถ้ าค้างคาวฮ่อมแสน  
10.จุดชมวิวดอยขตึก 
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 6.6.อุตสาหกรรม 
  - โรงงาน     จ านวน 1  แห่ง 
 - กลุ่มส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมครัวเรือน จ านวน  ๔ กลุ่ม 
 6.7.การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

๑.ประเภทกลุ่มเงินทุน 

-กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (เงินล้าน) จ านวน  ๔ กองทุน 
-กองทุนเศรษฐกิจชุมชน   จ านวน  4 กองทุน 
-กองทุน กข.คจ.    จ านวน  ๔ กองทุน 
-กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบลก้อ  จ านวน  1 กองทุน 

๒.ประเภทกลุ่มออมทรัพย์ 

-กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต   จ านวน   ๔  กลุ่ม 
3.ประเภทกลุ่มอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 

    - กลุ่มแปรรูปผลไม้แช่อ่ิม   จ านวน  1  กลุ่ม 
    - กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า    จ านวน  2  กลุ่ม 
    - กลุ่มท าหน่อไม้อัด    จ านวน  4  กลุ่ม 
    - กลุ่มเพาะเห็ด    จ านวน  1  กลุ่ม 
    - กลุ่มตีมีด     จ านวน  1  กลุ่ม 
 6.8.แรงงาน 
  บุคคลที่เป็นแรงงานในต าบลก้อ เป็นประชาชนผู้ใช้แรงงานในพ้ืนที่ต าบลก้อ และมีแรงงานจาก
ภายนอกมารับจ้างขายแรงงานตามฤดูกาล เช่น ฤดูการเพาะปลูก และเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ไม่มีแรงงานต่าง
ด้าวที่ผิดกฎหมาย 
 
7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1.ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

ประชากรในเขตเทศบาลต าบลก้อ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการประมงพ้ืนบ้าน  ด้านการ
ปลูกพืช  เลี้ยงสัตว์ พืชที่ปลูกมี ประเภทไม้ผล ได้แก่ ล าไย รายได้ของครอบครัวที่เป็นรายได้หลัก ก็ได้จากการขายผลผลิต
ด้านการเกษตรกรรม ประชากรมีรายได้เฉลี่ย/คน/ปี ประมาณ  30,000.00 บาท 

7.2.ข้อมูลด้านการเกษตร 
ต าบลก้อการใช้ที่ดินส่วนใหญ่ใช้ในการเพาะปลูก ไร่ข้าวโพด ไร่มันส าปะหลัง ถั่ว และใช้เป็นที่อยู่อาศัย 

ส าหรับพื้นที่เชิงเขาซึ่งติดเขตอนุรักษ์ฯ จะมีปัญหาในเรื่องเอกสารสิทธิ์ 
7.3.ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

-แหล่งน้ าธรรมชาติ 
-แม่น้ า     1 แห่ง (แม่น้ าปิง) 
-ล าน้ า ล าห้วย    ๑ แห่ง (ล าห้วยแม่ก้อ) 
-บึง หนอง และอ่ืน ๆ    ๓ แห่ง  
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         - แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
-ฝาย     ๑ แห่ง 
-บ่อน้ าตื้น     ๑๓ แห่ง 
-บ่อโยธาฯ     ๑ แห่ง 

8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
 8.1.การนับถือศาสนา 

 สถาบันและองค์กรศาสนา 
  -วัด  จ านวน 4  แห่ง (หมู่ที่ ๑,๓,๔) 
  1.ศาสนา 
   ประชาชนในต าบลก้อ ร้อยละ 100 นับถือศาสนาพุทธ 
 8.2.ประเพณีและงานประจ าปี 
   ต าบลก้อมีประเพณีท่ีดีงามสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 
   1.ประเพณีสรงน้ าวัดบ้านเก่า บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ต าบลก้อ 
   2.ประเพณีสรงน้ าพระพุทธบาทยางวี หมู่ที่ 1 ต าบลก้อ 
   3.ประเพณีสรงน้ าพระพุทธบาทผาตั้ง หมู่ที่ 4 ต าบลก้อ 
   4.ประเพณีสรงน้ าพระธาตุผาไข่ หมู่ที่ 1 ต าบลก้อ 
    5.ประเพณีสรงน้ าพระธาตุทันใจ วัดก้อยืน หมู่ที่ 3 ต าบลก้อ 
   6.ประเพณีสรงน้ าพระธาตุสหลีเวียงก้อ วัดก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 ต าบลก้อ 
   7.ประเพณีปี๋ใหม่เมืองต าบลก้อ 
   8.ประเพณีลอยกระทงต าบลก้อ 
   9.ประเพณี/วัฒนธรรม ท าบุญหัวฝาย บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 ต าบลก้อ 
 8.3.ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ในต าบลก้อ มีศูนย์ผญ๋าภูมิปัญญาชุมชนบ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 ต าบลก้อ เริ่มต้นจากการรวมตัวของกลุ่มชุมชน
บ้านก้อทุ่ง มีโรงเรียนบ้านก้อทุ่ง (เดิม) เป็นแหล่งสาธารณะประโยชน์ซึ่งเป็นทุนทางสังคม และมีอยู่ที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชน
บ้านก้อทุ่ง ประชาชนเล็งเห็นความส าคัญของทุนทางสังคม จึงได้มีการรวมตัวกันทั้งเด็กเยาวชน ประชาชนและผู้สูงอายุ ใช้
เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์คนในชุมชน  โดยมีการสนับสนุนกิจกรรมภายในศูนย์ผญ๋าภูมิ
ปัญญาชุมชนบ้านก้อทุ่ง ดังนี้ 

-กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านก้อทุ่ง 
-กลุม่ท าสบู่สมุนไพรบ้านก้อทุ่ง 
-กลุ่มฮักสมุนไพรต าบลก้อ โดย....ปราชญ์ชาวบ้านด้านแพทย์แผนโบราญ/หมอต าแย/ครูยาหมอเมืองโดยมีพระ
จารย์มั่น ศิริปัญโญ เจ้าอาวาสวัดก้อทุ่ง เป็นที่ปรึกษาเก่ียวกับภูมิปัญญาด้านสมุนไพร 
-ชมรมผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง 
-การศึกษาตามอัธยาศัยต าบลก้อ 
-กลุ่มนวดแผนไทยบ้านก้อทุ่ง 
-กลุ่มออมทรัพย์ผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง 
-กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
-โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลก้อ 
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9.ทรัพยากรธรรมชาติ  
 สิ่งแวดล้อมมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเกิดจากการกระท าของมนุษย์หรือมีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น 

อากาศ ดิน หิน แร่ธาตุ น้ า ห้วย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทร พืชพรรณสัตว์ต่าง ๆ ภาชนะเครื่องใช้ต่าง 
ๆ ฯลฯ สิ่งแวดล้อมดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยเฉพาะมนุษย์เป็นตัวการส าคัญยิ่งที่ท าให้สิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงทั้งในทางเสริมสร้างและท าลาย จะเห็นว่า ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ต่างกันที่สิ่งแวดล้อมนั้นรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่รอบตัวเรา ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
เน้นสิ่งที่อ านวยประโยชน์แก่มนุษย์มากกว่าสิ่งอ่ืนประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มนุษย์เป็นตัวการสร้าง 
และท าลายสิ่งแวดล้อมมากกว่าธรรมชาติ ความส าคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลก้อ ในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักและให้ความส าคัญเก่ียวกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ป่าและ
ต้นไม้ เพ่ือให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งอาหาร ส าหรับประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ชิดกับผืนป่า 
ผืนน้ า การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลต าบลก้อ จึงได้ให้การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตลอดไป 
 
การอนุรักษ์ (Conservation) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ ปรัชญาของการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทิศทาง
ที่ไม่ท าให้เกิดความเสื่อมโทรม  ความสูญเสีย  หรือหมดสิ้นไป  

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถกระท าได้หลายวิธี ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้ 
1.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางตรง  ซึ่งปฏิบัติได้ในระดับบุคคล องค์กร และ

ระดับประเทศ ที่ส าคัญ คือ 
            1)การใช้อย่างประหยัด คือ การใช้เท่าที่มีความจ าเป็น เพ่ือให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานและเกิด

ประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด 
            2)การน ากลับมาใช้ซ้ าอีก สิ่งของบางอย่างเมื่อมีการใช้แล้วครั้งหนึ่งสามารถที่จะน ามาใช้ซ้ าได้อีก เช่น 

ถุงพลาสติก กระดาษ เป็นต้น หรือสามารถที่จะน ามาใช้ได้ใหม่โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การน ากระดาษที่ใช้แล้วไป
ผ่านกระบวนการต่างๆ เพ่ือท าเป็นกระดาษแข็ง เป็นต้น ซึ่ งเป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและการท าลาย
สิ่งแวดล้อมได้ 

            3)การบูรณซ่อมแซม สิ่งของบางอย่างเมื่อใช้เป็นเวลานานอาจเกิดการช ารุดได้ เพราะฉะนั้นถ้ามีการ
บูรณะซ่อมแซม ท าให้สามารถยืดอายุการใช้งานต่อไปได้อีก 

            4)การบ าบัดและการฟื้นฟู เป็นวิธีการที่จะช่วยลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรด้วยการบ าบัดก่อน 
เช่น การบ าบัดน้ าเสียจากบ้านเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ ส่วนการ
ฟ้ืนฟูเป็นการรื้อฟ้ืนธรรมชาติให้กลับสู่สภาพเดิม เช่น การปลูกป่าชายเลน เพ่ือฟ้ืนฟูความ       สมดุลของป่าชายเลนให้
กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น 

            5)การใช้สิ่งอ่ืนทดแทน เป็นวิธีการที่จะช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยลงและไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้ใบตองแทนโฟม การใช้พลังงานแสงแดดแทนแร่เชื้อเพลิง การใช้ปุ๋ย
ชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี เป็นต้น 
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            6)การเฝ้าระวังดูแลและป้องกัน เป็นวิธีการที่จะไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท าลาย 
เช่น การเฝ้าระวังการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลลงแม่น้ า คูคลอง การจัดท าแนวป้องกันไฟป่า เป็นต้น 

  
2.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางอ้อม สามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้ 
            1)การพัฒนาคุณภาพประชาชน โดนสนับสนุนการศึกษาด้านการอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตามหลักวิชา ซึ่งสามารถท าได้ทุกระดับอายุ ทั้งในระบบโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ และ
นอกระบบโรงเรียนผ่านสื่อสารมวลชนต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการ
อนุรักษ์ เกิดความรักความหวงแหน และให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง 

            2)การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย การจัดตั้งกลุ่ม ชุมชน ชมรม สมาคม เพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนการให้ความร่วมมือทั้งทางด้านพลังกาย พลังใจ พลังความคิด ด้วย
จิตส านึกในความมีคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่มีต่อตัวเรา เช่น กลุ่มชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของนักเรียน นักศึกษา ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพร รณพืชแห่ง
ประเทศไทย มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร มูลนิธิโลกสีเขียว เป็นต้น 

 
            3)ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ช่วยกันดูแลรักษาให้คงสภาพเดิม 

ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม เพ่ือประโยชน์ในการด ารงชีวิตในท้องถิ่นของตน การประสานงานเพ่ือสร้า งความรู้ความเข้าใจ 
และความตระหนักระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน ให้มีบทบาทหน้าที่ในการปกป้อง 
คุ้มครอง ฟื้นฟูการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

            4)ส่ ง เสริมการศึกษาวิจัย  ค้นหา วิธี การและพัฒนาเทคโนโลยี  มาใช้ ในการจัดการกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการวางแผน
พัฒนา การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีการประหยัดพลังงานมากขึ้น การค้นคว้าวิจัยวิธีการจัดการ การปรับปรุง 
พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป็นต้น 
            5)การก าหนดนโยบายและวางแนวทางของรัฐบาล ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสันและ
ระยะยาว เพ่ือเป็นหลักการให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องยึดถือและน าไปปฏิบัติ รวมทั้งการเผยแพร่
ข่าวสารด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 
 9.1.น้ า 
 การด าเนินงานด้านแหล่งน้ า 
         แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร  ตลอดจนการบ ารุงรักษาดูแลและปรับปรุง 
ซ่อมแซมแหล่งน้ าต่าง ๆ เพ่ือสนองความต้องการของประชาชนได้รับการก่อสร้างและปรับปรุงเป็นบางส่วนแล้ว เพ่ือเป็น
การบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง โดยในภาพรวมของบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้สระน้ า  
ประปา  เหมือง  ฝาย  บ่อบาดาล ฯลฯ  การพัฒนาจึงยังไม่ครบถ้วนเพียงพอ 
 
 9.2.ป่าไม้ 

พ้ืนที่ป่าไม้ในเขตเทศบาล โดยภาพรวมถือได้ว่าเป็นป่าเบญจพรรณ เป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีไม้หลายประเภท 
เช่น ไม้สัก ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ประดู่ ไม้แดง และไม้มีค่าอ่ืนๆ รวมทั้งของป่าต่าง ๆ เช่น หวาย น้ าผึ้ง เป็นต้น 
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9.3.ภูเขา 
การใช้ที่ดินส่วนใหญ่ใช้ในการเพาะปลูก ไร่ข้าวโพด ไร่มันส าปะหลัง ถั่ว และใช้เป็นที่อยู่อาศัย ส าหรับพ้ืนที่

เชิงเขาซึ่งติดเขตอนุรักษ์ฯ จะมีปัญหาในเรื่องเอกสารสิทธิ์ พ้ืนที่ต าบลก้อ มีภูเขาล้อมรอบเต็มพ้ืนที่ 
9.4.คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

 การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทุกหมู่บ้านมีป่าชุมชนหรือมีป่าชุมชนที่ใช้ร่วมกับหมู่บ้านใกล้เคียง โดยมีกฎของชุมชนไว้ใช้บังคับก ากับดูแล 
แต่ก็ยังไม่สามารถหยุดการบุกท าลายและเผาป่าได้ ซึ่งการท าแนวกันไฟและอุปกรณ์ดับไฟถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องจัดหาเตรียมความพร้อมในการพัฒนาและปรับปรุง ตลอดจนการทิ้งขยะ  การเผาขยะไม่เป็นที่เป็นทางจะต้องมี
ระบบก าจัดที่ถูกวิธี  พร้อมทั้งจะต้องรณรงค์การปลูกต้นไม้ทดแทนด้วย โดยเฉพาะไม้โตเร็วและพืชคลุมดิน   ซึ่งจะท าให้
ดินมีความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นควบคู่กับการการปลูกจิตส านึกให้ประชาชนให้รักและหวงแหนธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นด้วย 
 
10.อ่ืน ๆ 
 ในพ้ืนที่ต าบลก้อ การท าการเกษตร ภายใน 1 ปี ท าการเกษตรได้หนเดียว คือ 6 เดือนแรก ราษฎรต้อง
อาศัยน้ าฝน และ 6 เดือนหลังไม่ได้ท าการเกษตร เพราะไม่มีแหล่งน้ าเพ่ือที่จะท าการเกษตรได้ในช่วงฤดูแล้ง ระบบ
ชลประทานเหมืองฝายไม่มี ท าให้ราษฎรขาดรายได้ไม่มีงานท าเป็นช่องว่างท าให้ขาดโอกาส จากที่ดินท ากินได้รับจัดสรร
ครัวเรือนละแปลงประมาณ 15-20 ไร่ (ตามลักษณะความลาดชัน) และท่ีอยู่อาศัยครัวเรือนละ 1 ไร่  50 ตารางวา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 19 | 
 

ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557-2560) 

 
1.สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560  
 1.1.สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 เทศบาลต าบลก้อ ได้น าโครงการที่ได้รับการบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลก้อ ด าเนินการจริงตามรูปแบบของเอกสารงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ซึ่งผลการด าเนินงานในเชิงปริมาณยังมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนโครงการตามแผนพัฒนา  เนื่องจาก
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณส าหรับผลการด าเนินงานในเชิงคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ เนื่องจากสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์และสร้างความพึงพอใจให้แก่
ประชาชนสูงสุด 
 
2.1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (Swot  analysis) ของต าบลก้อ  จากการศึกษาข้อมูลสภาพทั่วไปของต าบล
ก้อในภาพรวม ได้น ามาก าหนดประเด็นเพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาของต าบลก้อโดยอาศัยเทคนิค Swot analysis 
การวิเคราะห์จุดแข็ง  (Strength)  จุดอ่อน  (Weakness)  อันเป็นปัจจัยภายในหรือสภาวะแวดล้อมภายในต าบล 
(Internal  factors) และการวิเคราะห์ถึงโอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด (Threat) อันเป็นปัจจัย
ภายนอกหรือสภาวะแวดล้อมภายนอก (External factor)  ซึ่งรายละเอียดเป็นไปตามตารางวิเคราะห์  ดังนี้ 

ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของต าบลก้อ 
ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

โครงสร้างพ้ืนฐาน -มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมติดกันสู่ถนน
สายหลัก 
-มีการคมนาคมทางน้ าจากท่าแก่งก้อ
เพ่ือไปยังจ ังหวัดตากและอ าเภอดอย
เต่าจังหวัดเชียงใหม่ 
 

-การให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ
ไม่ครอบคลุม 
-ถนนยังเป็นถนนลูกรังจ าเป็นต้อง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
-เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งน้ าแห้งและสายน้ า
ตื้นเขิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-มีทรัพยากร  ป่าไม้และแหล่งต้นน้ า 
ที่อุดมสมบูรณ์และตั้งอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติแม่ปิง 
 

-ชุมชนยังตัดไม้ท าลายป่าเพ่ือใช้ท า
การเกษตร 
-ขาดการจัดการบริหารน้ าใน
ภาพรวมที่ประสิทธิภาพ 
-มีปัญหาพ้ืนที่ท ากินเนื่องจากไม่มี
เอกสารสิทธิที่ดินท ากิน 

เศรษฐกิจ 
     -เกษตร 
 

-มีฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ
โดยเฉพาะข้าวโพด  

-ผลผลิตข้าวโพดขาดการบริหาร
จัดการทางการตลาด 
-ข้าวโพดคือพืชเศรษฐกิจชนิดเดียว 
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ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

  -อุตสาหกรรม    
 
 
 
 
 
 
 
   

-มีฐานอุตสาหกรรม ด้านครัวเรือนใน
การแปรรูปอาหาร  
การแปรรูปอาหารเช่นปลาแห้งต าบล
ก้อหรือ OTOP ต าบลก้อ 
 
 
 
 
 

-การตลาดไม่แน่นอนและขาด 
-ขาดสภาพคล่องในการลงทุน 
-ขาดการร่วมกลุ่มอย่างเป็นรูปประ
ธรรม 
-ขาดการด าเนินการและสนับสนุน
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 
-ไม่มีมาตรฐานในการรองรับ 
-ประชาชนไม่ให้ความสนใจ
เท่าท่ีควร 

-การท่องเที่ยว -มีสถานที่ท่องเทีย่วทางธรรมชาติ 
-มีทะเลสาบแก่งก้อหลังเขตภูมิพลเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางน้ า 
-มีกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

นักท่องเที่ยวท าให้การเข้าชมแหล่ง
ท่องเที่ยวไม่สะดวก 
-ขาดการประชาสัมพันธ์ 
-ขาดการจัดกิจกรรมสนับสนุนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

สังคม  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาและ
การศึกษา 

-มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมของ
ชุมชนโดยเฉพาะชุมชนเรือนแพ 
-เป็นต าบลที่มีความโดดเด่นด้านสืบ
สานพุทธศาสนาและประเพณีแห่ง
ล้านนา การอนุรักษ์จารีตประเพณีดั่ง
เดิม 
-มีความโดดเด่นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนความสามัคคีของชุมชน 

-ประชาชนสามารถอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบ้านได้อย่าง
ครบถ้วนเนื่องจากขาดการสานต่อ
จากชุมชนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 21 | 
 

ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของต าบลก้อ 
ปัจจัยภายนอก โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

ด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว 

สถานที่ส าคัญของต าบลก้อ เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว 
คือชุมชนเรือนแพ น้ าตกก้อหลวงที่มีความสวยงาม
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 

-อยู่ ใ น พ้ื นที่ ห่ า ง ไ กล  ข า ดกา ร
ประชาสัมพันธ์ 
-ขาดงบประมาณในการปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยว 
-ขาดบุคคลากรที่มีความรู้ด้านการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยว 

ด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม 

ในพ้ืนที่ต าบลก้อเป็นแหล่งที่มีวัตถุดิบและแรงงาน
จ านวนมากที่จะสนับสนุนด้านอุตสาหกรรมทั้งเศรษฐกิจ
เ ชิ ง พ า ณิ ช ย์ แ ล ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ร ะ ดั บ ท้ อ ง ถิ่ น ที่ มี
ท รั พ ย าก ร ธ ร รมช าติ ที่ ส มบู รณ์ แ ล ะกา ร พัฒน า
อุตสาหกรรมครัวเรือนประเภทการแปรรูปอาหารจาก
ปลาและหน่อไม้ 

-ขาดการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพาะว่าในฤดูเพาะปลูกราษฎรส่วน
ใหญ่ไปท าการเพาะปลูกเน้นการ
เพาะปลูกเป็นอาชีพหลักเท่านั้น 
-ขาดการสานต่อและการสนับสนุน
ส่งเสริมความรู้การบริหารจัดการ
กิจการและโครงการ 

เศรษฐกิจเกี่ยวกับ
การเกษตร 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มีสภาพเป็นที่ราบเชิงเขา  มีลักษณะคล้ายกับกระทะ 
การเพาะปลูกใช้น้ าฝนและเก็บกักน้ าไว้ในสระน้ า เช่น 
ห้วยม่วงแก้ว ห้วยแม่หละ ที่ไหลลงสู่ที่ราบจึงมีความ
เหมาะสมในการเพาะปลูกพืชไร่โดยเฉพาะ ข้าวโพด 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปอย่างต่อเนื่องเส้นทาง
คมนาคม อีกทั้งที่ดินที่ๆเพ่ือปลูกพืชมีพ้ืนที่กว้างท าให้
ผลผลิตมาก เข้ามารับซื้อถึงพ้ืนที่เชื่อมโยงถึงกันระหว่าง
หมู่บ้านและต าบลถึงอ าเภอถนนสายหลักที่ไปสู่ถนนสาย
พหลโยธิน 1 สาย 

-แหล่งน้ าเพ่ือใช้ท าการเกษตรนอก
ฤดูกาลเพาะปลูกยังไม่เพียงพอ 
-ขาดการบริหารจัดการแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรของประชาชนในท้องถิ่น 
-ปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการท า
การเกษตรทั้งปี 

ด้านสังคม วัฒนธรรม -ต าบลก้อมีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีควรแก่การ
อนุรักษ์และเผยแพร่ให้คนรู้จักวิถีชีวิตที่เรียบง่ายยึดมั่น
ในจารีตประเพณีและวัฒนธรรมการศึกษาของเด็กมีการ
ขยายโอกาสในการน าเด็กเข้ารับการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมี 
-การจัดตั้งชุมชนมีความเข้มแข็งออกตรวจเวรยาม
ช่วยเหลือทางราชการตลอดจนถึงการบริการขั้นพ้ืนฐาน
ด้านสาธารณสุขมีการสนับสนุนงานสาธารณสุขป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคและพาหนะน าโรค 

-การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภารรัฐ 
การสนับสนุนกิจกรรม การเข้าถึง
ของกลุ่มเป้าหมาย 
-ขาดการสนับสนุนงบประมาณ
สนับสนุนกิจกรรมของสังคม 

ด้านการเมือง -การพัฒนาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเป็นไป
อย่างต่อเนื่องนักการเมืองมีความรับผิดชอบต่อชุมชน
และประชาชนความขัดแย้งทางการเมืองระดับผู้บริหารมี
น้อยประชาชนมีความยึดมั่นในตัวผู้น าท้องถิ่นมีความรัก
ความผูกพันกับท้องถิ่นสู งประชาชนมีส่วนร่วมใน
การเมืองในระดับสูง 

-การมีส่วนร่วมระหว่างการเมืองกับ
ผู้น าชุมน 
-ขาดการสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน องค์กรต่างๆ กลุ่มต่างๆ 
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2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

การประเมินผลแผนพัฒนาเชิงปริมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการในปีท่ี

ผ่านมา 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1.1.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ที่
สาธารณะในท้องถิ่น 
1.2.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
ถนน  สะพาน  ทางเท้า  รางระบายน้ า 
1.3.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์ 
1.4.แนวทางการปรับปรุง  พัฒนา  และจัดหาแหล่งน้ า      

60 20 12 

 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
2.1.แนวทางการสร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายการตลาด  การจัดตั้ง
ตลาดกลางและศูนย์จ าหน่ายสินค้า  OTOP  ในท้องถิ่น 
2.2.แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนแก่ประชาชน 
2.3.แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนด้านเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.4.แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานกลุ่มอาชีพ  
กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มเกษตรกร 
2.5.แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

37 3 1.11 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม 
3.1.แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
3.2.แนวทางก ารสื บ ส านอนุ รั กษ์ แล ะ ฟ้ืน ฟูศิ ลป วัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.3.แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาและการอนุรักษ์สืบค้น
และพัฒนาแหล่งโบราณวัตถุและภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
3.4.แนวทางการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน 

36 20 7.2 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1.แนวทางการสร้างองค์ความรู้ และจิตส านึกในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.2.แนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะในท้องถิ่น 
4.3.แ น ว ท า ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่วแวดล้อมและพลังงานทดแทน 

28 8 2.24 
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4.4.แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 
5.1.แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบใน
ท้องถิ่น 
5.2.แนวทางการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาสถานศึกษาในท้องถิ่น 
5.3.แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาในท้องถิ่น    

21 11 2.31 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 
6.1.แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแก่ประชาชน 
6.2.แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการสาธารณสุขที่มี
คุณภาพ 
6.3.แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข 
6.4.แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
ท้องถิ่น 

18 9 1.62 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 
7.1.แนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
7.2.แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการท้องถิ่น 
7.3.แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งทุก
ระดับ 
7.4.แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
7.5.แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
7.6.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่
ปฏิบัติงาน 
7.7.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น 

47 9 4.41 

รวม 247 80 30.89 
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  1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา การประเมินประสิทธิผลเชิงคุณภาพ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ   
  1.1.แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน 
สะพานทางเท้า ทางระบายน้ า 
  1.2.แนวทางการการพัฒนาจัดหาแหล่งน้ า 
  1.3.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า  ประปา  
โทรศัพท์ 
  1.4.แนวทางการจัดท าและวางระบบผังเมือง 

ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความ
ปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น  การเกิด
อุบัติเหตุจากการใช้ยวดยานพาหนะของ
ประชาชนมี อัตราลดลง  และท า ให้
ประชาชนสามารถขนย้ายผลผลิตทางการ
เกษตรอออกสู่ตลาดได้สะดวกขึ้นท าให้ผล
ผลิตไม่ตกค้างสร้างรายได้ให้กับประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
   2.1.แนวทางการส่งเสริมและส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่
ประชาชน 
  2.2.แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ  กลุ่ม
แม่บ้าน  กลุ่มเกษตรกร 
  2.3.แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนด้านเศรษฐกิจ
ในท้องถิ่น 
  2.4.แนวทางการสร้างระบบเครือข่าย  การจัดตั้งตลาดกลาง  และ
ศูนย์จ าหน่ายสินค้าท้องถิ่น 
  2.5.แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมขึ้นส่งผล
ให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
ส่วนในด้านการท่องเที่ยวชุมชนบ้านเรือน
แพเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของ
ต าบลก้อสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้า
มาเที่ยวได้ทุกปีสามารถสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ี 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม 
  3.1.แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น 
  3.2.แนวทางการสืบสาน  ฟ้ืนฟู  เผยแพร่  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
   3.3.แนวทางการอนุรักษ์สืบค้นและพัฒนาแหล่งโบราณสถาน
วัตถุและภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
   3.4.แนวทางการแก้ไข  ป้องกันยาเสพติดและการจัดระเบียบ
สังคม 
  3.๕.แนวทางการส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง  และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตสู่ความยั่งยืน 

ประชาชนทุกระดับ  ไม่ว่าจะเป็น เด็ก 
เยาวชน  ประชาชน  คนชรา  พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส  ได้รับโอกาสทางด้านสังคม
ในทุก ๆ ด้านสามารถด ารงชีวิตอยู่ ใน
สังคมได้เป็นอย่างดี  และมีการส่งเสริม
และอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรม  
ศาสนาให้แก่คนรุ่นหลังสืบต่อ ๆ กันไป  

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.1.แ น ว ท า ง ก า ร จั ด ก า ร   ดู แ ล   อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ฟ้ื น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.2.แนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะในท้องถิ่น 
  4.3.แนวทา งก า รส่ ง เ ส ริ มก า รมี ส่ ว น ร่ ว ม ในการ จั ดก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน 
  4.4.แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ทรัพยากรธรรมชาติเริ่มกลับเข้าสู่ความ
สมบูรณ์ป่าไม้  ต้นไม้  ได้รับการฟ้ืนฟูเพ่ือ
ความเป็นป่าที่ยั่งยืนพ้ืนที่ในต าบลมีความ
สะอาด  ร่มรื่น  มีองค์ความรู้ที่สามารถ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 
  5.1.แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ
ในท้องถิ่น 
  5.2.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในท้องถิ่น 
  5.3.แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาในท้องถิ่น 

ประช าชนทุ ก ระดั บมี โ อกาส เ ข้ า ถึ ง
การศึกษาได้มากขึ้นมีแหล่ ง เ รียนรู้ ที่
สามารถเข้าถึงได้ง่าย  และมีการส่งเสริม
และพัฒนาการกีฬาและนันทนาการใน
ท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์
อย่างทั่วถึงโดยเสมอภาค 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 
  6.1.แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแก่
ประชาชน 
  6.2.แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการสาธารณสุขที่มี
คุณภาพ 
  6.3.แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข 
  6.4.แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรท้องถิ่น 

ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์
แข็งแรงอัตราการเกิดโรคมีแนวโน้มลดลง
ให้ความส าคัญในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในการ
ควบคุมและป้องกัน โรค  และท า ให้
ผู้ด้อยโอกาส  คนชรา  ผู้พิการ  และผู้ป่วย
ร้านแรงมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 
  7.1.แนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  7.2.แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการท้องถิ่น 
  7.3.แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ทุกระดับ 
  7.4.แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  7.5.แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน
องค์กรตามหลักธรรมภิบาล 
  7.6.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ  เครื่องใช้และ
สถานที่ปฏิบัติงาน 
  7.๗.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น 

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ใ น อ ง ค์ ก ร มี
ประสิทธิภาพบุคลากรทุกระดับมีความรู้  
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมีการบูรณา
การร่ วมกับหน่วยงาน อ่ืนเ พ่ือให้ เกิด
แนวคิดร่วมในการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
นอกจากนี้  เทศบาลต าบลก้อได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนตลอดจนความพึงพอใจใน

สภาพภูมิทัศน์ขององค์กร   โดยส ารวจจากจ านวนประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการในทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบล
ก้อ  การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งนี้ เป็นการประเมิน
คุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบระดับคุณภาพตามมาตรฐานตัวชี้วัดที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้ก าหนดขึ้น ตามมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณ 2560  
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โดยมอบหมายให้บุคคลซึ่งไม่ใช่พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีการให้บริการของเทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ระหว่างเดือนตุลาคม  พ.ศ.2559  

ผลการศึกษา พบว่า การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน 

ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลก้อ พบว่า โดยภาพรวมแล้วประชาชนผู้ใช้บริการ
เทศบาลต าบลก้อมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔ โดย
ท าการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการเทศบาลต าบลก้อ ใน 4 ภารกิจ ได้แก่ 

1. งานด้านการศึกษา 
2. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
๓. งานด้านสาธารณสุข 
๔. งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

 
 2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  
  2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 

จากการรวบรวมข้อมูล  สภาพปัญหาความต้องการของประชาชนของเทศบาลต าบลก้อ จึงได้ก าหนด และจัด
เรียงล าดับความส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลก้อ (พ.ศ.2557-
2560)  ไว้  7  ด้าน  ดังต่อไปนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
1.ยุทธศาสตร์การการพัฒนา
ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า งพื้ น ฐ า น 
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค 
สาธารณูปการสู่เมืองแห่งทุน
วัฒนธรรม 
 

๑.๑ พัฒนาการก่อสร้าง/บูรณะ/ปรับปรุง
ถนนระบบระบายน้ า  สะพาน 
๑.๒ พัฒนาระบบแหล่งน้ า,ประปา 
๑.3 พัฒนาการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
เพ่ือการเกษตรและบ ารุ งรักษาไฟฟ้า
สาธารณะตามจุดต่าง ๆ 
1.4 การจัดท าและวางผังเมือง 

1.1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะ ในท้องถิ่น 
1.2. เ พ่ือปรับปรุงและพัฒนา
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน 
สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ า 
1.3. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 
1.4. เพ่ือปรับปรุง พัฒนา และจัดหา
แหล่งน้ า 
1.5. เพ่ือจัดท าและวางระบบผังเมือง 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ด้านเศรษฐกิจ เกษตรและ
การท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม
ชุมชน 
 
 

๑. พัฒนาจัดหา/ปรับปรุงสถานที่จ าหน่วย
สินค้า 
๒.พัฒนาการส่งเสริมศักยภาพละขีด
ความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้า
ทางการเกษตรในต าบล 

2.1. เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบ
เครือข่ายการตลาด การจัดตั้งตลาด
กลางและศูนย์จ าหน่ายสินค้า OTOP ใน
ท้องถิ่น 
2.2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือนแก่ประชาชน 
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๓.พัฒนาด้านส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพ
ของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
4.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวใน
ต าบลก้อ 

2.3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาปัจจัย
เกื้อหนุนด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.4. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ฝีมือแรงงานแก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน 
กลุ่ม 
เกษตรกร 
2.5. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม คุณภาพชีวิต 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 
 

๑.พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
2.พัฒนาการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
เพ่ือให้พ่ึงตนเองได้   อย่างยั่งยืน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม 
การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก 
สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
4. ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งาน
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ตลอดจนการให้ความส าคัญกับระบบเตือนภัยที่
เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น  
6. ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ปัญหา
อาชญากรรม และการค้ามนุษย์ภายใต้การ
บริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
7.ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
และการป้องกันการทุจริต 
 
 
 

3.1. เพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 
3.2. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม  ด้านศาสนา 
และการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู    บูรณะสถานที่
ส าคัญในจังหวัดล าพูน 
3.3. เพ่ือสืบสาน    อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.4. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

1. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล น้ าเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ
ตลอดจนการรักษาความสะอาด ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น 
2. เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างจิตส านึก
ให้กับประชาชน ในการด าเนินการอนุรักษ์การ
คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้ ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ให้เกิดประโยชน์และ
เกิดผลส าเร็จอย่างยั่งยืนและตามแนวทาง
พระราชด าริ  
3. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลด
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าฝายต้นน้ า 
(Check Dam) เพ่ือชะลอการไหลของน้ าและ
ตะกอนเสริมความสมบูรณ์ของป่า 
5.พัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

  4.1. เพ่ือการบริหารจัดการ  ดูแล  
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  4.2. เพ่ือพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน
สาธารณะในท้องถิ่น 
  4.3. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน 
 4.4. เพ่ือบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและการ
กีฬา  
 
   
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
2. สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับ
สถาบันทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาท่ี
ค านึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา 
และการแต่งกายล้านนา  
3. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ เพ่ือเปิดโอกาสการเรียนรู้
อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
4.พัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 
5.พัฒนาด้านภูมิปัญญา  วัฒนธรรมและประเพณี
ทองถิ่น 

  5.1.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาทุกระบบในท้องถิ่น 
  5.2.เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
สถานศึกษาในท้องถิ่น 
  5.3.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาใน
ท้องถิ่น 
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6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านระบบสาธารณสุข
แ ล ะ ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง
สุขภาพประชาชนบน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

1.แนวทางการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ด้านสาธารณสุขเพ่ือการพ่ึงพาตนเองสู่การมี
สุขภาพที่ดี 
2.แนวทางการจัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให้
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนของชุมชน 
3.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุบคลากร
สาธารณสุข 
4.ส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรไทย 

6.1.เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของชุมชน 
6.๒.เพ่ือการจัดบริการด้านสาธารณสุข
ให้กับชุมชน 
6.๓.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร    
ด้านสาธารณสุข 
6.๔.เพ่ือส่งเสริมแนวทางแพทย์
ทางเลือก 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง 
วิธีการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล ให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และประชาชนมี
ส่วนร่วม ทั้งนี้เพ่ือการแก้ไขปัญหาของประชาชน
และการให้การบริการที่มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และ
เทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาระบบจัดหา
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการรักษาความปลอดภัย แก้ไขปัญหาจราจร 
การลดอุบัติเหตุ การบริหารจัดการ 
4. เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่ายใน
การพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและการบูรณาการร่วมกัน 
5.พัฒนาขีดความสามารถการท างานของ
บุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
6. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร/สารสนเทศ 
7.พัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 
8.การปรับปรุงและพัฒนารายไดข้องท้องถิ่น 

7.1. เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารงานองค์กรตามหลักธรรมาภิ
บาล 
7.2. เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากรในองค์กร 
7.3. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ    
เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
7.4. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนารายได้ของ
ท้องถิ่น 
7.5. เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย   และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
7.6. เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย  
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
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  2.2 ผลกระทบ 
จุดเด่นของพ้ืนที่ (ที่เอ้ือต่อการพัฒนาต าบล) 

ต าบลก้อ มีสภาพดินที่สมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก เป็นที่ราบระหว่างภูเขาอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ แต่ขาดแคลนน้ าใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง มีแหล่งวัตถุดิบและแรงงานจ านวนมากที่สนับสนุนด้าน
อุตสาหกรรม  เกษตรกรรม   และการพัฒนาอุตสาหกรรมครัวเรือนประเภทหัตถกรรม  เช่น   การถนอมอาหาร   การตี
เหล็ก   กลุ่มอาชีพ  ซึ่งมีฝีมืออยู่ในขั้นดีหลายแห่ง   การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ  มีระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่
ครอบคลุมทั้งต าบลสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว   เป็นต าบลที่มีศิลปวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์  และ
เผยแพร่ให้คนได้รู้จัก  ชุมชนมีความสงบ  วิถีชีวิตที่เรียบง่าย  ยึดมั่นในจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  ในทางด้าน
การศึกษาเด็กในโรงเรียนเข้าเรียนและศึกษาต่อภาคบังคับในอัตราที่สูงมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมีการวางแผนป้องกันและควบคุมไว้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอปพร .และ
ต ารวจบ้าน  รวมถึงการบริการขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขท าให้ไม่เกิดโรคติดต่อได้ง่ายอัตราการเพ่ิมประชากรต่ า   อัตรา
การตายของแม่และเด็กอยู่ในขั้นต่ า   ไม่มีปัญหาเรื่องชุมชนแออัดหรือแหล่งเสื่อมโทรม ประชาชนส่วนใหญ่มีความสามัคคี
กันและให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดี มีความขัดแย้งกันน้อย    
 

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา 
 ๑.การด าเนินงานด้านการคมนาคม 
         เส้นทางการการคมนาคม ถนนลูกรังในหมู่บ้านได้รับการพัฒนาก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เป็นบางส่วนเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้ประชาชนได้ในระดับหนึ่ง ระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน ทางระบายน้ า ตลอดจนการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้รับการปรับปรุงและพัฒนาตาม
งบประมาณท่ีมีอยู่  ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องได้รับการบูรณะ  ปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาต่อไป 
 ๒.การด าเนินงานด้านแหล่งน้ า 
         แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร  ตลอดจนการบ ารุงรักษาดูแลและปรับปรุง 
ซ่อมแซมแหล่งน้ าต่าง ๆ เพ่ือสนองความต้องการของประชาชนได้รับการก่อสร้างและปรับปรุงเป็นบางส่วนแล้ว เพ่ือเป็น
การบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง โดยในภาพรวมของบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้สระน้ า  
ประปา  เหมือง  ฝาย  บ่อบาดาล ฯลฯ  การพัฒนาจึงยังไม่ครบถ้วนเพียงพอ 
 ๓.การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
         กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ ในหมู่บ้าน/ต าบล  ได้รับพัฒนาบางกลุ่ม 
เทศบาลต าบลก้อและหน่วยงานอื่นๆ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณบางส่วนเพื่อให้กลุ่มบริหารจัดการสร้างรายได้ ใช้เป็น
แหล่งเงินทุนหมุนเวียน แต่ยังประสบปัญหาในเรื่องงบประมาณท่ีมีจ ากัด จึงท าให้การพัฒนายังไม่ครบทุกกลุ่มอาชีพ 
 ๔.การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ทุกหมู่บ้านมีป่าชุมชนหรือมีป่าชุมชนที่ใช้ร่วมกับหมู่บ้านใกล้เคียง โดยมีกฎของชุมชนไว้ใช้บังคับ
ก ากับดูแล แต่ก็ยังไม่สามารถหยุดการบุกท าลายและเผาป่าได้ ซึ่งการท าแนวกันไฟและอุปกรณ์ดับไฟถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องจัดหาเตรียมความพร้อมในการพัฒนาและปรับปรุง ตลอดจนการทิ้งขยะ  การเผาขยะไม่เป็นที่เป็นทาง
จะต้องมีระบบก าจัดที่ถูกวิธี  พร้อมทั้งจะต้องรณรงค์การปลูกต้นไม้ทดแทนด้วย โดยเฉพาะไม้โตเร็วและพืชคลุมดิน  ซึ่ง
จะท าให้ดินมีความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นควบคู่กับการการปลูกจิตส านึกให้ประชาชนให้รักและหวงแหน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นด้วย 
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 ๕.การด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
         เทศบาลต าบลก้อ  ได้จัดสรรงบประมาณในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น การมีส่วนร่วม การระดมความคิด การนันทนาการและกีฬาต่าง ๆ การร่วมประชาคมหมู่บ้าน  การร่วมแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด  การบรรเทาสาธารณภัย  การสังคมสงเคราะห์ การควบคุมโรคและการระเฝ้าระวังโรคติดต่อ การสนับสนุน
สารเคมีก าจัดลูกน้ ายุงลาย การจัดกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม  การส่งเสริมการเรียนรู้ ฯลฯ  ซึ่งผลการ
ด าเนินการเป็นเพียงการกระตุ้นรณรงค์ช่วยเหลือและบรรเทาให้บังเกิดผลเพียงระดับหนึ่งเท่านั้น   เนื่องจากงบประมาณ
และบุคลากรมีจ ากัด 
 ๖.การด าเนินงานด้านการเมือง 

     การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  การอบรม  การประชุมของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานและลูกจ้างเทศบาลต าบลก้อ ตลอดจนผู้น าหมู่บ้าน และประชาชน  ท าให้เกิดความสนใจในการ
บริหารงานเทศบาลต าบลก้อมากขึ้น แต่ก็มีประชาชนที่ยังไม่เข้าใจการบริหารงานของเทศบาลต าบลก้ออยู่บ้าง ซึ่งเป็น
ปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมาย, รัฐธรรมนูญ , พรบ. ต่าง 
ๆ , ระเบียบต่าง ๆ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะต้องเร่งสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน 
 
 ๗.การด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ 
     การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเท่าที่ควร  เนื่องจากขาดงบประมาณ
และบุคลากรผู้ช านาญงานเพ่ือด าเนินการศึกษาวิจัยในด้านต่าง ๆ ว่าจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างกับความต้องการของ
ท้องถิ่นรวมทังงบประมาณเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์และรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามนโยบายของรัฐบาล 
 
 3.สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

ข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้รับบริการผลจากการสอบถามพอสรุปได้ว่า ประชาชนผู้รับบริการต้องการให้ทาง
ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลก้อปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซม ถนน/ตรอกซอย ให้มีสภาพที่ใช้การได้ มี
ความปลอดภัย ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อเพ่ือความสะดวกในการสัญจรของประชาชน ควรปรับปรุงการติดต่อขอรับบริการให้
เกิดความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้มาขอรับบริการได้อย่างทันท่วงที ที่ส าคัญ
ควรบริการประชาชนอย่างท่ัวถึงกันทุกชุมชน โดยไม่เลือกเจาะจงเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เป็นต้น ตลอดถึงการลงพ้ืนที่เพ่ือ
รับฟังปัญหาของชาวบ้านเพื่อน ามาแก้ไข ปรับปรุง โดยเฉพาะปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน ไฟฟ้า และประปา ฯลฯ) 
ทั้งหมดคือเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งที่ทางเทศบาลควรให้ความสนใจและตรวจสอบดูแลเพ่ือหาทางแก้ไขและปรับปรุง เมื่อใด
ที่เทศบาลต าบลก้อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้ความพึงพอใจที่ประชาชนมีต่อองค์กรก็จะ
มากขึ้นตาม ทั้งนี้ แม้ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาลต าบลก้อจะอยู่ในระดับมากก็ตามทางเทศบาลก็
ต้องมีการพัฒนาต่อไปอีก ซึ่งสิ่งที่ทางเทศบาลควรให้ความส าคัญ คือ การติดตามปัญหาต่างๆ ของชาวบ้านเพ่ือท าการ
แก้ไขและปรับปรุง การประชาสัมพันธ์ การลงพ้ืนที่พบปะกับชาวบ้านและการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความสามารถ
อยู่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการอบรมให้เจ้าหน้าที่มีหลักธรรมาภิบาลและที่ส าคัญที่สุดอีกประการนั้นคือ การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ อาทิเช่น การจัดให้มีตู้รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ การจัดเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันตามโอกาสต่างๆ เพื่อน าความคิดเห็นเหล่านั้นมาปรับปรุง
แก้ไขกระบวนการท างานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนมากที่สุดเพ่ือประชาชนในท้องถิ่นและภาพลักษณ์ของ
องค์กรเอง 



หน้า 32 | 
 

จากผลการประเมินข้างต้นแสดงให้เห็นว่าคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลก้อมีคุณภาพในระดับสูง และ
พยายามพัฒนาระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น   โดยให้ความส าคัญต่อการน าหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้บริหารจัดการองค์กรให้สามารถตอบสนองต่อผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของการบริหาร
ส่วนราชการ รวมถึงความคุ้มค่าต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามเพ่ือเป็นการปรับปรุงคุณภาพ  และ
มาตรฐานการให้บริการให้ครอบคลุมทุกด้านและในทุกภารกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าหลักการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยอาศัย การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหารราชการแบบบูรณาการ
และการเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ และเกิดประโยชน์แก่
ประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มีการประเมินคุณภาพ การให้บริการในด้านอ่ืนที่ยัง
ไม่เคยได้รับการประเมิน เพื่อพัฒนาการบริการให้อยู่ในระดับดีทั่วทั้งองค์กรและทุกภารกิจต่อไป 
 การด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
1.ยุทธศาสตร์การการพัฒนา
ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น 
สาธารณูปโภคสาธารณูปการสู่
เมืองแห่งทุนวัฒนธรรม 
 

๑.๑ พัฒนาการก่อสร้าง/
บูรณะ/ปรับปรุงถนนระบบ
ระบายน้ า  สะพาน 
๑.๒ พัฒนาระบบแหล่งน้ า
,ประปา 
๑.3 พัฒนาการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะเพ่ือการเกษตรและ
บ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะตาม
จุดต่าง ๆ 
1.4 การจัดท าและวางผังเมือง 

1.1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ที่สาธารณะ ในท้องถิ่น 
1.2. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบาย
น้ า 
1.3. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า 
ประปา โทรศัพท์ 
1.4. เพ่ือปรับปรุง พัฒนา และจัดหาแหล่งน้ า 
1.5. เพ่ือจัดท าและวางระบบผังเมือง 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ด้านเศรษฐกิจ เกษตรและการ
ท่อ ง เที่ ย ว  เ ชิ ง วัฒนธรรม
ชุมชน 
 
 

๑. พัฒนาจัดหา/ปรับปรุง
สถานที่จ าหน่วยสินค้า 
๒.พัฒนาการส่งเสริมศักยภาพ
ละขีดความสามารถในการเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์
และการแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตรในต าบล 
๓.พัฒนาด้านส่งเสริมและเพ่ิม
ทักษะอาชีพของครัวเรือนและ
กลุ่มอาชีพ 
4.ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในต าบลก้อ 

2.1. เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบเครือข่าย
การตลาด การจัดตั้งตลาดกลางและศูนย์
จ าหน่ายสินค้า OTOP ในท้องถิ่น 
2.2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือนแก่ประชาชน 
2.3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนด้าน
เศรษฐกิจในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.4. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฝีมือ
แรงงานแก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม 
เกษตรกร 
2.5. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
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3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม คุณภาพชีวิต 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 
 

๑.พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
2.พัฒนาการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
เพ่ือให้พ่ึงตนเองได้   อย่างยั่งยืน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการ
สังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผูสู้งอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
4. ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน 
งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ตลอดจนการให้ความส าคัญกับ
ระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัย
พิบัติในท้องถิ่น  
6. ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ปัญหา
อาชญากรรม และการค้ามนุษย์ภายใต้การ
บริหารจัดการอย่างบูรณาการและมี
ประสิทธิภาพ  
7.ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
และการป้องกันการทุจริต 

3.1. เพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 
3.2. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม  ด้าน
ศาสนา และการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู    
บูรณะสถานที่ส าคัญในจังหวัดล าพูน 
3.3. เพ่ือสืบสาน    อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.4. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

1. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล น้ าเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ
ตลอดจนการรักษาความสะอาด ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น 
2. เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างจิตส านึก
ให้กับประชาชน ในการด าเนินการอนุรักษ์การ
คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้ ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ให้เกิดประโยชน์และ
เกิดผลส าเร็จอย่างยั่งยืนและตามแนวทาง

  4.1. เพ่ือการบริหารจัดการ  ดูแล  
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  4.2. เพ่ือพัฒนาการใช้ประโยชน์
ที่ดินสาธารณะในท้องถิ่น 
  4.3. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน 
 4.4. เพ่ือบริหารจัดการขยะมูลฝอย
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พระราชด าริ  
3. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลด
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าฝายต้นน้ า 
(Check Dam) เพ่ือชะลอการไหลของน้ าและ
ตะกอนเสริมความสมบูรณ์ของป่า 
5.พัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

และสิ่งปฏิกูล 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและการ
กีฬา  
 
   
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
2. สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับ
สถาบันทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาท่ี
ค านึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา 
และการแต่งกายล้านนา  
3. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ เพ่ือเปิดโอกาสการเรียนรู้
อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
4.พัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 
5.พัฒนาด้านภูมิปัญญา  วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น 

  5.1.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษาทุกระบบในท้องถิ่น 
  5.2.เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
สถานศึกษาในท้องถิ่น 
  5.3.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา
ในท้องถิ่น 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านระบบสาธารณสุข
แ ล ะ ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง
สุขภาพประชาชนบน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

1.แนวทางการสร้างเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชนด้านสาธารณสุขเพ่ือการพึ่งพาตนเองสู่
การมีสุขภาพที่ดี 
2.แนวทางการจัดระบบสุขภาพภาคประชาชน
ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนของชุมชน 
3.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุบคลากร
สาธารณสุข 
4.ส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรไทย 

6.1.เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของชุมชน 
6.๒.เพ่ือการจัดบริการด้าน
สาธารณสุขให้กับชุมชน 
6.๓.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร    
ด้านสาธารณสุข 
6.๔.เพ่ือส่งเสริมแนวทางแพทย์
ทางเลือก 
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7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง 
วิธีการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล ให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และประชาชนมี
ส่วนร่วม ทั้งนี้เพ่ือการแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนและการให้การบริการที่มี
ประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และ
เทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาระบบจัดหา
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย แก้ไข
ปัญหาจราจร การลดอุบัติเหตุ การบริหาร
จัดการ 
4. เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่าย
ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกัน 
5.พัฒนาขีดความสามารถการท างานของ
บุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
6. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร/สารสนเทศ 
7.พัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตยและ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
8.การปรับปรุงและพัฒนารายไดข้องท้องถิ่น 

7.1. เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารงานองค์กรตามหลักธรร
มาภิบาล 
7.2. เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากรในองค์กร 
7.3. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือ    เครื่องใช้ และสถานที่
ปฏิบัติงาน 
7.4. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนารายได้
ของท้องถิ่น 
7.5. เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย   และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในท้องถิ่น 
7.6. เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย  
และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
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ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการ
การเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ    ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
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๑. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่ง
คั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบใน
การด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ  (Roadmap) ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ป ี
ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็น
จากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย  และได้
น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการข้ันต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกาหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม 
๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - 
กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มา
ถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
๒. สาระส าคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลาย
มิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัย
คุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้
ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ  “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัว
และเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที ่“พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิต
อ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และ
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น  และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่ม
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เกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคม
ที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ 
ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขัน 
และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของ 
เทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ  ที่
ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติใน
รูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิต
ของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพ่ิมข้ึน แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้
ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น  ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปี
ข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้า
ทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน  เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และ
เทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่
ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ  ๑๐ ปี
ข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วง
ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ  เพ่ิมสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงิน
ขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมี
ความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัว
มากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่น
ที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน  แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง 
๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) 
สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันใน
ตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาด
ของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหาก
ประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ 
เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น  
น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือ
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และความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
ก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญ
ส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการ
ด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้า
อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได ้เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ  และช่วยแก้ปัญหาการลดลง
ของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการ
และสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายาม
ในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความ
เป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่  
และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท า
ให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ 
และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี  ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้
ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมข้ึนเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมใหญ่ข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้
เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร 
การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจาก
ประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อย
ละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากร
ต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศ
ไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 
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นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ การ
ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงิน
การคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น  และ
ฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่าง
เป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัด
เอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความ
สะดวกคล่องตัวมากข้ึน 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง จุดอ่อน
ส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่
เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า 
ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจ
มีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก  จึงมีความอ่อนไหวและ
ผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ 
ด าเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สาหรับ
การด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการ
พัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวง
กว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และ
ล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้าและ
ความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญ
กับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ  ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อ
การพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคม
และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร  ทั้งด้านแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความ
เหลื่อมล้าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ 
ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  และการปฏิรูป
กฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า  และที่ส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต้องปรับตัวคือ 
การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้
เกิดการบริหารราชการที่ด ี
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โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้
ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกบัแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้
พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสาร
ต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดา
เนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งใน
เรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้
ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น  โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึง
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้
ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ 
คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก 
และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุด
แข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลาย
มิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็น
จะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพ
ภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น  โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของ 
โลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การ
ลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการ
ทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็น
เอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ  ซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้
ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิง
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลัง
และระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน  การด าเนินการมีบูรณา
การและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 
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อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มกีารก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์
ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือ
นโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและ
สิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มี
เป้าหมายการพัฒนาในระยะยาวและเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่
เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว  สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ 
และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  จะต้องมีการก าหนด
วิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความ
ท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการ
ปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติ
อย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความ
รุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคง
รักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และ
คนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจั ดท ายุทธศาสตร์
ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุ
ร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้อง
มุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคม
จิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่าง
มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้าน
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ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ

วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติ
ในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการ
รวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีด
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ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะ
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ    (๖) 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศ
ไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่

การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้าน
อาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้
ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่
มูลค่ามากขึ้น 
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(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ  โดยมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบ
การด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิม
มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

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

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

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน
ที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ี 
ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
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(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ
บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ  ใช้

เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวง
และในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัย
การประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาค
ประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์
ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการก าหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ 
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ 
และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง  รวมทั้งมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การ
น าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  สามารถก าหนดแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะต้องสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้
สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่
ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒  เอาไว้แล้ว 
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ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) ของเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม   มี
ความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาล จึงได้น าทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของเทศบาล  
ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

 
๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคง
ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพ
การศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
๒. สถานะของประเทศ 

๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัว
ได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ 
๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศ 
รายได้ปานกลางข้ันสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัว
ลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่า
ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับท่ีจะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลา
อันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วน
การลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี 
๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะ
พบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่า
สิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 
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๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขัน
เริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดส่วนของ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ 
๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  ท้าให้มีการ
พัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  (Supporting 
Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วน
สูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางข้ันสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไป
ยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่
น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า  ประกอบกับ
ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขัน
ระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ  ๙.๗ ต่อปีในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้า
เมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ  และเพ่ิมแรง
ขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี  ๒๕๒๔ และ 
๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่
แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ้านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้า
กัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่
ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่าน
มาและจะเป็นข้อจ ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระยะต่อไป 
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๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมี
พลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for 
Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน้า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความ
สะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดย
ธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีข้ึนจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิดความ
มั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับ
ความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย 
IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-
๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ 
(ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัย
และพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น 
เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ 
๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามี
จ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คน
ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้ าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขต
เมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้าง
สูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ 
ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ้ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากร
และการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ  
โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ้ากัดต่อการ
ท้าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้าน
ที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจ
ต่างประเทศ เป็นต้น 
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๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ

ตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น 
๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอ
เรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มข้ึนช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงาน
ของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี 
๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่า
ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับ
มัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มี
ลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญ
พันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 
๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัย
กลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น  แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มี
รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการ
เกื้อหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน 
ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ 
ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทย
มีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิต
ก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทาง
การศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-
๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริต
คอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ 
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุก
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ตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ 
อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 
โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ 
ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์
ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ใน

กลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมาก
ที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า 
เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มี
ปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดี
ที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุด
ประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะ
การกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า 
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการ
คุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ 
ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานใน
ระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อย
มักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้
ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครอง
ทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้น
และมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วง
อายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้
พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้
โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ
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ผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยัง
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่
ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึ้น อาท ิการให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ 
ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของ
แรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็นแผน
ต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการ
สนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้ และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท้ากิจกรรมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ 
แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อย
ละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม

อย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ้านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท้าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือ

การผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุกท้า
ลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ 
เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดิน
และท่ีดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ 
การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นท่ีสูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ้ากัดในการน้าไปใช้ประโยชน์ การใช้
ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมี
ปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูก
คุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 
จ้านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท้านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท้าให้พ้ืนที่ป่าชาย
เลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อย
ละ ๓๔.๘ ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ 
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และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ 
ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้าที่เพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือการ
บริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน้าเข้า
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี 
๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ามันดิบมีการน้าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการน้าเข้าพลังงาน
ทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่า
น้ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้
พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของGDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้น
เพียงร้อยละ ๐.๖  

 (๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่ง
เก็บกักน้าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้าท่าธรรมชาติ มีแอ่งน้าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล 
มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่
กระทบต่อปริมาณน้าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มี
ข้อจ้ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง  ขณะที่ภาพรวมความ
ต้องการใช้น้าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึง
แหล่งน้าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้าตามความต้องการได้อีก
ประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะ

มูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ 
สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 
๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ 
๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการ
หรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถ
จัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น  แต่ยังพบ
การลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์
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ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มี
ปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามัน
เชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การ
เข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์
จ้านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล าดับ โดยความร่วมมือ
และการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา 
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์
พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ 
และการระบายน้าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมขึ้นตาม
การขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดข้ึนได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุ
ว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และ 
เพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซ
เรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากข้ึนในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคท่ีมีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูด
กลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น  
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความ
เสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคน
ไทยเป็นประจ้าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็น
จ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศที่มี
ความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมิน
ผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปาน
กลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข  สถานการณ์
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ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน  เนื่องจาก
สถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม 
(๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ 
ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มี
การทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ  มีระบบการ
บริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจ
บางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท้าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว 
ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่
ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชน
หลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่ม
นายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ 
ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือ
โอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการ
ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบ
อ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ  ทั้ง
สามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการ
ก าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน้าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนใน
โครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วน
ราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอ านาจ
ให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ 
และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่าย
โอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของ
ท้องถิน่ต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่  
อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ 
ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรม จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่
ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรื
องค์การบริหารส่วนต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท้าให้การ
เลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองใน
ภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ 
ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า 
การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับ
การเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหา
ประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้ง
กฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏ
ตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใส
นานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด 
๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ 
๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศ
สิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 

 
๓ บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ 
(๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร ์
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สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิต
ภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ 
๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามี
แนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะ
สามารถขยับฐานะข้ึนเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ใน
กรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่
ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของ
ก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นในการยกระดับฐานะ
ประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ  (๓) จ้านวนประชากร
รวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  (๔) 
การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระ
การใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนา
ประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ 
๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ  เงื่อนไข
ดังกล่าวท้าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท้าให้คนไทยได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้อง

แบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนก าลังแรงงาน
ท้าให้ต้องน้าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้
และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทาง
สังคมข้ันพื้นฐานที่จ้าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และ
ภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลใน
แบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึง

บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่
ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไป
ยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาส
และรายได้สูง ท้าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร 
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มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  การแย่งชิง
ทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมือง

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

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่
จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ 
องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ
ดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่ง
รัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความ
รับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง 
และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัด
ให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม  อาทิ 
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการ
คอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือรายงานข้อ
ค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ 
และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 
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๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) 
จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอาย ุหมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดย
ประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น  ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่ม
ประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผล
ให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและ
บริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้า
และบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการ
ไปท างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ

การผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าท่ีมีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง 
Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือ
ผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต

เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย  ตลอดจน
การปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กตกิา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น 

 (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาส
ที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ้ากัดในด้านอุปสงค์
ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและ
วัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตใน
ประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของ
การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่
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เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะ
ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและ
เทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและ 
มาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มีความ
รุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง  (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้า
เป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ 
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศ
ส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

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

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อ

สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น 
ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ 
และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

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

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และ
เป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัด
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ความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากร
ทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาในระดับโลก
ร่วมกัน 
 
๔ กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการ
วางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  มี
ความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
ของประเทศ 

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

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

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 

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

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า

กว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 
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(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

๕ แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการ

ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและ
ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะ

ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับ
และพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและ
ระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด  และสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่
เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
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๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจ

ท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทย
และสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักใน
การเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิด
จากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็น
ต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็น

สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าข้ันปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้าเป็นส าหรับการสร้าง
ความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด
ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคน
เดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืช
ที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกัน
ความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท้าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็น
โครงข่ายทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทาง
ทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ  เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่ องเที่ยวของไทยสู่
สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ใน
ลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ 
วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
แบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและ
บริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน 
เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
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ประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ
การเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ้านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิง
สร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้ง
การให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือ

สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดย

การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน

เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
 (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับ

ผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว  โดยพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความ
เป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการ
สุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้
ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบาย
สาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 
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๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน  
ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง  เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุน
ด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะระบบ
บริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัย
ของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนา
โครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  และ (๓) การจัดรูปแบบ
สวัสดิการพ้ืนฐานที่จ้าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

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

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  รวมทั้งการ
ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน 
เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม

รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 
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๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  
ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิม

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

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ้านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยค านึงถึง

ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้
เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
ทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่
ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท้าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินใน
อัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ 
บริหารจัดการน้าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดตั้ง
องค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้ใช้น้ า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน
บริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้าแร่มาใช้ประโยชน์  ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลค่าในอนาคต 
บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่
อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท้าการ
เกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาท
มากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
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๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน 
เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล้าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน้ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด  
เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และ
การบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท้าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้า
โขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

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

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน

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

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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การติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวง
กว้าง 
 
 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และปรับระบบการผลิต     
ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างสมดุล เพ่ือคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
  (๒) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เน้นการพัฒนา
บุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุนการค้า           การ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
  (๓) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงในระดับนานาชาติ 
  (๔) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เช่น ด้าน   
สุขภาพ  ด้านการศึกษา  แรงงาน  ฯลฯ 
  (๕) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่น าไปสู่การ          
พ่ึงตนเอง  มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  (๖) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  เน้นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้
ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ 
  2. ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด ให้มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาฉบับที่ ๑๐ รวมทั้งแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  (๑) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประกอบเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง และแม่ฮ่องสอน มีทิศทางการ
พัฒนาด้านการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  พัฒนาบริการพ้ืนฐานของเมืองและสิ่งแวดล้อม  พัฒนาโครงข่ายคมนาคม และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางภาคการผลิตและบริการบนพื้นฐานของความรู้และวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
  (๒) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย เชียงราย  พะเยา  แพร่  และน่าน มุ่งพัฒนา
เชียงรายให้เป็นประตูการค้า การลงทุน  พัฒนาการเกษตรอินทรีย์  พัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนและการท่องเที่ยว  
อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเร่งฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
  (๓) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย สุโขทัย  ตาก  เพชรบูรณ์  อุตรดิตถ์  และพิษณุโลก  
เน้นการสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และน้ า  สร้างมูลค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวเชิง  
ประวัติศาสตร์และศาสนา  การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้า บริการ การขนส่งและการกระจายสินค้า 
  (๔) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย ก าแพงเพชร  นครสวรรค์  พิจิตร  และอุทัยธานี  
เน้นพัฒนาข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตรอย่างครบวงจร  พัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนจากผลผลิตและวัสดุ
ทางการเกษตร  พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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  ๓. โครงการส าคัญ (Flagship Project)  
(๑) โครงการพัฒนามูลค่าเพ่ิมให้กับเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
(๒) โครงการยกระดับสินค้าหัตถกรรมและการท่องเที่ยวล้านนาสู่สากล 
(๓) โครงการพัฒนาเมืองเชียงใหม่-ล าพูน รองรับการเป็นศูนย์กลางความเจริญที่เชื่อมโยงกับ นานาชาติ

และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนบน 
(๔) โครงการสืบสานพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมล้านนา 
(๕) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าในระดับชุมชน 
(๖) โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการน้ าต้นทุน 

 
  (2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
   
   วิสัยทัศน์  

“ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนสู่สากล 
บนพื้นฐานความโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 

 
 
 พันธกิจ  

1. พัฒนาเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สากล  
2. เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านการเกษตร การค้า และการลงทุน  
3. เชื่อมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
4. ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
5. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว  การค้า การลงทุนระหว่าง

ภูมิภาค  
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ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เชียงใหม่ 

 

 
แม่ฮ่องสอน 

 
ล าปาง 

 
ล าพูน 

ท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม และ
สร้างสรรค ์ 
 

ท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม 
และสร้างสรรค์  

ท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม 
และสร้างสรรค์  

ท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม 
และสร้างสรรค์  

เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย 
(พืชผักเมืองหนาว ล าไย มะม่วง 
กาแฟ สมุนไพร/ไก่ประดู่หางดา นม
พรีเมียม)  
 

เกษตรอินทรีย์ เกษตร
ปลอดภัย (กระเทียม ถั่ว
เหลือง งา กาแฟ)  

เกษตรอินทรีย์ เกษตร
ปลอดภัย (ข้าว ข้าวโพด
หวาน สับปะรด)  

เกษตรอินทรีย์ เกษตร
ปลอดภัย (ล าไย มะม่วง 
ข้าว กระเทียม)  

พ้ืนที่ป่าไม้ลุ่มน้ าปิง  
เขตเมืองเก่า/ย่านชุมชนอนุรักษ์  

พ้ืนที่ป่าไม้ ลุ่มน้าสาละ
วิน  

พ้ืนที่ป่าไม้ ลุ่มน้าวัง เขต
เมืองเก่า/ย่านชุมชน
อนุรักษ์  

พ้ืนที่ป่าไม้ เขตเมืองเก่า/
ย่านชุมชนอนุรักษ์  

สนามบินนานาชาติ ศูนย์กลางการค้า 
การลงทุน  
 

ด่านการค้าชายแดน  โลจิสติกส์ทางบกและ 
ทางราง  

นิคมอุตสาหกรรม  

    
1.ศูนย์กลางการแพทย์-ทันต 
กรรมของภูมิภาค  
2.สปาและการนวดสุขภาพ  
3.การพานักระยะยาว  
4.เครื่องส าอางสมุนไพร  
5.น้าพุร้อน  
 

1.ชุมชนท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ  
2.ผลิตภัณฑ์สปา  
3.น้าพุร้อน  

1.ภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย สมุนไพร  
2.ชุมชนท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ  
3. น้าพุร้อน  

1.ภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย  
2.ชุมชนท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  
2. ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้าชายแดนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน ทั้ง

ในและต่างประเทศ  
3. พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ  
4. อนุรักษ ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วม ตอบสนองต่อการพัฒนาและ

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*************** 
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(3) แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน 
1.วิสัยทัศน์ 

 “เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง” 
 
1.1 .นิยามวิสัยทัศน์:  

ประชาชนในจังหวัดล าพูนมีความสุขจากคุณภาพชีวิตและสภาวะแวดล้อมที่ดี  
1.2 .ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์  

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ 
 (1) ตัวชี้วัดความสุข  
(2) ตัวชี้วัดความพอเพียง โดยวัดความสุขของประชาชนในจังหวัดจากคุณภาพชีวิต โดยอ้างอิง
ตัวชี้วัด ที่ปรับปรุงจากดัชนีคุณภาพชีวิตของ คณะกรรมการอ านวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน พชช. (2558) ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน  
(3) แนวคิดคุณภาพชีวิต (quality of life) ของ OECD (The Organization for Economic Co-
operation and Development) และปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทเฉพาะของจังหวัดล าพูน โดย
แบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่ 
  (3.1) ความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน  

(3.2) การพัฒนาทุนมนุษย์  
(3.3) การเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
(3.4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(3.5) คุณธรรมและความสามัคคีของคนในสังคม  
มีรายละเอียดตัวชี้วัดภายในแต่ละหมวดแยกตามประเด็นความสุขและความพอเพียงดังนี้ 
ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน พ.ศ.2561 – 2564 

ตัวช้ีวัด ความสุข  ความพอเพียง 
หมวดที่ 1 ความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน (Basic living needs)   
(1) ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ HA  
(2) ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ HA   
(3) ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง น้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค ไฟฟ้า และ อินเตอร์เน็ต  
 (4) ร้อยละของครัวเรือนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
และ ไม่ถูก รบกวนจากมลพิษ   
(5) ร้อยละของครัวเรือนที่มีความอบอุ่น ภูมิคุ้มกัน และปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน   
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หมวดที่ 2 การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human capital development)    
(1)จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุระหว่าง 15-59 ปี  
(2)ค่าคะแนนเฉลี่ย O-net ม. 3   
(3)ร้อยละเด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้ เรียนต่อและยังไม่มีงานท าได้รับ
การ ฝึกอบรมด้านอาชีพ   
(4)สัดส่วนคนอายุ 15 -60 ปีเต็ม อ่าน เขียน ภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้   
(5)ผลิตภาพแรงงาน  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 หมวดที่ 3 การเติบโตและความม่ันคงทางเศรษฐกิจ (Economic Growth and 
Stability) 

  

(1) อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้ของครัวเรือนและสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย   
(2) อัตราการเปลี่ยนแปลงการออมของครัวเรือนและสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย  
(3) อัตราส่วนหนี้ต่อรายได้ของครัวเรือนเฉลี่ย*   
(4) อัตราการว่างงาน*   
(5) สัดส่วนของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน   
(6) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

หมวดที่ 4 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy & Environmental 
Preservation) 

  

(1) อัตราเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าในจังหวัด  
(2) สัดส่วนปริมาณขยะในจังหวัดต่อประชากร  
(3) สัดส่วนการใช้ไฟฟ้า และ น้ ามันเชื้อเพลิงของครัวเรือน   
(4) สัดส่วนการใช้ไฟฟ้า และ น้ ามันเชื้อเพลิงของอุตสาหกรรม  

 
 
 
 

 

หมวดที่ 5 คุณธรรมและความสามัคคีของคนในชุมชน (Community Moral)    

(1)สัดส่วนครัวเรือนที่คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่  
(2)สัดส่วนคนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรม ทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 
ครั้ง   
(3)สัดส่วนผู้สูงอายุคนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน ชุมชน หรือภาครัฐ  
(4)คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรม สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของชุมชน  
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1.พันธกิจ (Missions)  
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดล าพูน ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2564 มีพันธกิจ 6 ด้าน ดังนี้  
(1) ส่งเสริม ยกระดับ และ พัฒนาหัตถกรรมในจังหวัดล าพูน ด้วยนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์  
(2) สร้างมูลค่าเพ่ิม ให้สินค้าเกษตรด้วยมาตรฐานความปลอดภัย อย่างปราดเปรื่อง  
(3) สร้างมูลค่าเพ่ิมและกระจายรายได้จากท่องเที่ยวในจังหวัดล าพูน บนฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  
(4) ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดล าพูน อย่างเท่าเทียม  
(5) อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล  
(6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับสรรถนะของบุคลากรให้มีคุณภาพ  
บูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือ ยกระดับ 
ความสามารถ ในการแข่งขันของจังหวัด  

2.ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategies)  
(1) ยุทธศาสตร์เมืองหัตถนวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis)  
(2) ยุทธศาสตร์เมืองเกษตรสีเขียว ปลอดภัยและปราดเปรื่อง (Green Agricultural City)  
(3) ยุทธศาสตร์เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural 

Experience Destination)  
(4) ยุทธศาสตร์เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)  
(5) ยุทธศาสตร์เมืองนิเวศน์ (Eco-Town)  

3.เป้าประสงค์  
(1) การเตบิโตของรายได้ (revenue) มูลค่าเพ่ิม (value added) และ การจ้างงาน (employment) ของ สินค้า

หัตถอุตสาหกรรมของจังหวัดล าพูนที่ได้รับการพัฒนาจากความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
(2) การเติบโตของรายได้ (revenue) มูลค่าเพ่ิม (value added) และ การจ้างงาน (employment) ของ สินค้า

เกษตรปลอดภัยของจังหวัดล าพูนที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย  
(3) การเติบโตของรายได้ (revenue) มูลค่าเพ่ิม (value added) และ การจ้างงาน (employment) ของ 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดล าพูนที่ได้รับการส่งเสริมด้านประสบการณ์เชิงวัฒนธรรม  
(4) ประชาชนในจังหวัดล าพูนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
(5) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดล าพูนได้รับการอนุรักษ์  

4.จุดเน้นต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)  
เพ่ือให้การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดล าพูนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล จึงได้มี 

การก าหนด ต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาให้จังหวัดล าพูนมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ตามจุดเด่นของจังหวัด
และ สอดคล้องกับบริบทภายนอกที่เป็นโอกาสในการพัฒนาจังหวัดล าพูน จึงมีการก าหนดจุดเน้นต าแหน่งทาง  
ยุทธศาสตร์ (Strategic positioning) ใน 3 ด้าน ดังนี้  

4.1. เมืองหัตถนวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis)  
4.2. เมืองเกษตรปลอดภัยและปราดเปรื่อง (Smart and Safe Agriculture)  
4.3. เมืองจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination)  
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5.ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและกลยุทธ์  
(1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: เมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis)  
สนับสนุนส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าหัตถอุตสาหกรรม และน านวัตกรรมมาใช้

พัฒนาสินค้าหัตถอุตสาหกรรมให้มีความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพ่ิม  
-เป้าประสงค์และตัวชี้วัด  
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
การพัฒนาสู่เมือง หัตถนวัตกรรม สร้างสรรค ์ ความส าเร็จในการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรม ด้วยความคิด

สร้างสรรค์ ประกอบด้วย 
(1) จ านวนหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาการ
งานพ้ืนฐานอาชีพ และเทคโนโลยีด้านหัตถอุตสาหกรรมใน
สถานศึกษาท้องถิ่นในปี 2564 จ านวน 50 แห่ง 
(2) จ านวนผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาสู่
ตลาดรูปแบบใหม่ เชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์ 25 ผลิตภัณฑ์ 
(อ าเภอละ 3 สินค้าต้นแบบ) 
(3)จ านวนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการหัตถอุตสาหกรรมได้ รับ
การพัฒนา ศักยภาพด้านการตลาดนวัตกรรมสร้างสรรค์ 
จ านวน 100 คน 
(4) ยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม OTOP 
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท 

 
-กลยุทธ์  

1.การเพ่ิมขีดความสามารถ ในการ
แข่งขัน 

2.การสร้างมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 3.การเพ่ิมมูลค่าการตลาด 

1.พัฒนาทักษะความรู้และสมรรถนะ 
ของบุคลากร  
2.สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ 
3.เชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการ  
4.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และโลจิ
สติกส์ 

1.พั ฒ น า สิ น ค้ า ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ
นวัตกรรม  
2.ส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เชิง
สร้างสรรค ์ 
3.สร้างมาตรฐานตามความต้องการ 
ของตลาด 

1.ส่งเสริมภาพลักษณ์  และ
ประชาสัมพันธ์  
2.เพ่ิมช่องทางการตลาด ในจังหวัด/
ภูมิภาค และ ประเทศ (Country & 
Cities)  
3.เ ชื่ อม โ ย ง เศรษฐกิ จ ประชาคม 
อาเซียนและนานาชาติ (Global) 
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  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture)  
การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาปัจจัยการลิตที่เอ้ือต่อการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ทั้งแหล่งน้ าและ ที่ดิน 

รวมทั้งปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆ การส่งเสริมและสนับสนุนการรับรองมาตรฐานสินค่าเกษตรปลอดภัย  ที่มีความเหมาะสมต่อ
พ้ืนที่ และการพัฒนาการรวมกลุ่มของเกษตรกรสีเขียว และพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง  (smart farmers) รวมทั้งการ
ส่งเสริมการตลาดสินค่าเกษตรปลอดภัยเชิงรุกภายในประเทศและต่างประเทศ ที่มีศักยภาพ 

 -เป้าประสงค์และตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

ผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปที่มาตรฐาน
และปลอดภัย และมีมูลค่าเพ่ิมทางการตลาด 

(1) จ านวนแปลงล าไยที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพในรูปแบบ
แปลงใหญ่เพื่อการแปรรูปเพิ่มขึ้น จ านวน 800 ไร่ 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
 (2) จ านวนล าไยพันธุ์ดีล าพูนพันธุ์ดั้งเดิม (พันธุ์สีชมพู พันธุ์

เบี้ยวเขียว พันธุ์แห้ว) ได้รับการอนุรักษ์ และส่งเสริมเพ่ือ
พัฒนาเป็นล าไยพรีเมี่ยม รองรับการตลาดเพื่อการบริโภค
สดเพิ่มข้ึน 
(3) จ านวนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีเพ่ือลดต้นทุนการผลิต
เพ่ิมข้ึน และมีการรวมกลุ่มเพาะปลูก นาข้าวแปลงใหญ่
เพ่ิมข้ึน 
(4) ความส าเร็จในการสร้างเครือข่ายผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ
สินค้าเกษตรปลอดภัย/สินค้าเกษตร อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์
แปรรูปทางการเกษตรจังหวัดล าพูน จ านวน 1 เครือข่าย 
(30 ราย) 
(5) ยอดการจ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย/สินค้าเกษตร
อินทรีย์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิต ทางการเกษตร
จังหวัดล าพูน เพิ่มขึ้น 

 -กลยุทธ์การขับเคลื่อนตามโซ่คุณค่า (Value chain strategies)  
 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
ส่งเสริมการผลิตที่ปลอดภัย และมี
คุณภาพ 

พัฒนาและแปรรูปให้มีมูลค่าเพ่ิม พัฒนาการตลาด 

1. พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
2. สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่ม/ 
ผู้ประกอบการ 
 

1. สร้างมาตรฐานการพัฒนาและ แปร
รูปสินค้าเกษตรปลอดภัย 
2. ส่งเสริมนวัตกรรมในการแปรรูป 
สินค้าเกษตร 

1. ส่ง เสริมภาพลักษณ์และ 
ประชาสัมพันธ์ 
2. เพ่ิมช่องทางการตลาด 
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(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3: เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural 
Experience Destination)  

การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวางแผน และ จัดการการท่องเที่ยวเชิง 
ประสบการณ ์วัฒนธรรมล้านนา พัฒนากิจกรรมเพ่ือสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมเยือน ด้วย
ฐานวัฒนธรรมล้านนาหริภุญชัย และ การส่งเสริมการตลาดเชิงรุกและมุ่งเป้าเพ่ือสร้างภาพหลักล าพูน  ให้เป็นจุดหมาย
ปลายทางของนักท่องเที่ยวที่ต้องการประสบการณ์วัฒนธรรมล้านนาในด้านต่างๆ และสร้าง ความตระหนักรู้ให้แก่
นักท่องเที่ยวในด้านสินค้าและกิจกรรมการท่องเที่ยวประสบการณ์วัฒนธรรม  

-เป้าประสงค์ : สร้างรายได้และเพ่ิมมูลค่าจากนักท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural-Experience 
Tourism : CET)  

-ตัวช้ีวัด :  
1.จ านวนโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของล าพูน 12 เดือน 12 

โปรแกรม  
2.จ านวนงานเทศกาลวัฒนธรรมท้องถิ่นมีจ านวนนักท่องเที่ยวต่างถิ่นเพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ 20 จ านวน 3 

เทศกาล  
3.มีการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม 8 ชุมชนจาก 8 อ าเภอ 4. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของ

นักท่องเที่ยวต่อวันเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  
-กลยุทธ์การขับเคลื่อน  
1.ต้นน้ า : พัฒนาให้ล าพูนเป็นแหล่งข้อมูล เรียนรู้และ อบรมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรมของ  

ล้านนา (Lanna Academy of Tourism)  
1) ส่งเสริมท านุบ ารุง และธ ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรม  
2) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  
3) พัฒนาทักษะองค์ความรู้ 
 4) สร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการ  

2.กลางน้ า : สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวล าพูนเชื่อมโยงในประเทศและลุ่มน้ าโขง  
-สร้างมาตรฐานการพัฒนาและแปรรูป  

3.ปลายน้ า : จัดตั้งหน่วยการตลาดเชิงรุก  
1)ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์  
2)เพ่ิมช่องทางและเชื่อมโยงการตลาด  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)  
เป้าประสงค์ : พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกกลุ่มวัย  
ตัวช้ีวัด :  
1.ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส แรงงานนอกระบบ  
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1.1.ความส าเร็จในการสร้างระบบการดูแล ผู้สูงอายุและพิการ โดยชุมชนแบบบูรณาการ  จ านวน 35 
แห่ง  

1.2.จ านวนเครือข่ายสหวิชาชีพและภาคประชาชน ต่อต้านการค้ามนุษย์เพ่ิมขึ้น 8 เครือข่าย/อ าเภอ 
1.3.จ านวนนักเรียนและเยาวชนที่ด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ ค่านิยม 12 ประการ และ
ด้านสังคม เพิ่มข้ึน  
1.4.สัดส่วนของปัญหาสังคมด้านคดียาเสพติดลดลงร้อยละ 2.5 ในปี 2564 1.5 จ านวนชุมชน
ต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมข้ึน  

2.ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน  
จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคเพ่ิมข้ึน  

กลยุทธ์การขับเคลื่อน  
1.ต้นน้ า : ปลูกจิตส านึกรักบ้านและชุมชน  

1)บริหารจัดการชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2)ปลูกจิตส านึกในคุณธรรมจริยธรรม  

2.กลางน้ า : พัฒนาคุณภาพชีวิต  
1)สร้างโอกาสให้แก่คนทุกกลุ่ม ทุกวัย  
2)เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

3.ปลายน้ า : พัฒนาสังคมน่าอยู่สู่เมืองที่ยั่งยืน  
1)สร้างความเชื่อม่ันให้แก่สังคม  
2)ส่งเสริมเอกลักษณ์วิถีชุมชน 8  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาสู่เมืองนิเวศน์ (Eco-town)  

เป้าประสงค์ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ตัวช้ีวัด :  
1.ตัวชี้วัดการฟ้ืนฟูและพัฒนาด้าน ดิน น้ า ป่า และสิ่งแวดล้อม  

1.1 จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ิมข้ึนปีละ 100 ไร่  
1.2 จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ิมข้ึน  
1.3 มีการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือการผลิตเพ่ิมข้ึน  

2.ตัวชี้วัดด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า  
2.1 จ านวนวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน เกินเกณฑ์มาตรฐานลดลง ร้อยละ 30  
2.2 จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) ลดลงร้อยละ 30  
2.3 จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันลดลงใน ๔ กลุ่มโรค ลดลงร้อยละ 10 (ระบบ

ทางเดินหายใจ ตาอักเสบ ผิวหนัง และหัวใจ) 
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กลยุทธ์การขับเคลื่อน  
1.ต้นน้ า : พัฒนาบุคลากร  

กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
1)ปลูกจิตส านึกและส่งเสริม  
2)การเรียนรู้ค่าของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือก 

 2.กลางน้ า : สร้างการมีส่วนร่วม  
กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งในการดูแลรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม   
             1)สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน อปท.  

  2)การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือก  
3.ปลายน้ า : พัฒนาองค์กรเพ่ือความยั่งยืนในการบริหารจัดการ  

กลยุทธ์ที่ 3 การใช้นวัตกรรมเพ่ือการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน  
-พัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ  
-สนับสนุนการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

**************** 
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 4.วิสัยทัศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าพูน 
   “ล าพูน : นครแห่งทุนทางวัฒนธรรมชุมชน” 
  (Lamphun : The City of Community Cultural Capital,LCC) 
 พันธกิจ 
  พันธกิจด้านการเตรียมเมือง 

  พันธกิจที่ 1 ด้านการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชน: การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานวัฒนธรรมชุมชน ความเชื่อ ศรัทธาและความรู้ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ ให้เป็นสังคมแห่งดุลยภาพ สุข สงบ 
เข้มแข็ง เชื่อมโยงฐานความรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาในทุกมิติของสังคม 

  พันธกิจด้านการแต่งเมือง 
  พันธกิจที่ 2 ด้านการพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์ : การพัฒนาภูมินิเวศน์วัฒนธรรม

ชุมชนบนฐานอารยธรรม “หริภุญชัย” (ความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่
สอดคล้องตามผังเมือง โดยต้องรักษารากและคุณค่าวัฒนธรรมไว้ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคง สมดุลของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยใช้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวทางการจัดการ
แบบชุมชนเป็นฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

  พันธกิจด้านการเปิดเมือง 
  พันธกิจที่ 3 ด้านการพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์: การพัฒนาให้เป็น

ศูนย์กลางและผู้น าเรื่องการจัดการทุนวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือความยั่งยืน ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจสีเขียว 
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเป็น
ฐานในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ เน้นฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อวิถี
ชีวิต และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน 

 
-เป้าประสงค์ 
         สร้างคุณค่าให้ชุมชนเห็นประโยชน์ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพิ่มมูลค่า น าทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
ไปใช้สร้างความมั่งคั่งและแบ่งปันผลประโยชน์แก่คนในชุมชน และการจัดการตนเองแล้วส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น 
 
-ประเด็นยุทธศาสตร์ 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชน  มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
     1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรอปท./ชุมชน และประชาชนในท้องถิ่นในการจัดการตนเอง 
     2.พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประชาชน 
     3.เสริมพลังและสร้างโอกาสความเท่าเทียมในสังคม 
     4.ท้องถิ่นธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์  มีแนวทาง การพัฒนา  
ดังนี้ 

      1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับภูมิสถาปัตย์ 
      2.พัฒนาภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ บนพื้นฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม 
      3.พัฒนาให้เป็นเมืองสีเขียว และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
      4.พัฒนาผังเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์  มีแนวทาง 
การพัฒนา  ดังนี้ 
      1.สร้างคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน 
      2.สร้างแบรนด์วัฒนธรรม ท าการตลาด สร้างภาพลักษณ์สู่สากล 
      3.ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าการลงทุน และระบบฐานข้อมูล 
      4.ศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม 
 
- กลุยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทาง 
วัฒนธรรมชุมชน 

พันธกิจที่ 1 ด้านการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน :  
การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานวัฒนธรรมชุมชน ความเชื่อ ศรัทธาและความรู้พัฒนา
ระบบบริหารจัดการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ ให้เป็นสังคมแห่งดุลยภาพ สุข สงบ เข้มแข็ง 
เชื่อมโยงฐานความรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาในทุกมิติของสังคม 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ชุมชนมีการจัดการตนเองได้ 1.ครอบครัวอบอุ่น 

 
2.ครัวเรือนในชุมชนไม่โยกย้ายถิ่นฐาน 

 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ/แนวทางการพัฒนา หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรอปท./ชุมชน
และประชาชนในท้องถิ่นในการจัดการ
ตนเอง 

1.จ านวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และเข้าใจทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 
 

ทุกส่วนราชการ 

2.จ านวนประชาชนที่รู้จักสัญลักษณ์การ
ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชนด้วยวิถึครูบา 
งานหน้าหมู่ 

ทุกส่วนราชการ 

2.พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีด ระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนาศักยภาพและ ทุกส่วนราชการ 
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ความสามารถในการแข่งขันของ
ประชาชน 

การเพ่ิมขีดความสามารถประชาชน 

3.เสริมพลังและสร้างโอกาสความเท่า
เทียมในสังคม 

1.ระดับความพึงพอใจต่อการจัดระบบบริการ 
สาธารณะของอบจ.ล าพูนด้านคนพิการและ 
ผู้ด้อยโอกาส 
 

ส านักปลัดฯ 

2.ระดับความพึงพอใจจ่อการจัดระบบบริการ
สาธารณะด้านน้ าอุปโภคบริโภคของอบจ.ล าพูน 

กองช่าง 

4.ท้องถิ่นธรรมาภิบาล การบริหาร
จัดการและการมีส่วนร่วม 

ระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนาท้องถิ่น ทุกส่วนราชการ 

 
  
ความเชื่อมโยง  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชน  มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ดังนี้ 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1.  การพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น สู่เมืองเศรษฐกิจ 

สร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 3.  การพัฒนาสู่เมืองวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน 
3.ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความม่ันคง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์ 
 

พันธกิจที่ 1 ด้านการพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์ : การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมชุมชนบน
ฐานอารยธรรม “หริภุญชัย” (ความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้อง
ตามผังเมือง  โดยต้องรักษารากและคุณค่าวัฒนธรรมไว้ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคง สมดุลของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยใช้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวทางการจัดการ
แบบชุมชนเป็นฐานเป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน ความส าเร็จในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา หน่วยงานรับผิดชอบ 
1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้อง 
กับภูมิสถาปัตย์ 

1.ระดับความพึงพอใจต่อการจัดระบบบริการ 
สาธารณะของอบจ.ล าพูนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

กองช่าง 

2.ระดับความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาความ 
เดือดร้อนโดยใช้แนวทางวิถีครูบางานหน้าหมู่ 

2.พัฒนาภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ บน
พ้ืนฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม 

จ านวนสถานที่ท่องเที่ยวทางทุนวัฒนธรรม กองช่าง 

3.พัฒนาให้เป็นเมืองสีเขียว และเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1.จ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตรอินทรีและ
ปลอดสารพิษ 
 

ทุกส่วนราชการ 

2.ระดับความส าเร็จการด าเนินงานเมืองสีเขียว ทุกส่วนราชการ 

4.พัฒนาผังเมืองบนพ้ืนฐานภูมินิเวศ
วัฒนธรรม 
 

ระดับความพึงพอใจต่อการปรับปรุงผังเมืองรวม
จังหวัดล าพูน 

กองช่าง 

ความเชื่อมโยง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์  มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

จังหวัดล าพูน  ดังนี้ 
1.ยุทธศาสตร์ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เมืองการเกษตรปลอดภัย การพัฒนาอุตสาหกรรม และ

เศรษฐกิจชุมชนสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย 
3.ยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณา

การ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์ 
 
พันธกิจที ่3   ด้านการพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์  :  การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง

และผู้น าเรื่องการจัดการทุนวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือความยั่งยืน  ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ สู่เศรษฐกิจสีเขียว  และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเป็นฐานในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ เน้นฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อวิถึชีวิต และ
ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
เป็นศูนย์กลางและผู้น าเรื่องการจัดการทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชน 

ความส าเร็จในการสร้างเครือข่ายทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 

 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.สร้างคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทาง 
วัฒนธรรมชุมชน เพื่อเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจชุมชน 

1.จ านวนทุนทางวัฒนธรรมชมุชนที่ได้รับการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ต่อยอด 
 

ทุกส่วนราชการ 

2.จ านวนกลุ่มที่ผลิตสินค้าทางวัฒนธรรม อาทิ 
โคม ตุง เป็นต้น 

ทุกส่วนราชการ 

2.สร้างแบรนด์วัฒนธรรม  ท าการตลาด 
สร้างภาพลักษณ์สู่สากล 

จ านวนทุนทางวัฒนธรรมชุมชนที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI 

ทุกส่วนราชการ 

3.ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางการค้าการลงทุน และระบบ
ฐานข้อมูล 

ระดับความพึงพอใจต่อโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
การค้า และระบบฐานข้อมูล 

กองแผนและ
งบประมาณ 

4.ศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
วัฒนธรรม 

1.จ านวนเครือข่ายทุนทางวัฒนธรรมชุมชนใน
ท้องถิ่น 
 

ทุกส่วนราชการ 

2.มีจ านวนแหล่งทุนฯที่ได้เปิด “เมืองเล็ก” ตาม
วิสัยทัศน์ล าพูน : นครแห่งทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชน 

ทุกส่วนราชการ 

 
ความเชื่อมโยง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์  มีความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ดังนี้ 
1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย การพัฒนาอุตสาหกรรม และ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย 
3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสู่เมืองวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน 
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5.วิสัยทัศน์อ าเภอลี้ 
“ลี้มุ่งสู่เมืองน่าอยู่   แหล่งน้ าสมบูรณ์   คุณภาพชีวิตดี   เศรษฐกิจก้าวหน้า วิถีประชาพอเพียง” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอลี้ 
 ยุทธศาสตร์ที ่1  :  ด้านการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
  -  พัฒนาการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้มีความสมบูรณ์ 
  -   จัดท าแผนงาน/โครงการรองรับการบริหารจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่2  :  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
-  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึงและสนองตอบต่อความต้องการระดับพ้ืนที่ 
-  วางระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที ่3  :  ด้านการสร้างสรรค์สังคม  คุณภาพชีวิตส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-  เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม 
-  สร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 
-  พัฒนาคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
-  พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพด้านการศึกษาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 ยุทธศาสตร์ที ่4  :  ด้านการพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 -  พัฒนาปรับปรุงมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว 
 -   อนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 -   ปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภครองรับการท่องเที่ยว 
 -   ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

 ยุทธศาสตร์ที ่5  :  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -  เสริมสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
 -   ก าหนดมาตรฐานการควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที ่6  :  ด้านการบริหารจัดการและการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
  -  ส่งเสริมการผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานและสามารถแข่งขันได้ 
  -   พัฒนาระบบขนส่งสินค้าการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ 
  -   จัดตั้งตลาดกลางสินค้าขายส่งสินค้าภาคการเกษตร 
 ยุทธศาสตร์ที ่7  :  ด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

-  เสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  -   สร้างความเข้าใจและจิตส านึกในการปฏิบัติตามกฎหมาย  ศีลธรรมของสังคมและการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข 
  -   ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการจัดระเบียบสังคม 
  -   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ยุทธศาสตร์ที ่8  :  ด้านการพัฒนาการบริหารงานอ าเภอบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   -   วางระบบพื้นฐานในการพัฒนาอ าเภอให้เข้มแข็ง 
  -   พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  -   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  -   พัฒนาและเสริมสร้างระบบการปฏิบัติงานของอ าเภอที่มีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาใน
ภาวะวิกฤติ 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนาต าบลก้อ 

 “พัฒนางานบริการสู่ความเป็นเลิศ สร้างสังคมเกษตรกรรม  น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

  ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวคือทิศทางหรือความต้องการในอนาคตของต าบลโดยเน้นที่จะพัฒนาในภารกิจหลัก
ตามวิสัยทัศน์ 

  พันธกิจ 
  จากวิสัยทัศน์ดังกล่าวถือเป็นการก าหนดทิศทางความต้องการที่จะเป็นไปในอนาคตของเทศบาลต าบล
ก้อ  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโดยมีพันธกิจหลัก  ดังนี้ 
  1. พัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ 
  2. พัฒนาปรับปรุงฐานรากเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 
  3.  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ของสังคมท่ีถดถอยลง 
  4. พัฒนาการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้สามารถด ารงอยู่ในสังคมโดยปกติสุข 
  5. ให้การสนับสนุนการศึกษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  6. ให้ความรู้และสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมด้านการเมืองและการปกครอง 
  7. ส่งเสริมพัฒนากีฬาและกิจกรรมนันทนาการต่างๆ  
  8.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  9. พัฒนาระบบเทคโนโลยี  สารสนเทศในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน 
  10. พัฒนาความร่วมมือระหว่างทศบาลต าบลก้อกับหน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและ นอกเขต  เทศบาล
ต าบลก้อ 
  จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  จากวิสัยทัศน์ของต าบลก้อรวมทั้งภารกิจหลักที่จะต้องด าเนินการ ได้น ามาก าหนดเป้าประสงค์การ
พัฒนาต าบลหรือวัตถุประสงค์ที่จะต้องด าเนินการให้บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ภายใน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  ดังนี้ 
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  1.พัฒนาคุณภาพชีวิต 
   1.1.การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   1.2.สาธารณสุข 
   1.3.การสังคมสงเคราะห์ 
  2.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   2.1.ราษฎรมีเส้นทางคมนาคสะดวก 
   2.2.ให้ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภค บริโภค 
   2.3.พัฒนาไหล่ทางให้มีทางระบายน้ า 
   2.4.ให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนและมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกหมู่บ้าน 
   2.5.ให้ราษฎรมีอาคาร  สถานที่  หอประชุม 
  3.พัฒนาการเกษตร 
   3.1.มีแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตรอย่างพอเพียง 
   3.2.อบรมความรู้ด้านการเกษตร 
   3.3.เพ่ิมพ้ืนที่ในการเพาะปลูกและพัฒนาที่ดิน 
  4.พัฒนาเศรษฐกิจ 
   4.1.พัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น 
   4.2.พัฒนาเศรษฐกิจระดับเชิงพาณิช 
  5.พัฒนาสังคม 
   5.1.ส่งเสริมกิจกรรมในการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
   5.2.ลดปัญหายาเสพติดโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
   5.3.ส่งเสริมกิจการด้านศาสนา รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 
   5.4.ให้มีการด าเนินงานของกลุ่มอาสาในการช่วยเหลือสังคม 
  6.พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6.1 เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
     6.2 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
     6.3 ด้านสิ่งแวดล้อม 
  7.พัฒนาด้านการกีฬานันทนาการและการศึกษา 
   7.1.การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
     7.2.การพัฒนาการศึกษา 
  8.พัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
   8.1 การพัฒนาการท่องเที่ยว 
  9. พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
   9.1 การพัฒนาบุคลากร 
     9.2 การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลก้อ พ.ศ.2561-2564  
 

 
 
 
-พันธกิจ :   

๑. สร้าง ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน 

๒. จัดให้มีแหล่งน้ าอุปโภค-บริโภคและด้านการเกษตรอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
๓. ขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือการเกษตร ตามสภาพพ้ืนที่ให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
๔  ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนน ในเขตพ้ืนที่ต าบลก้อให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 

 
-เป้าประสงค์ : ๑.  เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน  ครอบคลุมมีเพียงพอกับ 

                 ความต้องการของประชาชน 
      ๒.  พัฒนาระบบประปา แหล่งน้ า และภาชนะกักเก็บน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
   ๓.  การวางระบบผังเมืองและการควบคุมอาคาร 
-ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  

1.  จ านวนถนน ท่อระบาย รางระบายน้ าที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
2.  ประชาชนทุกครัวเรือนมีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการทั่วถึง 
3.  ประชาชนมีระบบน้ าประปาเพ่ือการอุปโภค บริโภคท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพ 

-กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตวัชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๑.๑ พัฒนาการก่อสร้าง/บูรณะ/ปรับปรุงถนนระบบระบาย
น้ า  สะพาน 

- จ านวนถนน สะพาน ท่อระบายน้ าที่เพิ่มข้ึน 
 

 

๑.๒ พัฒนาระบบแหล่งน้ า,ประปา จ านวนระบบประปาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

 

๑.3 พัฒนาการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพ่ือการเกษตร
และบ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะตามจุดต่าง ๆ 

-จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใฃ้ทั่วถึง 
-จ านวนประชาชนที่มีไฟฟ้าการเกษตรใช้อย่างทั่วถึง 

1.4 การจัดท าและวางผังเมือง -พ้ืนที่ในต าบลก้อได้รับเอกสารสิทธิที่ดินท ากิน 
 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์  

การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อ
รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สู่เมืองแห่งทุนวัฒนธรรม 
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-ความเชื่อมโยง  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

 
 
 
 

-พันธกิจ :  ๒.๑ พัฒนาปรับปรุงฐานรากเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 
    ๒.๒  ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน และเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจ 
                            พอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   

๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนได้น าภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ิมในการเพ่ิมรายได้ 
     ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

-เป้าประสงค์ : เศรษฐกิจในครัวเรือนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ 
 
-ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  

 1.  ประชาชนในพื้นท่ีมีการพัฒนาอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงขึ้น 
2.  ประชาชนในพื้นท่ีมีศักยภาพท่ีเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ 

-กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย 

๑. พัฒนาจัดหา/ปรับปรุงสถานที่จ าหน่วยสินค้าในต าบล - สถานที่จ าหน่ายสินค้าทางการเกษตรส าหรับ
ประชาชนในพื้นท่ีมีเพียงพอ 
- สินค้าทางการเกษตรของประชาชนปลอดสารเคมี 

 

๒.พัฒนาการส่งเสริมศักยภาพละขีดความสามารถในการ
เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้า
ทางการเกษตร 

- อบรมให้ความรู้เรื่องการแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตรที่หลากหลาย 
-อบรมเพ่ิมความรู้ในด้านการประกอบอาชีพด้าน
การเกษตร 

 

๓.พัฒนาด้านส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือน
และกลุ่มอาชีพ 

-อบรมให้ความความรู้กลุ่มอาชีพและดูหน่วยงาน
ภายนอก 
-ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชนให้เข้มแข็งและ
คงอยู่ 

4.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในต าบลก้อ -ต าบลก้อมีจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตรและการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมชุมชน 
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-จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจปรับปรุงฐานรากเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน และ

เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนได้น าภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่ม
ในการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
-ความเชื่อมโยง  

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชนสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชน สู่เมือง

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
พันธกิจ :  เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพ้ืนที่และป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดเป็น       
                     ชุมชนแบบพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืนและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ :  เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ,เพ่ือส่งเสริมปลูกฝังให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมมีความ
ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีและอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  
  - ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 -   ร้อยละของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ได้รับการช่วยเหลือ 
 -  ร้อยละของประชาชนทีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 -  ร้อยละของประชาชนที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย 
๑.พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต - ผู้ประสบภัยต่างๆในพ้ืนที่ได้รับการช่วยเหลืออย่าง

ครบถ้วน 
- ประชาชนได้รับการส่งเสริมการออกก าลังกาย 
- ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ได้ร่วมพบปะ
และท ากิจกรรมร่วมกัน 
-ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีการออกก าลังกายและเล่น
กีฬา 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓ 
พัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและภูมปิัญาท้องถิ่น 
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2.พัฒนาการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือให้
พ่ึงตนเองได้   อย่างยั่งยืน 

-ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายต่างๆให้ประชาชน 
-ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน 
-ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนจัดท าธรรมนูญหมู่บ้าน 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การ
สังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี 
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  

จ านวนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก ผู้สูงอายุ     ผู้พิการ  
ที่ได้รับการสงเคราะห์ 
 

4. ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

จ านวนพื้นที่และกิจกรรมด้านการศาสนา การอนุรักษ์สืบ
สานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุน 

5. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้าน
การรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการให้
ความส าคัญกบัระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
และภัยพิบัติในท้องถิ่น  

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมในด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่ด าเนินการหรือสนับสนุนการ
ด าเนินการ 
2. อัตราการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
กรณีต่าง ๆ ลดลง 
3.รณรงค์จัดกิจกรรมให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาล
วันส าคัญต่างๆ 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างเป็นระบบ ปัญหาอาชญากรรม และ
การค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพ  

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดที่ด าเนินการหรือให้การสนับสนุน 
2. จ านวนผู้ค้า ผู้เสพ หรือข้องเกี่ยวกับยาเสพติดในพ้ืนที่
มีลดลง 

7.ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
การป้องกันการทุจริต 

1.ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากข้ึน 

 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์  

เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพ้ืนที่และป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดเป็น       
    ชุมชนแบบพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืนและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
ความเชื่อมโยง  

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต บนพื้นฐานทุนทางวัฒนธรรม

ชุมชน 
ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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พันธกิจ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์ : เพ่ือพัฒนาทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความยั่งยืน และได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
                  อย่างต่อเนื่อง 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  

- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา อนุรักษ์ฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่อง 
- ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ในชุมชน มลพิษทางอากาศตลอดจนการรักษาความสะอาดของชุมชนมีการบริหาร

จัดการอย่างถูกวิธีไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
- ร้อยละของป่าไม้ในชุมชนที่เพ่ิมข้ึน 

 -   ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดมลพิษ 
 -  ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการบ ารุงรักษา 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
น้ าเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศตลอดจนการรักษา
ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและ
ท้องถิ่น  

ทุกหมู่บ้านมีการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธีทั้งการจัดเก็บ
และการท าลาย 

2. เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างจิตส านึกให้กับ
ประชาชน ในการด าเนินการอนุรักษ์การคุ้มครองดูแลและ
บ ารุงรักษาป่าไม้ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ให้
เกิดประโยชน์และเกิดผลส าเร็จอย่างยั่งยืนและตาม
แนวทางพระราชด าริ  

จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการสร้างจิตส านึกในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ด าเนินการหรือให้
การสนับสนุน 
 
 

3. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้
พลังงานทดแทน เพ่ือลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
   

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อสนับสนุนการ
ใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่
ด าเนินการหรือให้การสนับสนับสนุน  

4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าฝายต้นน้ า (Check Dam) 
เพ่ือชะลอการไหลของน้ าและตะกอนเสริมความสมบูรณ์
ของป่า 

จ านวนการก่อสร้างฝายต้นน้ าในพื้นท่ี 

5.พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน 
-ประชาชนมีความรู้เรื่องการป้องกันไฟป่า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 
พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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-จ านวนป่าในชุมชนที่มีความหนาแน่นเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อย
ละ 
-หนองน้ าสาธารณะได้รับการดูแลปรับปรุง 
-ร้อยละของประชาชนทีเข้าร่วมโครงการท าความสะอาด
ชุมชนในวันส าคัญต่างๆ 

 
 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์  

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ความเชื่อมโยง  

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 
 ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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พันธกิจ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการศึกษาและสาธารณสุขแบบบูรณาการ 

เป้าประสงค์ : เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึงในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  
1. ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในทั้งระบบและนอกระบบ 
2. ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและผู้ด้อยโอกาส 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  

จ านวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 

2. สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับ
สถาบันทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาท่ี
ค านึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมด้าน
ภาษา และการแต่งกายล้านนา   

กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมส าคัญทาง
ศาสนา 

3. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ เพ่ือเปิดโอกาสการเรียนรู้
อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 

-โครงการที่เข้าร่วมอบรมเพ่ือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับสื่อ
การเรียนการสอน 
-จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
 

4.พัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา -ร้อยละของทีมนักกีฬาที่เข้าร่วมกิจการการแข่งขันกีฬา 
-เด็กนักเรียนในพ้ืนที่มีการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ AEC 

5.พัฒนาด้านภูมิปัญญา  วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น  

-จ านวนเยาวชนที่เข้าร่วมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
วินัยและค่านิยมที่ดีงามในสังคม  
-เสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีส่วนร่วมใน 
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น  
-จ านวนเด็ก เยาวชนและประชาชนที่ร่วมกิจกรรมในการ 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น  
-ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงในโรงเรียน  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 
พัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา  
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการศึกษาและสาธารณสุขแบบบูรณาการ 

ความเชื่อมโยง  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง   
ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการศึกษา และกีฬา  

            
 
 
 
 
พันธกิจ :  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตมีความปลอดภัยในชุมชนปราศจากโรคติดต่อ 
  
เป้าประสงค์ :  ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีปลอดภัยและพึ่งตนเองได้ 
 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  
 - ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีชึ้น 
 -   ร้อยละของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ได้รับการช่วยเหลือ 
 -  ร้อยละของประชาชนทีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 -  ร้อยละของประชาชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.แนวทางการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้าน
สาธารณสุขเพ่ือการพ่ึงพาตนเองสู่การมีสุขภาพท่ีดี 

 

-จัดซื้อยารักษาโรค เวชภัณฑ์ อุปกรณ์และ
เครื่องมือทางการแพทย์ 
-โครงการบ าบัดฟื้นฟูและรักษาผู้ติดยาเสพติด 
-ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เรื่องการดูแล
สุขภาพอนามัยและโภชนาการที่ถูกวิธี 
-โครงการแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก 

2.แนวทางการจัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วนของชุมชน 

-ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 

3.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุบคลากรสาธารณสุข กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของ อสม. 
และสาธารณสุขต าบล และชมรมส่งเสริมสุขภาพ 

4.ส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย โครงการอบรมการแพทย์แผนไทย / นวดแผนไทย  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๖ 
พัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปญัญาท้องถิ่น 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
สร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้านสาธารณสุขเพ่ือการพ่ึงพาตนเองสู่การมีสุขภาพที่ดี 

ความเชื่อมโยง  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาเมือสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน 

 
 
           

 
พันธกิจ :  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล,พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงรุกและประสานความ 
                     รว่มมือระหว่างหน่วยงานเพื่อให้บริการประชาชน 
 
เป้าประสงค์ : ประชาชนรับรู้ เข้าใจในข่าวสารและมีส่วนร่วมก่อให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมของ เทศบาลโดย

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารงานของเทศบาลต าบลให้มีความโปร่งใสตรวจสอบ
ได้  

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  
 - ร้อยละของพนักงานที่มีความสุขในการท างาน  
 -  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการรับทราบข่าวสารกิจกรรมของเทศบาล 
 -  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และประชาชนมีส่วนร่วม 
ทั้งนี้เพ่ือการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้การบริการที่มี
ประสิทธิภาพ  

บุคลกรได้รับการพัฒนาทักษะความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

2. พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี ตลอดจน
การพัฒนาระบบจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1. จ านวนเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
2. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดหารายได้ 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษา
ความปลอดภัย แก้ไขปัญหาจราจร การลดอุบัติเหตุ การบริหาร
จัดการ   

1. ช่องทางการติดต่อด้านการรักษาความ
ปลอดภัย แก้ไขปัญหาจราจร การลดอุบัติเหตุ 
การบริหารจัดการผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7 
พัฒนาด้านการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2. สนับสนุนการด าเนินการของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ 

4. เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่ายในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและการบูรณาการ
ร่วมกัน 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น  
2. จ านวนเครือข่ายการท างานทุกภาคส่วน 

5.พัฒนาขีดความสามารถการท างานของบุคลากรให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

-ระดับความรู้ของพนักงาน ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
-ร้อยละของจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี
ที่น ามาบรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  
-ร้อยละของบุคลากรที่มีการศึกษาเพ่ิมข้ึนและ
ต่อเนื่อง 

 

6.พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร/สารสนเทศ -ร้อยละของข้อมูลการบริหารงานเทศบาลที่
ประชาชนพอใจ 

 

7.พัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

-สัดส่วนงบประมาณที่เทศบาลให้การสนับสนุน 
หน่วยงานอื่น 
- ร้อยละของการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรและ
ภาคประชาชน  

 
 
 
 
 

 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์  

บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล,พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงรุกและประสานความ 
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อให้บริการประชาชน 
ความเชื่อมโยง  

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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3.การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลก้อ 

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (Swot analysis) ของต าบลก้อ  จากการศึกษาข้อมูลสภาพทั่วไปของต าบลก้อในภาพรวม 
ได้น ามาก าหนดประเด็นเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาของต าบลก้อโดยอาศัยเทคนิค Swot analysis การวิเคราะห์จุด
แข็ง  (Strength) จุดอ่อน (Weakness)  อันเป็นปัจจัยภาในหรือสภาวะแวดล้อมภายในต าบล (Internal  factors) และ
การวิเคราะห์ถึงโอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด (Threat) อันเป็นปัจจัยภายนอกหรือสภาวะ
แวดล้อมภายนอก (External factor)  ซึ่งรายละเอียดเป็นไปตามตารางวิเคราะห์  ดังนี้ 

ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของต าบลก้อ 
ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

โครงสร้างพ้ืนฐาน -มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมติดกันสู่ถนน
สายหลัก 
-มีการคมนาคมทางน้ าจากท่าแก่งก้อ
เพ่ือไปยังจ ังหวัดตากและอ าเภอดอย
เต่าจังหวัดเชียงใหม่ 
-มีจ านวนหมู่บ้านใกล้กันและมีถนน
เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน 
 

-การให้บริการด้านขนส่งสาธารณะไม่
ครอบคลุม 
-ถนนยังเป็นถนนลูกรังจ าเป็นต้อง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
-เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งน้ าแห้งและสายน้ าตื้น
เขิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-มีทรัพยากร  ป่าไม้และแหล่งต้นน้ า 
ที่อุดมสมบูรณ์และตั้งอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติแมป่ิง 
 

-ชุมชนยังตัดไม้ท าลายป่าเพ่ือใช้ท า
การเกษตร 
-ขาดการจัดการบริหารน้ าในภาพรวมที่
ประสิทธิภาพ 
-มีปัญหาพ้ืนที่ท ากินเนื่องจากไม่มี
เอกสารสิทธิที่ดินท ากิน 

เศรษฐกิจ 
     -เกษตร 
 

-มีฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ
โดยเฉพาะข้าวโพด  

-ผลผลิตข้าวโพดขาดการบริหารจัดการ
ทางการตลาด 
-ข้าวโพดคือพืชเศรษฐกิจชนิดเดียว 

  -อุตสาหกรรม    
 
 
 
 
 
 
 

-มีฐานอุตสาหกรรม ด้านครัวเรือนใน
การแปรรูปอาหาร  
การแปรรูปอาหารเช่นปลาแห้งต าบล
ก้อหรือ OTOP ต าบลก้อ 
 
 
 
 

-การตลาดไม่แน่นอนและขาด 
-ขาดสภาพคล่องในการลงทุน 
-ขาดการร่วมกลุ่มอย่างเป็นรูปประ
ธรรม 
-ขาดการด าเนินการและสนับสนุน
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 
-ไม่มีมาตรฐานในการรองรับ 
-ประชาชนไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร 

  -การท่องเที่ยว -มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
-มีทะเลสาบแก่งก้อหลังเขตภูมิพลเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางน้ า 
-มีกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

-นักท่องเที่ยวท าให้การเข้าชมแหล่ง
ท่องเที่ยวไม่สะดวก 
-ขาดการประชาสัมพันธ์ 
-ขาดการจัดกิจกรรมสนับสนุนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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สังคม  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาและ
การศึกษา 

-มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมของ
ชุมชนโดยเฉพาะชุมชนเรือนแพ 
-เป็นต าบลที่มีความโดดเด่นด้านสืบ
สานพุทธศาสนาและประเพณีแห่ง
ล้านนา การอนุรักษ์จารีตประเพณีดั่ง
เดิม 
-มีความโดดเด่นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนความสามัคคีของชุมชน 

-ประชาชนสามารถอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีพื้นบ้านได้อย่างครบถ้วน
เนื่องจากขาดการสานต่อจากชุมชนเอง 

 
ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของต าบลก้อ 

 
ปัจจัยภายนอก โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

ด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว 

สถานที่ส าคัญของต าบลก้อและเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว
คือชุมชนเรือนแพ น้ าตกก้อหลวงที่มีความสวยงามสามารถ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 
อีกท้ังมี 

-ห่างไกลขาดการประชาสัมพันธ์ 
-ขาดงบประมาณในการปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยว 
-ขาดบุคคลากรที่มีความรู้ด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว 

ด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม 

ในพ้ืนที่ต าบลก้อเป็นแหล่งที่มีวัตถุดิบและแรงงานจ านวน
มากที่จะสนับสนุนด้านอุตสาหกรรมทั้งเศรษฐกิจเชิง
พาณิชย์และเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นที่มีทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สมบูรณ์และการพัฒนาอุตสาหกรรมครัวเรือนประเภทการ
แปรรูปอาหารจากปลาและหน่อไม้ 

-ขาดการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเพาะว่าในฤดูเพาะปลูก
ราษฎรส่วนใหญ่ไปท าการ
เพาะปลูกเน้นการเพาะปลูกเป็น
อาชีพหลักเท่านั้น 
-ขาดการสานต่อและการ
สนับสนุนส่งเสริมความรู้การ
บริหารจัดการกิจการและ
โครงการ 

เศรษฐกิจเกี่ยวกับ
การเกษตร 
-ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มีสภาพเป็นที่ราบเชิงเขา  มีลักษณะคล้ายกับกระทะ การ
เพาะปลูกใช้น้ าฝนและเก็บกักน้ าไว้ในสระน้ า เช่น ห้วยม่วง
แก้ว ห้วยแม่หละ ที่ไหลลงสู่ที่ราบจึงมีความเหมาะสมใน
การเพาะปลูกพืชไร่โดยเฉพาะ ข้าวโพด 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นไปอย่างต่อเนื่องเส้นทาง
คมนาคม อีกทั้งที่ดินที่ๆเพ่ือปลูกพืชมี พ้ืนที่กว้างท าให้
ผลผลิตมาก เข้ามารับซื้อถึงพ้ืนที่เชื่อมโยงถึงกันระหว่าง
หมู่บ้านและต าบลถึงอ าเภอถนนสายหลักที่ไปสู่ถนนสาย
พหลโยธิน1 สาย 

-แหล่งน้ าเพื่อใช้ท าการเกษตร
นอกฤดูกาลเพาะปลูกยังไม่
เพียงพอ 
-ขาดการบริหารจัดการแหล่งน้ า
เพ่ือการเกษตรของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
-ปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการท า
การเกษตรทั้งปี 

ด้านสังคม วัฒนธรรม ต าบลก้อมีศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีควรแก่การอนุรักษ์
และเผยแพร่ให้คนรู้จักวิถีชีวิตที่ เรียบง่ายยึดมั่นในจารีต
ประเพณีและวัฒนธรรมการศึกษาของเด็กมีการขยายโอกาส
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ในการน าเด็กเข้ารับการศึกษาเพ่ิมมากขึ้นด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีการจัดตั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งออกตรวจเวรยามช่วยเหลือทางราชการตลอดจนถึง
การบริการขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขมีการสนับสนุนงาน
สาธารณสุขป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและพาหนะน า
โรค 

ด้านการเมือง การพัฒนาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเป็นไป
อย่างต่อเนื่องนักการเมืองมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
ประชาชนความขัดแย้งทางการเมืองระดับผู้บริหารมีน้อย
ประชาชนมีความยึดมั่นในตัวผู้น าท้องถิ่นมีความรักความ
ผูกพันกับท้องถิ่นสูงประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองใน
ระดับสูง 

 

 
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยัง
ไม่พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และท่ีสาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต
เทศบาล 

- ทางและทีส่าธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

๓) ชุมชนขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ เกิดน้ าท่วมขัง ไม่
มีที่ระบาย 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พ้ืนที่ในเขต
เทศบาล 

- มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่ส่ง
กลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 
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๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไปมา
เพ่ิมมากข้ึนและเทศบาล
งบประมาณไม่เพียงพอใน
การ  

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคม
ที่เป็นสาธารณะ
และประชาชนมี
ความต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
 
 
 
 

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตเทศบาล ในพ้ืนที่ไม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่  ดร
คระบาด  โรคติดต่อ 

๒) ประชาชนในพื้นท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่
เพ่ิมข้ึน เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย 

 

๓) ปริมาณขยะเพ่ิมมาก
ขึ้น 

 - ในเขตเทศบาล - ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจัดให้หมด
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

๕) ประชาชนในพื้นท่ีบาง
รายมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพื้นท่ี
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับความช่อยเหลือ
ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าที่ยังไม่
สะอาดและมีสิ่งเจือปน 
เช่น จากน้ าฝน น้ าที่ไม่ได้
คุณภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนบริโภคน้ า
ที่สะอาดถูกสุขลักษณะ 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง 

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนใน
เขตเทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
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เด็กนักเรียนไม่ได้รับ
การศึกษาต่อในระดับที่สูง
กว่าขั้นพ้ืนฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

นักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

๒) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ในเขตเทศบาล   

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี 

 ๓) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

 - ผู้พิการในเขต
เทศบาล 

- ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและท่ัวถึง 

๔) เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ สิ่งลามก  บุหรี่ 
เหล้า สาเสพติด และท้อง
ก่อนวัยอันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขตเทศบาล 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ดี 

๕) ประชาชนกรอายุตั้งแต่ 
๓๕ ขึ้นไป  ไม่ได้ตรวจ
สุขภาพประจ าปี จ านวน  
๒๙๑ คน   

- ประชาชนในเขต
เทศบาลที่อายุ ๓๕  
ขึ้นไป 

- ประชาชนที่อายุ ๓๕ 
ขึ้นไปได้รับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

๓. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

๑) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการด าเนินงาน
ได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหล่งเงินทุนในการ
ท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานที่
จ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางใน
การขนส่งผลผลิตไกลจาก
แหล่งรับซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนที่ - ผลผลิตมีราคาสูงข้ึน 
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๕) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพ
สูงขาดแคลนการจ้างงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่าครอง
ชีพ มีการจ้างงานมาก
ขึ้น 

๔. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมี
เพ่ิมมากข้ึนอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจร
ไปมาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบเพ่ือ
เตือนให้ระมัดระวัง 

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
 

1) ขาดการจัดการบริหาร
น้ าในภาพรวมที่
ประสิทธิภาพ 

- น้ าเพื่อการเกษตร - พ้ืนที่ในเขต
เทศบาล 

- ปัญหาเรื่องขาดน้ า
เพ่ือการอุปโภคและ
บริโภค   

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่นถูกลืมเลือน
ไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓
มิปัญหาท้องถิ่น ถูก
ลืมเลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้านใน
โอกาสต่างๆ เพ่ือเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชน
และประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต ประ
เพรีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและ
คงอยู่สืบไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 106 | 
 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลก้อ 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลก้อ พ.ศ. 2561-2564 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 01 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์เมืองหัตถน
วัตกรรม สร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์เมืองเกษตรสีเขียว 
ปลอดภัยและปราดเปรื่อง 

ยุทธศาสตร์เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการ
ท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์
ก า ร พั ฒ น า
ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มขีด
ความสามารถประชาชนบนรากฐานทุน

ทางวัฒนธรรมชุมชน   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม 
สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์   

ยุทธศาสตร์
ก า ร พั ฒ น า
อปท. 

ยุทธศาสตร์การ
พั ฒ น า ด้ า น
โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้ น ฐ า น 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการสู่
เ มื อ ง แ ห่ ง ทุ น
วัฒนธรรม 

 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
การพัฒนาด้าน
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
เกษตรและการ
ท่องเที่ยว เชิง
วั ฒ น ธ ร ร ม
ชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สังคม คุณภาพ
ชีวิต 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญา
ท้องถ่ิน 
 

แผนงาน 

ผ ล ผ ลิ ต /
โครงการ 

จ านวน 
25

โครงการ 

จ านวน  
9

โครงการ 

จ านวน 
24

โครงการ 
 

จ านวน  
6

โครงการ 
 

จ านวน 
11

โครงการ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมินิเวศ
วัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์   

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน
รักษา
ความ
สงบ 

 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
เคหะชุมชน 

 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 
 

แผนงานด้าน
ศาสนา 

วัฒนธรรม
นันทนาการ 
 

แผนงาน
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์การ
พั ฒ น า ด้ า น 
ท รั พ ย า ก ร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 
 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

แ ผ นพั ฒน า
เ ศรษฐกิ จ ฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านสังคม 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านการจัดการและการปรับปรุง
ประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 

ยุทศาสตร์การปรับ
โครงสร้างการผลิตสู่การ
พึ่งตนเองตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  และปรับระบบ
การผลิต     ที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มอย่างสมดุล 
เพื่อคงความเป็น
ฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
เช่น การพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้
ผลิตภัณฑ์การเกษตร 

ยุทธศาสตร์การยกระดับ
การค้าและบริการให้ได้
มาตรฐาน ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของกระแส
ตลาด เน้นการพัฒนา
บุคลากร โครงสร้าง
พื้นฐาน และสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ เช่น 
ระบบโลจิสติกส์เพื่อ
สนับสนุนการค้า การ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมือง
ศูนย์กลางความ
เจริญและเมือง
ชายแดนเพื่อรองรับ
การเชื่อมโยงใน
ระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์เมืองแห่ง
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ 
บริบทการเปลี่ยนแปลงและ
ภาพอนาคตประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม
ให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง มี
ความม่ันคงและอยู่
เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
เช่น ด้านสุขภาพ  
ด้านการศึกษา  
แรงงาน  ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาศักยภาพของ
สถาบันครอบครัว
และชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งในการ
พัฒนาที่น าไปสู่การ          
พึ่งตนเอง  มี
ภูมิคุ้มกันตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน  เน้น
การอนุรักษ์ฟื้นฟู
และใช้ประโยชน์
อย่างสมดุล และ
เตรียมการป้องกัน
และรับมือภัย
ธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ด้านการศึกษา
และการกีฬา  

ยุ ท ธศาสตร์ ก า ร
พัฒนาด้านระบบ
สาธารณสุขและ
ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง
สุขภาพประชาชน
บ น ภู มิ ปั ญ ญ า
ท้องถ่ิน 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
การพัฒนาด้าน
ก า ร บ ริ ห า ร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แผนงาน
ด้าน

การเกษตร 

งบกลาง 

จ านวน  
38

โครงการ 
 

จ านวน 
13

โครงการ 
 

จ านวน 
20

โครงการ 
 

จ านวน 
10

โครงการ 
 

จ านวน  
9

โครงการ 
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   3.4 แผนผังยุทธศาสตร์  (strategic  map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 02 

 
วิสัยทัศน์ “พัฒนางานบริการสู่ความเป็นเลิศ สร้างสังคมเกษตรกรรม  น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตร์
ก า ร พั ฒ น า
อปท. 

ยุทธศาสตร์ การ
พั ฒ น า ด้ า น
โครงสร้างพื้นฐาน 
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค 
สาธารณูปการสู่
เ มื อ ง แ ห่ ง ทุ น
วัฒนธรรม 

 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
การพัฒนาด้าน
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
เกษตรและการ
ท่องเที่ยว เชิง
วั ฒ น ธ ร ร ม
ชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สังคม คุณภาพ
ชีวิตวัฒนธรรม
และภูมิปัญา
ท้องถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร์การ
พั ฒ น า ด้ า น 
ท รั พ ย า ก ร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ด้านการศึกษา
และการกีฬา  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านระบบ
สาธารณสุขและ
การเสริมสร้าง
สุขภาพประชาชน
บนภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
การพัฒนาด้าน
ก า ร บ ริ ห า ร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แผนงาน แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน
รักษา
ความ
สงบ 

 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
เคหะชุมชน 

 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 
 

แผนงานด้าน
ศาสนา 

วัฒนธรรม
นันทนาการ 
 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 
 

แผนงาน
ด้าน

การเกษตร 

งบกลาง 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร ์

 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาส
ตร์ 

อปท.ใน
เขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวช้ีวัดผลผลติ/

โครงการ 
 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลติ/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย

สนับสนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาส
ตร์ ท่ี 1 

ยุทธศาสตร์ ที่ 
1 

การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
สู่เมืองแห่งทุน
ทางวัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ

คมนาคม 
สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ใหไ้ด้
มาตรฐาน 

โครงสร้าง
พื้นฐานท่ี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนทุก
ครัวเรือนมรีะบบ 
สาธารณูปโภค

และ
สาธารณูปการ

ทั่วถึง มีคุณภาพ 

16 11 10 9 46 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

การก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน

ต่างๆ 

กองช่าง อบจ./
จังหวัด/
กระทรวง
คมนาคม 

ยุทธศาสตร์ ที่ 
1,2,4 

ยุทธศาส
ตร์ ท่ี 2 

ยุทธศาสตร์ ที่ 
2 

การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 
เกษตรและ

การท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม

ชุมชน 

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ในครัวเรือน เข้มแข็ง
และพึ่งพาตนเองได้
และการวางแผน
ส่งเสริมการลงทุน

พาณิชยกรรม 
และการท่องเที่ยว 

ระดับคณุภาพ
ชีวิตของ

ประชาชนใน
ต าบลก้อเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องมี
รายได้ที่มั่นคง 

สามารถ
พึ่งตนเองได ้

10 12 12 12  46 พัฒนาเศรษฐกิจ 
การเกษตรและ

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

โครงการด้าน
เศรษฐกิจ 

การเกษตรและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ส านักปลดั 
กองวิชาการและ

แผนงาน 

พม. 

แบบ ยท.03 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาส
ตร์ 

อปท.ใน
เขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวช้ีวัดผลผลติ/

โครงการ 
 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลติ/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย

สนับสนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยุทธศาส
ตร์ ที่ 
3,4 

ยุทธศาสตร์ ที่ 
3 

การพัฒนา
ด้านสังคม 

คุณภาพชีวิต 
วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี เข้มแข็ง 

ส่งเสริมประชาชนมี
คุณธรรมจริยธรรม 

น าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา

ใช้  

1.ระดับคณุภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนท่ีดีขึ้น 
เด็ก ผูสู้งอายุ ผู้
พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือ มี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
2.ศาสนา 
ขนบธรรมเนยีม  
ประเพณี 
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์และ
บ ารุงรักษา
เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

4 4 4 4 16 พัฒนาด้านสังคม
และส่งเสรมิคณุภาพ

ชีวิต ศาสนาและ
วัฒนธรรม การจดั

ระเบียบชุมชนสังคม
และความสงบ

เรียบร้อย 

โครงการด้าน
พัฒนาสังคมและ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต ด้านศาสสนา
วัฒนธรรมและ
ส่งเสริมความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

 

ส านักปลดั 
กองสวัสดิการ

สังคม 

จังหวัด 
อ าเภอ 
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ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาส

ตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์

ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/
โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 

ความ 
ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลติ/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาส
ตร์ ท่ี 5 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
และการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
ให้มีความยั่งยืน
และอนุรักษ์อย่าง
ต่อเนื่อง 

ทรัพยากรธรร
มชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
ภายในต าบล
ก้อได้รับการ
จัดการ ดูแล 
อนุรักษ์และ
ฟื้นฟูเพิ่มข้ึน 

1 1 1 1 4 พัฒนาด้านการบรหิาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการด้านการ
บริหารจดัการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส านักงาน
ปลัด 

กระทรวง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ

และ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาส
ตร์ ท่ี 1 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 6 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 
การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการ
กีฬา 

เพื่อพัฒนาด้าน
การศึกษาของ
ประชาชนทุระดับ
อย่างทั่วถึงในการ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ระบบ
การศึกษา
ได้รับการ
พัฒนาและมี
คุณภาพที่
เพิ่มขึ้น 

1 1 1 1 4 พัฒนาด้านการศึกษา
และกีฬา 

โครงการด้าน
การศึกษาและการ
กีฬา 

ส านักงาน
ปลัด 

กระทรวง 
ศึกษาฯ 

กระทรวง
วัฒนธรรม 
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ความ

เชื่อมโยง
กับ

ยุทธศาส
ตร์

จังหวัด 

ยุทธศาส
ตร์ 

อปท.ใน
เขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวช้ีวัดผลผลติ/

โครงการ 
 

ค่าเป้าหมาย 

ความ 
ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับส
นุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาส
ตร์ ท่ี 1 

ยุทธศาส
ตร์ ท่ี 7 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและการ
ส่งเสริมสร้างสุขภาพ
ประชาชนบนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ประชาชนใน
ท้องถิ่นมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
ปลอดภัยและ
พึ่งตนเองได ้

ระดับคณุภาพชีวิต
ของประชาชน
ภายในต าบลก้อ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 1 4 พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการด้าน
สาธารณสุข 

ส านักงานปลัด กระท
รวง

สาธาร
ณสุข 

ยุทธศาส
ตร์ ท่ี 1 

ยุทธศาส
ตร์ ท่ี 8 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาด้านการ

บริหารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ประชาชนรับรู้
ข่าวสารและมี
ส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการ
ตามหลักธรร
มาภิบาล ให้เกิด
ความโปร่งใส
ตรวจสอบได ้

1.ประชาธิปไตยใน
ชุมชนมี
ความก้าวหน้า 
ชุมชนมีศักยภาพ
เข้มแข็งเพิ่มมากข้ึน 
2.ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการของ
องค์กรเพิ่มขึ้น 
 

23 2
3 

23 23 92 พัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

โครงการด้าน
การเมืองและ
การบริหาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

กองช่าง 
 

กกต. 
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ส่วนที่ 4 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ สู่เมืองแห่งทุน
วัฒนธรรม 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองช่าง 
อบจ. 

สป. คลัง  
วิชาการฯ 
สวัสดิการฯ 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ เกษตรและการท่องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรมชุมชน 

บริการชุมชนและ
สังคม 
บริการชุมชนและ
สังคม 
การเศรษฐกิจ 
การด าเนินงานอ่ืน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานการเกษตร 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลดั 
กองวิชาการและ
แผนงาน 
กองสวัสดิการ
สังคม 
หน่วยงานท่ีรับเงิน
อุดหนุน 

ช่าง คลัง  
วิชาการฯ 
สวัสดิการฯ 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
คุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

บริการชุมชนและ
สังคม 
บริหารทั่วไป 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 
ส านักปลดั 
หน่วยงานท่ีรับเงิน
อุดหนุน 

ช่าง คลัง  
วิชาการฯ 
สวัสดิการฯ 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
 

ส านักปลดั 
 

ช่าง คลัง  
วิชาการฯ 
สวัสดิการฯ 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการกีฬา 

บริการชุมชนและ
สังคม 
บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ส านักปลดั 
หน่วยงานท่ีรับเงิน
อุดหนุน 

ช่าง คลัง  
วิชาการฯ 
สวัสดิการฯ 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสขุและการเสริมสร้าง
สุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

บริการชุมชนและ
สังคม 
การด าเนินงานอ่ืน 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลดั 
หน่วยงานท่ีรับเงิน
อุดหนุน 

ช่าง คลัง  
วิชาการฯ 
สวัสดิการฯ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารและเทคโนโลยี 

บริหารทั่วไป 
บริการชุมชนและ
สังคม 
การด าเนินงานอ่ืน 

 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลดั 
กองวิชาการและ
แผนงาน 
กองคลัง 
กองสวัสดิการสังคม 
กองช่าง 
หน่วยงานท่ีรับเงิน
อุดหนุน 

ศพด. 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 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) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สูเ่มืองแห่งทุน
วัฒนธรรม 
1.1.แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

32 

 
 
 
17,184,000 

 
 
 

15 

 
 
 
1,120,500 

 
 
 

11 

 
 
 
1,270,000 

 
 
 

11 

 
 
 
1,270,000 

  

รวม 32 17,184,000 15 1,120,500 11 1,270,000 11 1,270,000 69 20,844,500 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตรและ
การท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมชุมชน 
2.1.แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
2.2.แผนงานวัฒนธรรมและนันทนาการ 
2.3.แผนงานการเกษตร 

 
 

8 
4 
8 

 
 
130,000 
120,000 
190,000 

 
 

8 
5 
8 

 
 
130,000 
160,000 
190,000 

 
 

8 
4 
8 

 
 
130,000 
120,000 
190,000 

 
 

8 
4 
8 

 
 
130,000 
120,000 
190,000 

  

รวม 20 440,000 21 180,000 20 440,000 20 440,000 81 1,500,000 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต 
วัฒนธรรมและภูมิปัญาท้องถิ่น 
3.1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
3.2.แผนงานสังคมสงเคราะห ์
3.3.แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 
3.4.แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
3.5.แผนงานงบกลาง 

 
 

7 
5 

14 
7 
 

4 

 
 
185,000 
230,000 
851,000 
800,000 
 
132,000 

 
 

7 
5 

15 
7 
 

4 

 
 
185,000 
230,000 
861,000 
800,000 
 
132,000 

 
 

7 
5 

14 
7 
 

4 

 
 
185,000 
230,000 
851,000 
800,000 
 
132,000 

 
 

7 
5 

14 
7 
 

4 

 
 
185,000 
230,000 
851,000 
800,000 
 
132,000 

  

รวม 37 1,347,000 38 2,001,000 37 1,347,000 37 1,347,000 148 6,042,000 
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ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 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) 

4)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
4.1.แผนงานรักษาความสงบภายใน 
4.2.แผนงานเคหะชุมชน 
4.3.แผนงานการเกษตร 

 
 

2 
2 
2 

 
 
60,000 
70,000 
100,000 

 
 

2 
2 
2 

 
 
60,000 
70,000 
100,000 

 
 

2 
2 
2 

 
 
60,000 
70,000 
100,000 

 
 

2 
2 
2 

 
 
60,000 
70,000 
100,000 

  

รวม 6 230,000 6 230,000 6 230,000 6 230,000 24 920,000 
5)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 
 5.1.แผนงานการศึกษา 
5.2.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
19 
2 

 
2,878,000 
510,000 

 
19 
2 

 
2,878,000 
510,000 

 
19 
2 

 
2,878,000 
510,000 

 
19 
2 

 
2,878,000 
510,000 

  

รวม 21 3,388,000 21 3,388,000 21 3,388,000 21 3,388,000 84 13,552,000 
6)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและ
การเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
6.1.แผนงานสาธารณสุข 
6.2 แผนงานงบกลาง 

 
 
 

6 
1 

 
 
 
140,000 
200,000 

 
 
 

6 
1 

 
 
 
140,000 
200,000 

 
 
 

6 
1 

 
 
 
140,000 
200,000 

 
 
 

6 
1 

 
 
 
140,000 
200,000 

  

รวม 7 160,000 7 160,000 7 160,000 7 160,000 28 640,000 
7)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.1.แผนงานบิรหารงานท่ัวไป 
7.2.แผนงานการศึกษา 
7.3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
7.4.แผนงานเคหะและชุมชน 
7.5.แผนงานงบกลาง 

 
 

25 
5 
4 
4 
4 

 
 
10,614,640 
2,260,000 
2,100,000 
2,100,000 
960,000 

 
 

25 
5 
4 
4 
4 

 
 
10,614,640 
2,260,000 
2,100,000 
2,100,000 
960,000 

 
 

25 
5 
4 
4 
4 

 
 
10,614,640 
2,260,000 
2,100,000 
2,100,000 
960,000 

 
 

25 
5 
4 
4 
4 

 
 
10,614,640 
2,260,000 
2,100,000 
2,100,000 
960,000 

  

รวม 42 18,034,640 42 18,034,640 42 18,034,640 42 18,034,640 168 72,138,560 
รวมท้ังสิ้น 165 82,598,280 150 50,915,280 144 50,770,280 144 50,770,280 602 115,637,060 

หมายเหตุ : แบบ ผ.07 บัญชสีรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ให้น าไปไว้เปน็แผ่นแรกของแบบ ผ. ตา่งๆ (ผ.07-ผ.01-ผ.02 จนสุดทา้ย ผ.08) 

แบบ ผ. 07 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ สู่เมืองแห่งทุนทางวัฒนธรรม  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
เลี่ยงหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

เพื่ อก่ อสร้ า งถนนนอก
หมู่ บ้ า น ให้ มี ส ภ า พที่ ดี
รองรับการใช้งานได้นาน 

ก่อสร้างถนนเลีย่ง
ชุมชนเพื่อสร้าง
ความปลอดภัยใน
หมู่บ้านให้มสีภาพที่
ดีรองรับการใช้งาน
ได้นาน 

150,000 
งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชนมีความ
พึ่งพอใจในได้รับ
บริการสาธารณะ
ร้อยละ 70 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ ปลอดภัย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

2 ก่ อ ส ร้ า ง อ า ค า ร
เ อ น ก ป ร ะ ส ง ค์ พ ร้ อ ม
ห้องน้ า  หมู่ 3 

เพื่อใช้เป็นสถานที่ประชุม
เพื่อปรึกษาหารือประจ า
หมู่บ้าน ฯลฯ 

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้าน  ตาม
แบบแปลนฯ
เทศบาลต าบลก้อ 

- 100,000 
งบโดยประมาณ 

- - ประชาชนมีสถานที่
ที่มีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ มีความ
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 ก่อสร้ างห้องน้ าบริการ
ประชาชน 

เพื่อให้มีห้องน้ าสาธารณะ
บริการประชาชน 

มีห้องน้ าเพื่อบริการ
สาธารณะ 

 689,500 
งบโดยประมาณ 

  ประชาชนมีความ
พงึพอใจในได้รับ
บริการสาธารณะ
ร้อยละ 70 

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้รับ
การบริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ห้วยแหนน้อย บ้านก้อท่า 
หมู่ที่ 4 

เพื่อลดปัญหาน้ ากัดเซาะ
ถนนและเอ่อล้นอยู่กลาง
ถนนท า ให้การ เดินทาง
ยากล าบาก 

ก่ อ ส ร้ า ง ท่ อ ล อ ด
เหลี่ ยมระบายน้ า 
ตามแบบแปลนของ
กอง ช่ า ง เ ทศบาล
ต าบลก้อ 

- - - 250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชนร้อยละ 
80 ของหมู่บา้น มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างฝาปิดรางระบาย
น้ า หมูที่ 2 

เ พื่ อ ป้ อ ง กั น แ ล ะ ล ด
อุบัติเหตุ 

ก่อสร้างศาลาสร้าง
สุข  ตามแบบแปลน
ของกองช่างเทศบาล
ต าบลก้อ 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน ร้อยละ 
70 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

6 ก่อสร้ า งถนนคอนกรี ต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (หน้า
วัดโพธิธรรมาราม) 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล . 
ตามแบบแปลนของ
กอง ช่ า ง เ ทศบาล
ต าบลก้อ 

- 250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - ประชาชนมีความ
พึ่งพอใจในได้รับ
บริการสาธารณะ
ร้อยละ 70 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ ปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กก้อจัดสรร 

เ พื่ อ ส ร้ า ง รั้ ว ร อบศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็กก้อจัดสรร 
สร้างความปลอดภัยให้กับ
เด็กนักเรียน 

สร้ า ง รั้ ว รอบศู นย์
พัฒนาเด็ก เล็ กก้ อ
จัดสรร 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - เด็ก ศพด. ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

เด็กนักเรยีนภายใน
ศูนย์ฯ มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 ปรับปรุ งต่อ เติมอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบล
ก้อ 

เพื่ อขยายพื้ นที่ อ าคา ร
ส า นั ก ง า น ร อ ง รั บ ก า ร
ให้บริการแก่ประชาชน 

ปรับปรุงและต่อเติม
อาคา รส านั ก งาน
เทศบาลต าบลก้อ 

- 350,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - เทศบาลมีสถานที่
ให้บริการประชาชน 
เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 
20  

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

9 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรในต าบลก้อ 

เพื่อให้ประชาชนเดนิทาง
ปลอดภัยสะดวก 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
ในต าบลก้อ อย่าง

น้อย 4 สาย 

250,000
(ทต.) 
งบ

โดยประมาณ 

- - - ประชาชน ร้อยละ 
50 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

10 ขุดลอกเก็บน้ าห้วยโป่ง หมู่
ที่ 4 

เพื่อให้ เกษตรกรได้มีน้ า
เพื่อใช้ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง 

ก่อสร้างสระเก็บน้ า
ห้วยโป่ง  ตามแบบ
แปลนของกองช่าง
เทศบาลต าบลก้อ 

 250,000
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

11 ขุดลอกหน้าฝายเก็บน้ า
ห้วยแม่ก้อ หมู่ที่ 1  

เพื่อขุดลอกก าจัดวัชพืช 
เศษซากพืช ดิน โคลน กิ่ง
ไม้ ใบไม้ที่ทับถมจนท าให้
หน้าฝายตื้นเขิน เก็บกักน้ า
ได้น้อย 

1 โครงการ เพื่อขุด
ล อ ก ก า จั ด วั ช พื ช 
เ ศ ษ ซ า ก พื ช  ดิ น 
โคลน กิ่งไม้ ใบไม้ที่
ทับถมจนท าให้หน้า
ฝายตื้นเขิน เก็บกัก
น้ าได้น้อย 

100,000 
(ทต.) 
งบ

โดยประมาณ 

   ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 โครงการวางท่อ คสล. สู่
พื้นที่การเกษตร บ้านก้อ
จอก หมู่ที่ 3  

เพื่อให้ประชาชนเดนิทาง
ปลอดภัยสะดวก 

ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร  

150,000 
(ทต.) 
งบ

โดยประมาณ 

   ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต (สาย
บ้านบน) บ้านก้อจอก หมู่
ที่ 3 ต าบลก้อ 

เพื่อให้มีถนนที่มีสภาพที่ดี 
เป็นถนนลาดยางแอสฟัล
ติก 

ถนนลาดยางแอส
ฟัสท์ติกคอน กรีต 
(สายบ้านบน) บ้าน
ก้ อ จ อ ก  ห มู่ ที่  3 
ต าบลก้อ 

  250,000 
(ทต.) 
งบ

โดยประมาณ 

 ประชาชน ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

14 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า
เพื่อปรับปรุ งระบบการ
ให้บริการไฟฟ้าสาธารณะ  

เพื่อให้ประชาชนได้ไฟฟ้า
อย่างเพียง 
 

ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
สาธารณหมู่บ้าน หมู่
ที่   1-4 
 

30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(ทต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ระบบไฟฟ้า
สาธารณะ 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
ไม่ขัดข้องใช้งานได้
ตลอด 

กองช่าง 

15 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อส่อง
สว่ าง  ( ไฟกิ่ ง )ตามถนน
ภายในต าบลก้อ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า
เพื่อส่องสว่าง 

ขยาย เ ขตบริ ก า ร
ไฟฟ้ า   ต ามแบบ
แปลนของกองช่าง
เทศบาลต าบลก้อ 

30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(ทต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ระบบไฟฟ้า
สาธารณะ 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
ไม่ขัดข้องใช้งานได้
ตลอด 

กองช่าง 

16 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่
อาศัย ต าบลก้อ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ในครัวเรือน 

ขยาย เ ขตบริ ก า ร
ไฟฟ้ า   ต ามแบบ
แปลนของกองช่าง
เทศบาลต าบลก้อ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

   ระบบไฟฟ้า
สาธารณะ 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
ส่องสว่างบ้านเรือน
ประชาชน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 ออกส ารวจรังวัดที่ดินสาธารณะ/
ป่าชุมชนเพื่อออกเอกสารสิทธิ
ที่ดินใน 

เ พื่ อ ออกส า ร วจ
ที่ ดิ น เ พื่ อ อ อ ก
เอกสารสิทธ์ิ 

ออก เอกสารสิ ทธิ์
ที่ดินเพื่อการเกษตร 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

   เอกสารสิทธ์ิใน
ที่ดินท ากิน 

ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ
เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
ท ากินและอยู่อาศัย 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา โครงสรา้ง
พื้นฐานที่อยู่ในอ านาจหนา้ที่
ของ ทต. เช่น อาคารต่างๆ 
สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน  
ป้ายจราจร กระจกโค้งป้องกัน
อุบัติเหตุ  
ไฟกระพริบ สถานทีบ่ริหาร
จัดการขยะ ถนนภายใน ทต.ก้อ 
อาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ
ภายใน ทต.ก้อ ส่งเสริมการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์  การผลิต
น้ าดื่ม ผลิตน้ าใช้ ฯลฯ 

เพ่ือก่อสร้าง
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา 
โครงสร้าง
พ้ืนฐานที่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่
ของ ทต. 

พ้ืนที่ ทต.ก้อ 
หรือด าเนินกิจการ
นอกเขตตาม
กฎหมายก าหนด 

300,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน ร้อยละ 
25 ของต าบลได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

รวม    1,280,000 1,609,500 310,000 310,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชนสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ที่ 4 การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชน สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตรและการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมชุมชน 
               2.1.แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดตั้ งศูนย์แสดงและจ าหน่าย
สินค้าของกลุ่มอาชีพต าบลก้อ 
อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีจ าหน่าย
สินค้าในต าบลก้อ 

จัดตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้า  
ในต าบลก้อ 

 100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

  โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนอยู่ดีมี
สุข มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือการตีมีด 
บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพและอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนแก่ประชาชน 

ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือใน
การตีมีด ฯลฯ 

20,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

20,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

20,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

20,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนอยู่ดีมี
สุข มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและ
วิสาหกิจชุมชนต าบลก้อ 
เ ช่น  กลุ่ มพัฒนาอา ชีพ
ผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง 

เพื่อให้กลุ่มอาชีพสามารถ
ผลิตสินค้าออกสู่ท้องตลาด
และกลุ่มผู้ที่สนใจ 

สนั บส นุ นก า ร
ร ว ม ก ลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชน 

20,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

20,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

20,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

20,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
มีคุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 ส่งเสริมอาชีพการเพาะ
เห็ด เช่น เห็ดโคนน้อย 
เห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง ฯลฯ
ในต าบลก้อ 

ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เสรมิเพิ่มรายได ้

ประชาชนมี
รายได้เสริม 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
มีคุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

5 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับการปศุสัตว์เช่น
กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง
,กลุ่มเลี้ยงไก่สามสายพันธ์
,กลุ่มเลี้ยงสุกร ฯลฯ 

ส่ ง เ สริ ม ให้ เ กษตรกรมี
อาชีพเสริมนอกเหนือจาก
การท าการเกษตร 

ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม ฯ 
ต าบลก้อ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
มีคุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

6 ส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บ
เสื้อผ้ากลุ่มสตรีต าบลก้อ 
เช่น กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
ส าเร็จรูปบ้านก้อท่า, กลุ่ม
เย็บผ้าบาร์ติก, กลุ่มเย็บผ้า
ห่มต าบลก้อ ฯลฯ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพและอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนแก่ประชาชน 

ส่ ง เ สริ มอา ชีพ
ก า ร ตั ด เ ย็ บ
เสื้อผ้ากลุ่มสตรี
ต าบลก้อ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

100,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

100,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
มีสุขภาพที่แข็งแรง  

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 ส่งเสริมอาชีพการแปรรูป
และถนอมอาหาร ต าบล
ก้อ เช่น กลุ่มแปรรูปผลไม้
,กลุ่มแปรรูปหน่อไม้,กลุม่
แปรรูปปลา ฯลฯ 

ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เสรมิเพิ่มรายได ้

ประชาชนมี
รายได้เสริม 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
มีคุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

8 ส่งเสริมกลุม่อาชีพจักสาน
ผู้สูงอายุบ้าน ต าบลก้อ     

เพื่อส่งเสริมกลุม่อาชีพจัก
สานผูสู้งอายตุ าบลก้อ 

จ านวนผู้สูงอายุ
เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 50 คน  

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
มีคุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

รวม    130,000 130,000 130,000 130,000    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



หน้า 124 | 
 

 2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ต าบล
ก้อ เช่น โครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในต าบล ฯลฯ 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ต าบล
ก้อ 

การส่งเสริม
แหล่งท่องเที่ยว 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต) 

งบโดยประมาณ 

ด าเนินโครงการ
อย่างน้อยปลีะ 
1 คร้ัง 

เพิ่มรายได้สู่ระบบ
เศรษฐกิจของต าบล 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

2 ประชาสั มพัน ธ์ กิ จ กรรม
วัฒนธรรมประเพณี และ
แหล่งท่องเท่ียวรวมถึงป้าย
บอกสถานท่ีท่องเท่ียว 

เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์
กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ กิ จ ก า ร
ท่องเท่ียวประจ าต าบลก้อ 
แล ะ เ ตรี ย มคว ามพร้ อ ม
รองรับการเปลี่ยนแปลง 

จั ด ท า แ ผ่ น พั บ
เอกสารและป้าย
ประชาสั มพั น ธ์
กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ
กิจการท่องเท่ียว
ประจ าต าบลก้อ 
เ น้ น ภ า ษ า ไ ท ย
และภาษาอังกฤษ 

20,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

20,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

20,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

20,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

จัดท าแผ่นพับ 
จ านวน 100 
ฉบับ 

นักท่องเที่ยวได้ เข้า
ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ
กิ จ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ประจ าต าบลก้อ 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

3 ตัดหญ้าสองข้างทางพัฒนา
และรักษาสภาพแวดล้อม
แหล่งท่องเท่ียว 

พั ฒ น า แ ล ะ รั ก ษ า
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม แ ห ล่ ง
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีต าบลก้อ 

พัฒนาและรักษา
สภาพแวดล้ อม
แหล่งท่องเท่ียวใน
พื้นท่ีต าบลก้อ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ด าเนินการอยา่ง
น้อยปีละ 1 ครั้ง  

พั ฒ น า แ ล ะ รั ก ษ า
สภาพแวดล้อมแหล่ง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ นพื้ น ที่
ต าบลก้อ 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่
เ ทศบาลต าบลก้ อและ
เส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว
ในต าบลก้อ 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
พื้นที่เทศบาลต าบลก้อและ
เส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว
ในต าบลก้อ 

พัฒนาปรับปรุงภูมิ
ทั ศ น์ ใ น พื้ น ที่
เทศบาลต าบลก้อ
และเส้นทางสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวในต าบล
ก้อ 

30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ด าเนินการอยา่ง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

พั ฒ น า แ ล ะ รั ก ษ า
สภาพแวดล้อมแหล่ง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ นพื้ น ที่
ต าบลก้อ 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

5 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ต าบลก้อ 

เ พื่ อ เ ป็ น ศู น ย์ บ ริ ก า ร
นักท่องเที่ยวต าบลก้อ 

จัดตั้งศูนย์บริการ
นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว
ต าบลก้อ 

 40,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 
 

  ร้อยละ 20 ของ
นักท่องเที่ ย วมี
ความพึ่งพอใจใน
ก า ร บ ริ ก า ร
นักท่องเที่ยว 

มี ศู น ย์ บ ริ ก า ร
นักท่องเที่ยวต าบลก้อ 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

รวม    120,000 160,000 120,000 120,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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      2.3 แผนงานการเกษตร 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนเกษตรกรในการ
ท าการเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อลดต้นทุนทางการผลิต
ทา ง กา ร เ กษต รแ ละ ที่
ส าคัญเป็นการส่ ง เสริม
เศรษฐกิจในท้องถิ่นตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส นั บ ส นุ น
เกษตรกรในการ
ท าการ เกษตร
ต า ม แ น ว ท า ง
ป รั ช ญ า
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

การท าเกษตร
ตามแนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ลดต้ นทุนทา งกา ร
ผลิตทางการเกษตร 

ส านักปลดั 

2 อบรมการท าปุ๋ยหมักบ้าน
ก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้
ในการท าปุ๋ยหมักไว้ใช้ใน
การเกษตร ลดต้นทุนใน
การประกอบอาชีพ 

ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม
การท าปุ๋ยหมัก 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

เกษตรกร
ผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
50 คน 

เกษตรกรมีความรู้ใน
การท าปุ๋ยหมักไว้ใช้
ในการ เ กษตร  ล ด
ต้ น ทุ น ใ น ก า ร
ประกอบอาชีพ 

ส านักปลดั 

3 โครงการคลินิกเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ 
เรื่องการเกษตรในรูปแบบ
ต่าง ๆ 

1 โครงการโดย
เข้าร่วมโครงการ
ระดับอ าเภอ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

เกษตรกรทีเ่ข้า
ร่วมมีความรู้
ความเข้าใจ ร้อย
ละ 20 

ลดต้ นทุนทา งกา ร
ผลิตทางการเกษตร 

ส านักปลดั 

4 โครงการร่วมงานล าไยของ
ดีจังหวัดล าพูนและอ าเภอ
ลี้ 

เพื่อแสดงสินค้าของต าบล
ก้อและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างชุมชน 

ร่ ว ม ง านล า ไ ย
ข อ ง จั ง ห วั ด
ล า พู น แ ล ะ
อ าเภอลี้ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

เกษตรกรทีเ่ข้า
ร่วมมีความรู้
ความเข้าใจ ร้อย
ละ 20 

ลดต้ นทุนทา งกา ร
ผลิตทางการเกษตร 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

5 จัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อจัดซื้อวัสดุการเกษตร
เช่น จอบ เสียม บัวรดน้ า
ต้นไม้ฯลฯ 

วัสดุการเกษตร
เพื่ อ ให้ ใน ทต . 
ประจ าปี 2560 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

วัสดุการเกษตร
เช่น จอบ เสียม 
บัวรดน้ าต้นไม้
ฯลฯ 

วัสดุการเกษตรเช่น 
จอบ เสียม บัวรดน้ า
ต้นไมฯ้ลฯ 

ส านักปลดั 

6 โครงการปลูกต้นไม้ในป่า
ชุมชนป่าต้นน้ า  
ป่าสาธารณะ  
ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์
ฟื้นฟูแหล่งน้ า สร้างและ
ซ่อมแซมฝายชะลอน้ า  
ตามแนวพระราชด าริฯ 

ส่งเสริมสนบัสนุนการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พื้นที่ปลูกป่า
ทดแทนใน

ต าบล 

60,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ด าเนินโครงการ
อย่างน้อยปลีะ 
2 โครงการ 

ช่วยชะลอ
วิกฤตการณ์ทาง
ธรรมชาติของโลก 

สนง.ปลัด 

7 ส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก ร ร มศู น ย์
ถ่ า ย ท อ ด เ ท ค โ น โ ล ยี
ทางการเกษตรต าบลก้อ 

เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
ท า ง ก า ร เ ก ษต ร ให้ กั บ
เกษตรกรในต าบลก้อ 

สนั บส นุ นก า ร
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ก า ร ล ด ต้ น ทุ น
ทางการเกษตร 

เกษตรกรมีความรู้ใน
การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

สนง.ปลัด 

8 โครงการในศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้
ป ร ะ ช า ช น ศึ ก ษ า แ ล ะ
น าไปใช้ในครัวเรือน 

ส นั บ ส นุ น
ส่งเสริมตามแนว
พ ร ะ ร า ช ด า ริ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ศูนย์การเรียนรู้
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียงเทศบาล
ต าบลก้อ 

แปลงสาธิตตามแนว
พระราชด าริ 

สนง.ปลัด 

รวม    190,000 190,000 190,000 190,000    

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ที่ 4 การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) 

เพื่อศักยภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. 

อปพร. 
ทต.ก้อ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

อปพร.เป็น
หน่วยงานช่วยเหลือ
ประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ 

สนง.ปลัด 
 

2 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการป้องกัน
การลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนและให้บริการ
ประชาชนช่วงเทศกาล  

เพื่อให้บริการด้านความ
ปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ในชว่ง
เทศกาลส าคัญ เชน่ 
เทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต ์

ช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

40,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

40,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

40,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

40,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ป้องกันได้
ทันท่วงทีทุก
เหตุและการ
ตายเพราะ
อุบัติเหตุบน
ท้องถนนในช่วง
เทศกาลในพื้นที่
เป็นศูนย ์

ประชาชนได้รับ
บริการมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

สนง.ปลัด 
 

แบบ ผ.1 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการจัดกิจกรรมพิธี
สวนสนามเนื่องในวัน
อาสาสมัครป้องกันฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. 
และตระหนักถึงหน้าที่
ของตนเอง 

อปพร. 
ทต.ก้อ 

5,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

อปพร.เป็น
หน่วยงานช่วยเหลือ
ประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ 

สนง.ปลัด 
 

4 โครงการเฝ้าระวัง
หมู่บ้านปลอดภัย
ห่างไกลอาชญากรรม  

เพื่อให้บริการด้านความ
ปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ 

หมู่ที่1-4 10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 80 
ของประชาชนมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

ประชาชนได้รับ
บริการมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

สนง.ปลัด 
 

5 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  

เพื่อให้บริการด้านความ
ปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ 

หมู่ที่1-4 100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยได้
ทันท่วงทีทุกใน
พื้นที่เป็นศนูย ์

ประชาชนได้รับ
บริการมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

สนง.ปลัด 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ 
และผูด้้อยโอกาส 

เพื่อจัดซื้อ จัดหาครุภณัฑ์
เพื่อสนับสนุนและอ านวย
ความสะดวกให้กับผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

สนับสนุ นและ
อ า น ว ย ค ว า ม
สะดวกให้กับผู้
พิ ก า ร 
ผู้ด้อยโอกาส 

30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 60 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
มีคุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 ก่อสร้างบ้านท้องถิ่น
ประชารัฐร่วมใจเทิดไท้
องค์ราชัน ราชินี 

เพื่อสนับสนุนก่อสร้างบ้าน
เทิดไท้องค์ราชัน บ้านเอื้อ
อาทรให้กับผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

ก่อสร้างบ้านเทิด
ไท้องค์ราชัน ฯ 
จ านวน 1 หลัง 

60,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชนท่ี
ได้รับการ
สงเคราะห์ อยู่ดี
มีสุข ร้อยละ 
100 

ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
มีคุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 จั ด ตั้ ง ศู น ย์ พั ฒ น า
ครอบครัวต าบลก้อ 

เพื่อให้มีศูนย์ประสานงาน
บริการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

ประชาชน
ต าบลก้อ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนอยู่ดีมีสุข  กอง
สวัสดิการ

สังคม 

4 โครงการกิจกรรมวันคน
พิการต าบลก้อ 

เพื่อจัดกิจกรรมให้กับคน
พิการในต าบลก้อ 

ผู้พิการต าบลก้อ 20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนอยู่ดีมีสุข  กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยหนาวให้
ผู้ด้อยโอกาสและผูย้ากไร ้

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
หนาวในพ้ืนท่ีต าบลก้อ 

ประชาชน หมู่ที่
1-4 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

จ านวน
ครัวเรือนร้อย
ละ 60 ได้รับ

ความช่วยเหลือ 

ประชาชนอยู่ดีมีสุข  กอง
สวัสดิการ

สังคม 

รวม    140,000 140,000 140,000 140,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ส่งเสริมกลุ่ มอาชีพและ
วิสาหกิจชุมชนต าบลก้อ 
เ ช่น  กลุ่ มพัฒนาอา ชีพ
ผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง 

เพื่อให้กลุ่มอาชีพสามารถ
ผลิตสินค้าออกสู่ท้องตลาด
และกลุ่มผู้ที่สนใจ 

ก ลุ่ ม วิ ส า ห กิ จ
ชุมชนในต าบล
ก้อ 

80,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

80,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

80,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

80,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
มีคุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่ง เสริมอาชีพ
ผู้ สู งอายุ  (ศพอส . )และ
ประชาชนต าบลก้อ 

เพื่อให้มีศูนย์ประสานงาน
บริการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและประชาชน 

ประชาชน
ต าบลก้อ 

 1,000,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

  โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนอยู่ดีมีสุข  กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
งานวันสตรีสากลต าบลก้อ 

เพื่อสนับสนุนการจัดงาน
วันสตรีสากลต าบลก้อ 

กลุ่มสตรีต าบล
ก้อ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

กลุ่มสตรีต าบลก้อ
ได้รับการพัฒนา
บทบาทของตนเอง 

สนง.ปลัด 
 

4 ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน
เข้มแข็ง 

เพื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม สนับสนุ น
กิ จ ก รรมการลดความ
รุนแรงครอบครัว 

ประชาชน
ต าบลก้อ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

10,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

10,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนอยู่ดีมีสุข  สนง.ปลัด 
 

5 โ ค ร ง ก า รผู้ สู ง วั ย ใ ส่ ใ จ
สุขภาพ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและประชาชน 

ผู้สูงอาย ุ 10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

10,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

10,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
มีคุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 ศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุ
ต าบลก้อ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมผู้สูงอายุในต าบล
ก้อ 

จ านวนผู้สูงอายุ
เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 60 คน  

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
มีคุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

7 ส่งเสริมการนวดแผน
โบราณส าหรับผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมผู้สูงอายุในต าบล
ก้อ 

ส่งเสริม
สนับสนุน
กิจกรรมผู้สูงอายุ
ในต าบลก้อ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
มีคุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

8 จัดกิจกรรมวันผูสู้งอายุ
ต าบลก้อ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมผู้สูงอายุในต าบล
ก้อ 

ส่งเสริม
สนับสนุน
กิจกรรมผู้สูงอายุ
ในต าบลก้อ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
มีคุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

9 จ้างนักเรียน นักศึกษา 
ปฏิบัติงานปิดภาคเรียน
ตามนโยบายของรัฐบาล 

เพื่อจ้างนักเรียน นักศึกษา 
ปฏิบัติงานปิดภาคเรียน
ตามนโยบายของรัฐบาล 

ช่วงเดือน
เมษายน 

60,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

นักศึกษา/
นักเรียน อายุ 
15 ปี ขึ้นไป 

นักเรียนนักศึกษาใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
10 ก่อสร้างห้องน้ าห้องส้วม

ส าหรับผู้พิการ 
เพื่ออ านวยความสะดวก
แ ก่ ผู้ พิ ก า ร ที่ ม า ติ ด ต่ อ
ราชการเทศบาลต าบลก้อ 

ห้องน้ าห้องส้วม
ส าหรับบริการผู้
พิการที่มาติดต่อ
ราชการ 

70,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

70,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

70,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

70,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

การเข้าถึงบริการ
ของผู้พิการ 

ผู้ พิ ก า ร ม า ติ ด ต่ อ
ร า ช ก า ร เ ท ศ บ า ล
ต าบลก้ออย่างสะดวก 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 ก่ อ ส ร้ า ง ล า น จ อ ด ร ถ
ส าหรับผู้พิการ 

เพื่ออ านวยความสะดวก
แ ก่ ผู้ พิ ก า ร ที่ ม า ติ ด ต่ อ
ราชการเทศบาลต าบลก้อ 

ล า น จ อ ด ร ถ
ส าหรับบริการผู้
พิการที่มาติดต่อ
ราชการ 

5,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

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

ผู้ พิ ก า ร ม า ติ ด ต่ อ
ร า ช ก า ร เ ท ศ บ า ล
ต าบลก้ออย่างสะดวก 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

12 จัดตั้งศูนย์พัฒนาคณุภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิอาชีพ
ผู้สูงอายุ (ศพอส.)  

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายุ 
(ศพอส.) 

ศู น ย์ พั ฒ น า
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต
แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
อาชีพผู้สูงอาย ุ

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ศู น ย์ พั ฒ น า
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต
แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
อาชีพผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุมีศูนย์พัฒนา
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต แ ล ะ
ส่ ง เ ส ริ ม อ า ชี พ
ผู้สูงอายุ (ศพอส.) 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

13 โครงการโรงเรยีนผูสู้งอาย ุ เพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิต
และส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอาย ุ
โดยมีกิจกรรมทุกเดือน 

ผู้สูงอาย ุ 30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

มีผู้เข้าร่วม
โครงการร้อย
ละ 25 ของ
จ านวนผู้สูงอายุ
และผา่นเกณฑ์ 
ADL 

ผู้สูงอายุอยู่ดีมีสุข มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

14 ส่งเสริมกลุม่ดนตรีพื้นเมือง
ต าบลก้อ 

เพื่อส่งเสริมกลุม่ดนตรี
พื้นเมืองในต าบลก้อ 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน 
ต าบลก้อ 
จ านวน 60 คน 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
มีคุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

รวม    841,000 851,000 841,000 841,000    
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3.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ส่งเสริมกลุ่มดนตรีพื้นเมือง
ต าบลก้อ 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มดนตรีพื้นเมือง
ในต าบลก้อ 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ต าบล
ก้อ จ านวน 60 
คน 

20,000 
(ทต.) 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 
งบ

โดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนอยู่ดีมี
สุข มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุต าบล
ก้อ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ผู้สูงอายุในต าบลก้อ 

ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมผู้สูงอายุ
ในต าบลก้อ 

60,000 
(ทต.) 
งบ

โดยประมาณ 

60,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(ทต.) 
งบ

โดยประมาณ 

สามารถด าเนิน
โครงการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทุก
ประการ 

ผู้สูงอายุมี
กิจกรรมใช้เวลา
ว่างให้เป็น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดิน
ทอง 

เพื่อให้ชุมชน วัด โรงเรียนมีส่วน
ร่วมในการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้
ด้านศิลธรรม จริยธรรม 

สนับสนุนให้
ประชาชนในต าบล
ก้อด าเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยการมี
ส่วนร่วมระหว่าง
ชุมชน โรงเรียน 
และวัด 

20,000 
(ทต.) 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 
งบ

โดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนอยู่ดีมี
สุข มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการกิจกรรมเกี่ยวกับวัน
ส าคัญต่างๆ ทางศาสนา เช่น 
-วันเข้าพรรษา 
-วันออกพรรษา 
-วันวิสาขบูชา 
      ฯลฯ 

เพื่อส่งเสริมประเพณีทางศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมระดับชาติ 

ประเพณีวัฒนธรรม
และวันส าคัญต่างๆ 
ทางศาสนา 

100,000 
(ทต.) 
งบ

โดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 
งบ

โดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

จรรโลงไว้ซ่ึงการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ส านักปลัด 
สภาวัฒนธรรม 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

5 โครงการที่มีวตัถุประสงค์เพื่อ
อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการ
ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น  
-ประเพณปีี๋ใหม่เมืองต าบลก้อ 
-โครงการรดน้ าด าหัวผูสู้งอาย ุ
-ประเพณีท าบุญหัวฝายบ้าน
ก้อทุ่ง 
-ประเพณสีรงน้ าพระธาตสุลี
ทันใจ วัดก้อยืน 
-ประเพณสีรงน้ าพระธาต ุ
สลีเวยีงก้อ 
-ประเพณลีอยกระทงต าบลก้อ 
(ยี่เป็ง) 
-สรงน้ าพระพุทธบาทผาตั้ง 
-สรงน้ าวัดบ้านเกา่ 
-สรงน้ ารอยพระบาทยางว ี
 
  ฯลฯ 

เพื่ออนุรักษ์และ
จรรโลงไว้ซึ่งการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อ

อนุรักษ์และ
จรรโลงไว้ซึ่งการ

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

จรรโลงไว้ซึ่งการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ส านักปลัด 
สภา

วัฒนธรรม 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

6 ทต.ด าเนินการเอง หรือ
อุดหนุนหน่วยงานอื่นเพื่อ
ด าเนินโครงการ 
-ร่วมงาน/จัดงานประเพณีปี
ใหม่เมืองอ าเภอลี ้
-ร่วมงาน/จัดงานสรงน้ าองค์
สามครูบาและพระธาตุหรภิุญ
ชัย 
-ร่วมงาน/จัดงานเจ้าแม่จาม
เทวีประจ าปี (งานฤดูหนาว) 
-ร่วมงาน/จัดงานประเพณีลอย
กระทงอ าเภอลี ้

ฯลฯ 

เพื่ออนุรักษ์และ
จรรโลงไว้ซึ่งการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อ

อนุรักษ์และ
จรรโลงไว้ซึ่งการ

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

90,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

90,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

90,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

90,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

จรรโลงไว้ซึ่งการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ส านักปลัด 
สภา

วัฒนธรรม 
 

7 ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
อุบัติเหตุทางถนน  

เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร
ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข
ปัญหาอุบัติ เหตุทาง
ถนน 

ประชาชนต าบล
ก้อ   

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

10,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

10,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

ลดอุบัติเหตุ
ทางถนนได้ 
ร้อยละ 20  

ปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง 

 

รวม    800,000 800,000 800,000 800,000    
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3.5 แผนงานงบกลาง  

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลก้อ 
 

เพื่อสมทบงบประมาณ
แก่กองทุนฯ 

กองทุนฯ 15,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

15,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

15,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

15,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

กองทุนฯมี
งบประมาณ
ด าเนินงาน
เพียงพอ 

กองทุนฯ 
สามารถ
ด าเนินงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 สนับสนนุเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ
 

เพื่อสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้สงูอายุ 

ประมาณ 
385 คน 

 

3,200,000 
(ทต.) 

(รัฐบาล) 
งบโดยประมาณ 

3,200,000 
(ทต.) 

(รัฐบาล) 
งบโดยประมาณ 

3,200,000 
(ทต.) 

(รัฐบาล) 
งบโดยประมาณ 

3,200,000 
(ทต.) 

(รัฐบาล) 
งบโดยประมาณ 

ผู้สูงอายุทีย่ื่นค า
ขอรับเบี้ยได้รับ
เบี้ยยังชีพทุกคน 
และได้รับภายใน
วันที่ระเบียบ
กฎหมายก าหนด 

สร้าง
หลักประกัน
ด้านรายได้แก่
ผู้สูงอาย ุ

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 สนับสนนุเบี้ยยังชีพคน
พิการหรือ 
ทุพพลภาพ 
 

เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสงัคมให้แก่คนพิการ
หรือ 
ทุพพลภาพ 
 

ประมาณ 
190 คน 

 

1,800,000 
(ทต.) 

(รัฐบาล) 
งบโดยประมาณ 

1,800,000 
(ทต.) 

(รัฐบาล) 
งบโดยประมาณ 

1,800,000 
(ทต.) 

(รัฐบาล) 
งบโดยประมาณ 

11,800,000 

(ทต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

คนพิการหรือ
ทุพพลภาพที่ยื่น
ค าขอรับเบี้ย
ได้รับเบี้ยยังชีพ
ทุกคนและได้รับ
ภายในวันที่
ระเบียบกฎหมาย
ก าหนด 

เสริมสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คน
พิการหรือ 
ทุพพลภาพ 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

4 สนับสนนุเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์
 

เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสงัคมให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์ 

ประมาณ 
22 คน 

132,000 
(ทต.) 

(รัฐบาล) 
งบโดยประมาณ 

132,000 
(ทต.) 

(รัฐบาล) 
งบโดยประมาณ 

132,000 
(ทต.) 

(รัฐบาล) 
งบโดยประมาณ 

132,000 
(ทต.) 

(รัฐบาล) 
งบโดยประมาณ 

ผู้ป่วยเอดส์ที่ยืน่ค า
ขอรับเบี้ยได้รับ
เบี้ยยังชีพทุกคน
และได้รับภายใน
วันที่ระเบียบ
กฎหมายก าหนด 

เสริมสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

รวม    132,000 132,000 132,000 132,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลก้อ ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 5 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ยุติ
การจุดไฟเผาป่า 

เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ผ่ า น ห อ ก ร ะ จ า ย ข่ า ว
ประจ าหมู่บ้านเพื่อยุติการ
เผ่าป่า หญ้า และพืชใน
พื้นที่เกษตรกรรม 

สร้างจิตส านึกให้
ป ร ะ ช า ช น ยุ ติ
การเผ่าป่า หญ้า 
และพืชในพื้นที่
เกษตรกรรม 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ด าเนินโครงการ
อย่างน้อยปลีะ 
2 โครงการ 

ปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันลดลง 

สนง.ปลัด 

2 โครงการป้องกันไฟป่าและ
หมอกควันในพื้นที่ต าบล
ก้อ 

เพื่อท ากิจกรรมรณรงค์
ป้องกันไฟป่าและหมอก
ควันในพ้ืนท่ีต าบลก้อ 

พื้นที่ต าบลก้อ 50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ด าเนินโครงการ
อย่างน้อยปลีะ 
2 โครงการ 

ปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันลดลง 

สนง.ปลัด 

รวม    60,000 60,000 60,000 60,000    
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4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1 โครงการหรือกิจกรรมที่
เก่ียวกับการบริหาร
จัดการขยะ 
โดยส่งเสริมการคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง การ
รณรงค์การบริหาร
จัดการขยะที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และการ
ด าเนินการอื่นที่เก่ียวกับ
การบริหารจัดการขยะ 
เช่น ธนาคารขยะ ฯลฯ 

เพื่อรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้าง
จิตส านึกให้ประชาชนคัด
แยกขยะตั้งแต่ต้นทาง 

หมู่ที่ 1-4 50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

งบประมาณการ
จัดเก็บขยะของ 
ทต.ก้อ เป็น
ศูนย์ 

ช่วยชะลอ
วิกฤตการณ์ทาง
ธรรมชาติของโลก 

สนง.ปลัด 

2 จั ด ซื้ อ ถั ง ข ย ะ ป ร ะ จ า
หมู่บ้าน 

เ พื่ อ ส ร้ า ง จิ ต ส า นึ ก ใ ห้
ประชาชนรู้จักทิ้งขยะเป็น
ที่เป็นทาง 

จั ด ซื้ อ ถั ง ข ย ะ
ประจ าหมู่บ้าน
เพื่ อความ เป็ น
ร ะ เ บี ย บ
เรียบร้อย 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ปั ญ ห า ขย ะ ใ น
ชุมชนลดลงร้อย
ละ 5 

ปัญหาขยะลดลง สนง.ปลัด 

รวม    70,000 70,000 70,000 70,000    
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4.3 แผนงานการเกษตร 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปลูกต้นไม้ในป่า
ชุมชนป่าต้นน้ า  
ป่าสาธารณะ  
ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์
ฟื้นฟูแหล่งน้ า สร้างและ
ซ่อมแซมฝายชะลอน้ า  
ตามแนวพระราชด าริฯ 

ส่งเสริมสนบัสนุนการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พื้นที่ปลูกป่า
ทดแทนใน

ต าบล 

60,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ด าเนินโครงการ
อย่างน้อยปลีะ 
2 โครงการ 

ช่วยชะลอ
วิกฤตการณ์ทาง
ธรรมชาติของโลก 

สนง.ปลัด 

2 ฝึ ก อ บ ร ม อ า ส า ส มั ค ร
พิทักษ์ป่า (รสทป.)ต าบล
ก้อ 

เ พื่ อ ฝึ ก อ บ ร ม ส ร้ า ง
เ ค รื อ ข่ า ย อ า ส า ส มั ค ร
พิทักษ์ป่า (รสทป.)ต าบล
ก้อ 

ฝึกอบรมสร้ าง
เ ค รื อ ข่ า ย
อ า ส า ส มั ค ร
พิ ทั ก ษ์ ป่ า 
(รสทป.) ต าบล
ก้ อ  รั ก ษ า ป่ า
อนุรักษ์พื้นที่ป่า
ชุมชน 

40,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

40,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

40,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

40,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

อาสาสมัคร
พิทักษ์ป่า 
(รสทป.) จ านวน 
100 คน 

ปัญหาการบุกรุกการ
ตัดไม้ท าลายป่า
ลดลง/มีป่าไม้เพิม่ขึ้น 

สนง.ปลัด 

รวม    100,000 100,000 100,000 100,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการศึกษา และกีฬา 
 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และกีฬา 
5.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนนุค่าอาหารเสริม 
(นม)  
ในโรงเรียนและ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
พื้นที ่

เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายของผูป้กครอง 
ส่งเสริมโภชนาการที่ดีแก่
เด็กนักเรียน 

โรงเรียน
ประมาณ 
200 คน 

ศพด.ประมาณ 
60 คน 

600,000 
(ทต.) 

(กรมส่งเสริมฯ) 
งบโดยประมาณ 

600,000 
(ทต.) 

(กรมส่งเสริมฯ) 
งบโดยประมาณ 

600,000 
(ทต.) 

(กรมส่งเสริมฯ) 
งบโดยประมาณ 

600,000 
(ทต.) 

(กรมส่งเสริมฯ) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนเป้าหมายทีไ่ด้รับ
อาหารเสริม(นม) ที่มี
คุณภาพไม่เนา่เสีย 

เด็กนักเรียนมี
โภชนาการที่ด ี

ส านักปลัด 
โรงเรียน 
ศพด. 

2 สนับสนนุอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนในโรงเรียน 
 

เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายของผูป้กครอง 
ส่งเสริมโภชนาการที่ดีแก่
เด็กนักเรียน 

เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้าน
ก้อจัดสรร  
อ.1-ป.6 

 

800,000 
(ทต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

800,000 
(ทต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

800,000 
(ทต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

800,000 
(ทต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนเป้าหมายได้รับ
ประทานอาหารกลาง
วันที่มีคุณภาพ 

เด็กนักเรียนมี
โภชนาการที่ด ี

ส านักปลัด 
โรงเรียน 
ศพด. 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
-ค่าอาหารกลางวนั 
ศพด.จ านวน 60 คน 
-ค่าจัดการเรียนการสอน 
จ านวน 60 คน  

เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายของผูป้กครอง 
ส่งเสริมโภชนาการที่ดีแก่
เด็กนักเรียน 

เด็ก ศพด.
ประมาณ 
60 คน 

400,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของนักเรียน
เป้าหมาย
ได้รับประทาน
อาหารกลาง
วันที่มี
คุณภาพ/และ
ได้รับ
การศึกษาที่มี
คุณภาพ 

เด็กนักเรียนมี
โภชนาการที่ดีและมี
การจัดการเรียนการ
สอนมีคุณภาพ
มาตรฐาน 

ส านักปลัด 
 

4 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อเสริมสร้างทักษะของ
เด็กให้มีพัฒนาการด้าน
ส ติ ปั ญ ญ า แ ล ะ
ประสบการณ์ที่ดี  และ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เ ด็ ก ก ล้ า คิ ด  ก ล้ า
แสดงออก และพัฒนา
ตนเองได้ตามศักยภาพ 

เด็ก นักเรียน ใน
พื้นที่ต าบลก้อ 

80,000 
(ทต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

80,000 
(ทต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

80,000 
(ทต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

80,000 
(ทต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 80 
ของเด็กใน
ต าบลได้
ร่วมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญาและ
ประสบการณ์ที่ดี  
เด็กกล้าคิด กล้า
แสดงออก และ
พัฒนาตนเองได้ตาม
ศักยภาพ 

ส านักปลัด 
ร.ร.บ้านก้อ

จัดสรร 
ศพด. 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
ก้อ 

เ พื่ อ พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
บุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
ก้อ 

บุคลากรทางการ
ศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลก้อ มี
ค ว า ม รู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

8,000 
(ทต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

8,000 
(ทต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

8,000 
(ทต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

8,000 
(ทต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรทาง
การศึกษาได้รับการ
พัฒนา 

นักเรียนได้รับ
ความรู้จากครูที่มี
คุณภาพ 

ส านักปลัด  
ศพด. 

6 โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ใน ศพด. 

เพื่อพัฒนาความรู้แก่เด็ก
นักเรียน 

ศพด.เทศบาล
ต าบลก้อ 

10,000 
(ทต.) 

 

10,000 
(ทต.) 

 

10,000 
(ทต.) 

 

10,000 
(ทต.) 

 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนได้ความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ 

นักเรียนทุกคนมี
ความรู้นอก
ห้องเรียนเพิ่มข้ึน 

ส านักปลัด  
ศพด. 

7 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคาร ศพด. 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อาคาร ศพด. 
 

ศพด. เทศบาล
ต าบลก้อ 

60,000 
(ทต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

60,000 
(ทต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

60,000 
(ทต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

60,000 
(ทต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซมอย่างน้อยปี
ละหนึ่งโครงการ 

ศพด.ใช้การได้ด ี ส านักปลัด  
ศพด. 

8 โครงการประกวด ส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและโรงเรยีนที่มี
การจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น 

เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมี
ความรู้ความสามรถในการ
จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาเข้าร่วมประกวด
ในระดับต่างๆ 

ศพด.เทศบาล
ต าบลก้อ 

10,000 
(ทต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 20 ของ
บุคลากรมีความรู้ใน
การจัดท าแผนการ
ศึกษา 

บุคลากรในสังกัดมี
ความรู้ความสามารถ
ในการจัดท า
แผนพัฒนา
การศึกษาเข้าร่วม
ประกวดในระดับ
ต่างๆ 

ส านักปลัด  
ศพด. 

 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 กิจกรรม 5 ส. ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลก้อ 

เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด
กิจกรรม 5 ส. ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

การจัดกิจกรรม 
5 ส. ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

5,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 
 

5,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 
 

5,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 
 

5,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 
 

กิจกรรม 5 ส.
อย่ า งน้ อ ย  5 
กิจกรรม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
กิจกรรม 5 ส. 

ส านักปลัด  
ศพด. 

10 โครงการเผยแพร่งาน
วิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อเป็นการน าเสนองาน
วิชาการ ผลงานของเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ศพด. 
สังกัด ทต.ก้อ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 40 
ของนักเรียน
ในพื้นทีไ่ด้รับ
การพัฒนา 

นักเรียนได้รับ
ความรู้และได้รบั
การพัฒนาศักยภาพ 

ส านักปลัด  
ศพด. 

11 วันแม่แห่งชาติ เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้แสดงออกถึง
ค ว า ม รั ก ค ว า ม ห่ ว ง ใ ย
ระหว่างแม่กับลูก 

เ ด็ ก ใ น ศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง
ความรักความ
ห่วงใยระหว่าง
แม่กับลูก 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของเด็ก
นักเรียนแสดง
ความรักต่อแม ่

นักเรียนได้รับ
ความรู้จากแม่และ
ครอบครัวอบอุ่น 

ส านักปลัด  
ศพด. 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 พาน้องท่องวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลก้อ 

ส่ ง เ ส ริ ม
การศึกษาแหล่ง
เ รี ย น รู้ น อ ก
ส ถ า น ที่ ศู น ย์
พัฒนาเด็ก เล็ก
ต าบลก้อ ด้าย
วั ฒ น ธ ร ร ม
ประเพณี 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้ อ ย ล ะ  8 0 
ข อ ง เ ด็ ก
นั ก เ รี ย น ไ ด้
ศึ ก ษ า ด้ า น
วัฒนธรรม 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ได้ศึ กษาแหล่ ง
เ รี ย น รู้ น อ ก
สถานศึกษา 

ส านักปลัด 
ทต.ก้อ 

13 โครงการสารสัมพันธ์เยี่ยม
บ้ า น เ ด็ กนั ก เ รี ย นศู นย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลก้อ 

นั ก เ รี ย น ศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

5,000 
ทต. 

งบโดยประมาณ 

5,000 
ทต. 

งบโดยประมาณ 

5,000 
ทต. 

งบโดยประมาณ 

5,000 
ทต. 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนของเด็ก
นักเรียน 

ครู แ ล ะผู้ ป ก ค รอ ง
นั ก เ รี ย น ไ ด้ พบป ะ
แล ก เ ปลี่ ย น คว า ม
คิดเห็นสารสัมพันธ์ถึง
บ้าน 

ส านักปลัด 
ศพด. 

14 โครงการสารสัมพันธ์เยี่ยม
บ้ า น เ ด็ กนั ก เ รี ย นศู นย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลก้อ 

นั ก เ รี ย น ศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

5,000 
ทต. 

งบโดยประมาณ 

5,000 
ทต. 

งบโดยประมาณ 

5,000 
ทต. 

งบโดยประมาณ 

5,000 
ทต. 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนของเด็ก
นักเรียน 

ครู แ ล ะผู้ ป ก ค รอ ง
นั ก เ รี ย น ไ ด้ พบป ะ
แล ก เ ปลี่ ย น คว า ม
คิดเห็นสารสัมพันธ์ถึง
บ้าน 

ส านักปลัด 
ศพด. 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 รถรับ-ส่งเด็กผู้ด้อยโอกาส 
ที่อยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล 

เพื่อสนับสนุนรถส าหรับ
นักเรียนในพ้ืนท่ีห่างไกล 

ส นั บ ส นุ น ร ถ
ส าหรับนักเรียน
ในพื้นที่ห่างไกล  
ในพื้นที่ต าบลก้อ 

30,000 

ทต. 
งบโดยประมาณ 

30,000 

ทต. 
งบโดยประมาณ 

30,000 

ทต. 
งบโดยประมาณ 

30,000 

ทต. 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 ของ
ครัวเรือนของเด็ก
นักเรียนได้รับ
ความปลอดภยั 

นักเรียนในพ้ืนท่ี
ห่างไกล  ในพื้นที่
ต าบลก้อ 
เดินทางมาเรียน
ได้อย่างปลอดภัย 

ส านักปลัด 
ศพด. 

16 อบรมพัฒนาศั ก ยภาพ
คณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลก้อ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการบริ ห ารศู นย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลก้อ 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลก้อ มี
ค ว า ม รู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

25,000 
ทต. 

งบโดยประมาณ 

25,000 
ทต. 

งบโดยประมาณ 

25,000 
ทต. 

งบโดยประมาณ 

25,000 
ทต. 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 ของ
กรรมการบริหาร 
ศพด.มี ศักยภาพ
บ ริ ห า ร บ ริ ห า ร
เกี่ยวกับการศึกษา 

คณะกรรมการ
บ ริ ห า ร ศู น ย์
พัฒนา เด็ ก เ ล็ ก
ต า บ ล ก้ อ  มี
ค ว า ม รู้
ค ว า มส า ม า ร ถ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
ศพด. 

17 ส่งเสริมการอนุรักษ์ดนตรี
พื้นเมือง 

เพื่อสืบสาน  อนุรักษ์และ
ดนตรีพื้นเมืองให้กับเด็ก
และเยาวชน 

ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
อนุ รั ก ษ์ ดนต รี
พื้ น เ มื อ ง 
ถ่ายทอดให้กับ
เด็กและเยาวชน 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

10,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

10,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 40 
ของเด็ก 
เยาวชน ใน
พื้นที่ได้รบัการ
พัฒนา 

เด็ก เยาวชน 
ได้รับความรู้
และได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 

ส านักปลัด 
 

รวม    2,078,000 2,078,000 2,078,000 2,078,000    

 
 
 

แบบ ผ.01 
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5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจดัการแข่งขันกีฬา
ต่างๆ เช่น 
-โครงการแข่งขันกีฬาสี่ก้อเกมส์ 
(ประชาชนท่ัวไป) 
-โครงการแข่งขันกีฬาแก่งก้อ
เกมส์ (เด็ก เยาวชนท่ัวไป) 
-โครงการแข่งขันกีฬาอ าเภอลี้
สัมพันธ์  
-โครงการจดัส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาผาหนามคัพ 
-โครงการแข่งขันกีฬาผูสู้งอายุ
ต าบลก้อ 
-โครงการจดัส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาเทศบาลและ
ประชาชนสัมพันธ์จังหวัดล าพูน  
-โครงการจดัส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน
อ าเภอลี้คัพ 
 

ฯลฯ 
 

เพื่อต้านภัยยาเสพ
ติดและเสริมสร้างสุข
ภาวะอันดีแกผู่้เล่น
กีฬา 

จัดการแข่งขัน
กีฬา 

500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

สามารถด าเนิน
โครงการได้
บรรลุ
วัตถุประสงค์
ทุกประการ 

ต้านภัยยาเสพติด 
เสรมิสร้างสุขภาวะ
อันดีแก่ผู้เล่นกีฬา 

ส านักปลดั 
ศพด. 
ฯลฯ 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 จัดซื้อวัสดุกีฬา เพื่อจัดซื้อวัสดุกีฬาในการ
ส่งเสริมเยาวชน ประชาชน 
ในการออกก าลังกาย 

ประชาชน
ต าบลก้อ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

10,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

10,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
มีสุขภาพที่แข็งแรง  

สนง.ปลัด 
 

รวม    510,000 510,000 510,000 510,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน 
 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.1 แผนงานสาธารณสุข 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน
เข้มแข็ง 

เพื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม สนับสนุ น
กิ จ ก รรมการลดความ
รุนแรงครอบครัว 

ลดความรุนแรง
ในครอบครัว  

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

10,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

10,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

ปั ญ ห า ค ว า ม
รุ น แ ร ง ข อ ง
ครอบครั ว ใน
ชุมชน 

ลดความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี ลดปัญหา
อาชญากรรม ปัญหา
ทางสังคม 

ส านักปลัด 

2 โครงการป้องกันและระงับ
โรคตดิต่อต่างๆ ควบคุม
ป้องกันโรคระบาดในพ้ืนท่ี 

เพื่อป้องกันและระงับ
โรคตดิต่อต่างๆ ควบคุม
ป้องกันโรคระบาดในพ้ืนท่ี 

พื้นที่ต าบลก้อ 50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ควบคุม ป้องกันและ
ลดการระบาดของ
โรคในพื้นที่ต าบลก้อ 
 

สนง.ปลัด 
รพ.สต. 

หน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 

3 ตรวจคุณภาพน้ าอุปโภค 
บริโภค ต าบลก้อ 

เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ าใช้
ในการอุปโภค บริโภคใน
ต าบลก้อ 

คุณภาพน้ าใช้ใน
ก า ร อุ ป โ ภ ค 
บริโภคในต าบล
ก้อ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

10,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

10,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

คุณภาพน้ า
อุปโภคบรโิภค 

มีน้ าใช้ในการอุปโภค
บริโภคที่มีคุณภาพ 

กองช่าง
เทศบาลต าบล
ก้อ 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 สนับสนุนการจัดงานวัน
อาสาสมัครสาธารณสุข
แห่งชาติ  (อสม.) 

เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ใ ห้ 
ความส าคัญกับวันส าคัญ
ระดับชาติและที่ ส าคัญ
สนับสนุนกิจกรรมให้กับอ
สม. 

ส นั บ ส นุ น
กิ จ ก ร ร ม
อ า ส า ส มั ค ร
สาธารณสุขใน
พื้นที่ต าบลก้อ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

กิจกรรมวัน อส
ม. 

ความส าคัญกับวั น
ส าคัญระดับชาติและ
ที่ ส า คั ญ ส นั บ ส นุ น
กิจกรรมให้กับอสม. 

สนง.ปลัด 
รพ.สต. 

หน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 

5 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
และการแพทย์ เช่น  
-เครื่องตรวจวัดความดัน
โลหิต  
-เครื่องวัดระดับน้ าตาล 
-เครื่องช่ังน้ าหนัก 

ฯลฯ 

สนับสนุนการตรวจคัด
ก ร อ ง สุ ข ภ า พ ข อ ง
ประชาชน 

เครื่องตรวจวัด
ความดันโลหิต
และ เครื่ อ ง วั ด
ระดับน้ าตาลใน
เลือด 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

สุ ข ภ า พ ข อ ง
ประชาชน 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

รวม    110,000 110,000 110,000 110,000    

 
 
 

 
 

 

แบบ ผ.01 
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 6.2 แผนงานงบกลาง 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เงินสมทบกองทนุ
หลักประกันสุขภาพ 
อบต.ศรีค้ า  
(สปสช.ทต.ก้อ) 
งบกลาง 

เพื่อสนับสนุนโครงการ
กิจกรรมกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ทต.
ก้อ 

กองทุนฯ 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

อุดหนุน
งบประมาณ
เป็นไปตาม
ร้อยละของ  
สนง.กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
แห่งชาติ
ก าหนด 

สปสช.อบต.ศรีค้ าได้
จัดโครงการกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ต าบล 

สนง.ปลัด 
รพ.สต. 

หน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 

รวม    200,000 200,000 200,000 200,000    

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7.1.แผนงานบริหารทั่วไป 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เงินเดือน/ค่าตอบแทน
ฝ่ายการเมือง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน/
ค่าตอบแทนฝ่ายการเมือง 

ฝ่ายการเมือง 2,624,640 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

2,624,640 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

2,624,640 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

2,624,640 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 ของฝ่าย
การเมืองใน อบต.
ได้รับเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนตา่งๆ 

เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาด้าน
การเมืองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

สนง.ปลัด 

 
 
 

 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 ค่าใช้จ่ายส าหรับการ
เลือกตั้ง หรือการท า
ประชาพิจารณ์ 
ประชามติต่างๆ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับการเลือกตั้ง
ทั่วไปหรือเลือกตั้ง
ซ่อมฯ ในระดับ
ท้องถิ่นและ
ระดับชาติ การท า
ประชาพิจารณ์ 
ประชามติต่างๆ 

การเลือกตั้ง 
การท าประชา

พิจารณ์ 
ประชามติต่างๆ 

ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

350,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

350,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

350,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

350,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 60 ของ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ไปเลือกตั้ง 

ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
ได้รับการพัฒนา 

สนง.ปลัด 
 

3 ส่งเสริมสนบัสนุนรัฐพิธี 
ราชพิธ ี
วันส าคัญของชาติ และ
งานศาสนา ประเพณี
และวัฒนธรรม เช่น 
- โครงการวันพ่อ
แห่งชาต ิ
- โครงการวันแม่
แห่งชาต ิ

ฯลฯ 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนนุรัฐพิธี ราช
พิธี วันส าคัญของ
ชาติ  
 

รัฐพิธี ราชพิธ ี
วันส าคัญของชาต ิ

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

จรรโลงไว้ซึ่ง
ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

สนง.ปลัด 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 เงินเดือน ค่าตอบแทน
และสวัสดิการต่างๆ 
(ส านักปลัด/กองคลัง/
กองวิชาการและ
แผนงาน) 

ส่งเสริมสนบัสนุน
บุคลากรท้องถิ่นเพื่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ข้าราชการ
พนักงานส่วน
ต าบล 
พนักงานจ้าง  

5,200,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

5,200,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

5,200,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

5,200,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

เบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตาม
ระเบียบ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  

ข้าราชการฯ
พนักงานจ้างมี 
เงินเดือน
ประโยชน์ตอบ
แทนอื่นและ
สวัสดิการที่ด ี

สนง.ปลัด กอง
คลัง 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

5 สนับสนนุการบริหารงาน
ด้านค่าใช้สอย  
ค่าสาธารณูปโภคให้แก่
ส่วนงานตา่งๆ เชน่ 
ค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการอินเตอร์เน็ต
ต าบล ฯลฯ 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้สอย
ต่างๆเพื่อด าเนนิการตาม
อ านาจหนา้ที ่

ทุกส่วนงาน 
หมู่ที่ 1-4 

 

850,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

850,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

850,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

850,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ที่สูงขึ้น 

การบริหารงาน
ของ ทต. มี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

สนง.ปลัด กอง
คลัง 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 สนับสนนุการบริหารงาน
ด้านค่าวัสดุให้แก่ส่วน
งานตา่งๆ โครงการ
จัดซื้อวัสดุต่างๆตาม
อ านาจหนา้ที่ เพื่อใช้ใน
ส านักงานและบริการ
สาธารณะ 

เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุ
ต่างๆเพื่อด าเนนิการตาม
อ านาจหนา้ที ่

ทุกส่วนงาน 
หมู่ที่ 1-4 

 

500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ที่สูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
ทต. มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

สนง.ปลัด 
กองคลัง 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

7 สนับสนนุการบริหารงาน
ด้านค่าครุภัณฑต์่างๆ
ให้แก่ส่วนงานตา่งๆ เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่  

เพื่อสนับสนุนค่าครุภัณฑ์
ต่างๆเพื่อด าเนนิการตาม
อ านาจหนา้ที ่

ทุกส่วนงาน 
หมู่ที่ 1-4 

 

500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ที่สูงขึ้น 

การบรหิารงานของ 
ทต. มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

สนง.ปลัด 
กองคลัง 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

8 รายจ่ายอื่นๆ  
- ค่าจ้างองค์กรหรือ
สถาบนัที่เป็นกลางเพื่อ
เป็นผู้ด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้มา
รับบริการปฏิบัตงิานของ 
ทต.ก้อ 

เพื่อเป็นส ารวจความพงึ
พอใจของผู้มารับบริการ
ปฏิบัติงานของ ทต.ก้อ 

พื้นที่ต าบล 
ก้อ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ทต.ก้อ ผ่าน
เกณฑ์ประเมิน
ทุกด้านที่
ประเมิน 

ทราบความพึงพอใจ
ของผู้มารับบริการที่
มีต่อการปฏิบัติงาน
ของ ทต.ก้อ 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

 

แบบ ผ.01 



หน้า 158 | 
 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการประชุม
ประชาคมการบูรณาการ
จัดท าแผนพัฒนาหมู่บา้น
และแผนพฒันาของ ทต.  

ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นในการแก้ไข
ปัญหาเพื่อให้บริการ
ประชาชนในพื้นที่ 

จ านวน 4 
หมู่บ้าน 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชนร้อย
ละ 80 ของ
ทุกครัวเรือน
เข้าร่วม
ประชุม 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการก าหนดแผน
และโครงการพัฒนา 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

10 โครงการฝึกอบรม 
คุณธรรมจริยธรรม 
ผู้บริหาร พนักงาน ผูน้ า
ชุมชน 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถแก่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน ตลอดจน
สร้างคุณธรรมจริยธรรม 

ผู้บริหาร 
พนักงาน 
ผู้น าชุมชน 
กลุ่มต่างๆ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของผู้บริหาร 
พนักงาน 
ผู้น าชุมชน 
กลุ่มต่างๆ 
ได้รับการ
พัฒนา 

น าความรู้มาพัฒนา
ท้องถิ่น 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

11 โครงการปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ
ภาษีที่มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ในพื้นที ่
ทต.ก้อ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

จัดเก็บภาษีได้
เพิ่มมากขึ้น 

การจัดเก็บภาษีได้
ตามเป้าหมาย 

กองคลัง 

12 โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่พบประชาชน 

ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นในการแก้ไข
ปัญหาเพื่อให้บริการ
ประชาชนในพื้นที่ 

ในพื้นที ่
ทต.ก้อ 

40,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

40,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

40,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

40,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชนร้อย
ละ 80 ของ
ชุมชนเรือนแพ
เข้าถึงบริการ
ของ ทต. 

มีบริการสาธารณะ
และอ านวยความ
สะดวกให้ประชาชน 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

แบบ ผ.01 



หน้า 159 | 
 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการเข้าร่วมประกวด 
ในระดับต่างๆ ของ
เทศบาลต าบลก้อ  

เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมี
ความรู้ความสามรถในการ
เข้าร่วมประกวดในระดับ
ต่างๆ 

เทศบาลต าบล
ก้อ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 
 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 20 
ของบุคลากรมี
ความรู้ในการ
จัดท าแผนการ
ศึกษา 

บุคลากรในสังกัดมี
ความรู้ความสามารถ
ในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา
เข้าร่วมประกวดใน
ระดับต่างๆ 

ส านักปลัด  
ศพด. 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

14 โครงการประชาสัมพนัธ์
ผลการด าเนนิงาน
ประจ าป ี

เพื่อประชาสัมพนัธ์ผล
การด าเนินงานประจ าปี
ให้ประชาชนทราบ 

วารสาร
ประชาสัมพนัธ ์

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ทราบถึงผลการ
ด าเนินงานของ 
ทต. 

การบริหารงานของ 
ทต. มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

15 โครงการปรับปรุงเวบ็
ไซด์เทศบาลต าบลก้อ 

เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพนัธ์และเปน็
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ปัจจุบนั 

การปรับปรุง
เว็บไซด์ครบ
ตาม
ภาระหน้าที ่

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ข้อมูลร้อยละ 
70 เป็น
ปัจจุบัน 

การบริหารงานของ 
ทต. มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



หน้า 160 | 
 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 โครงการอบรมเผยแพร่
ความรู้ด้านกฎหมายแก่
ผู้ปฏิบัตงิานท้องถ่ินและ
ประชาชนทั่วไป 

เพื่อให้บุคลากรและ
ประชาชนรู้ถึงบทบาท
หน้าที่ที่ควรปฏบิัต ิ

ผู้บริหาร 
พนักงาน 
ผู้น าชุมชน 
กลุ่มต่างๆ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของผู้บริหาร 
พนักงาน 
ผู้น าชุมชน 
กลุ่มต่างๆ 
ได้รับการ
พัฒนา 
 

น าความรู้มาพัฒนา
ท้องถิ่น 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
 
 
 
 
  

17 โครงการรณรงค์ต้านการ
ทุจริตแก่เยาวชน 
ประชาชน   

เพื่อประชาสมัพันธ์การ
สร้างเครือข่ายการต้าน
ทุจริตแก่เยาวชน 
ประชาชน  

เยาวชน 
ประชาชน 
ต าบลก้อ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 
 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

มีเครือข่ายต้าน
การทุจริตอยา่ง
น้อย 1 
เครือข่าย 

เยาวชนเข้ามามี
บทบาทในการต้าน
การทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

18 โครงการวันท้องถิ่นไทย เพื่อจัดกิจกรรมท าบุญ
ตักบาตร นิทรรศการ 
การมอบโล่ห์รางวัล 

ผู้บริหาร 
พนักงาน 
ผู้น าชุมชน 
กลุ่มต่างๆ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของผู้บริหาร 
พนักงาน 
ผู้น าชุมชน 
กลุ่มต่างๆ 
ได้รับการ
พัฒนา 

การบริหารงานของ 
ทต. มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

 

แบบ ผ.01 



หน้า 161 | 
 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 โครงการวันเทศบาล เพื่อจัดกิจกรรมท าบุญ
ตักบาตร นิทรรศการ 
การมอบโล่ห์รางวัล 

ผู้บริหาร 
พนักงาน 
ผู้น าชุมชน 
กลุ่มต่างๆ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของผู้บริหาร 
พนักงาน 
ผู้น าชุมชน 
กลุ่มต่างๆ 
ได้รับการ
พัฒนา 

การบริหารงานของ 
ทต. มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

20 จัดตั้งตู้ ปณ และเวปไซต์
แจ้งเหตุทุจรติ 

เพื่อให้มีช่องทางในการับ
เรื่องราวร้องทุกข์ เหตุ
ทุจริต 

จัดตั้งตู้ ปณ 
และเวปไซต์แจ้ง
เหตุทุจรติ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ตู้ ปณ และเวป
ไซต์แจ้งเหตุ
ทุจริต 

มีช่องทางในการับ
เรื่องราวร้องทุกข์ 
เหตุทุจรติ 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

21 จัดตั้งศูนย์รบัเรื่องราวร้อง
ทุกข์และศูนย์ด ารงธรรม 

เพื่อให้ศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์และศูนย์ด ารงธรรม 

จัดตั้งศูนย์รบั
เรื่องราวร้อง
ทุกข์และศูนย์
ด ารงธรรม 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ศูนย์รับ
เรื่องราวร้อง
ทุกข์และศูนย์
ด ารงธรรม 

มีศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์และศูนย์ด ารง
ธรรม 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

22 ประชาสมัพันธ์เผยแพร่
การจัดซื้อจดัจ้างการใช้
จ่ายเงินให้แก่ประชาชน 

เพื่อประชาสมัพันธ์
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้จ่ายเงินให้แก่
ประชาชน 

เผยแพร่การ
จัดซื้อจัดจ้างการ
ใช้จ่ายเงินให้แก่
ประชาชน 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

การจัดซื้อจดั
จ้างการใช้
จ่ายเงิน 

ประชาชนไดร้ับ
ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างการใช้
จ่ายเงิน 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

 
 
 

แบบ ผ.01 



หน้า 162 | 
 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 อบรมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
ให้กับตัวแทน
ชุมชนในการตรวจ
รับงาน 

เพื่ออบรมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
ให้กับตัวแทนชุมชน
ในการตรวจรับงาน 

ตัวแทนชุมชนในการ
ตรวจรับงาน 

5,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ตัวแทนชุมชน
ในการตรวจรับ
งาน 

ตัวแทน
ชุมชนความรู้
ความเข้าใจ
ในการตรวจ
รับงานท่ี
ถูกต้อง 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

รวม    10,319,640 10,319,640 10,319,640 10,319,640    
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7.2 แผนงานการศึกษา 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เงินเดือน ค่าตอบแทน
และสวัสดิการต่างๆ 
(ศพด.) 

ส่งเสริมสนบัสนุน
บุคลากรท้องถิ่นเพื่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ข้าราชการ
พนักงานส่วน
ต าบล 
พนักงานจ้าง  

8,700,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

8,700,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

8,700,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

8,700,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

เบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตาม
ระเบียบ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  

ข้าราชการฯ
พนักงานจ้างมี 
เงินเดือน
ประโยชน์ตอบ
แทนอื่นและ
สวัสดิการที่ด ี

ส านักปลัด 

2 สนับสนนุการบริหารงาน
ด้านค่าใช้สอย  
ค่าสาธารณูปโภคให้แก่
ส่วนงานตา่งๆ เชน่ 
โครงการจ้างเหมารถ
รับส่งนักเรียน ฯลฯ 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้สอย
ต่างๆเพื่อด าเนนิการตาม
อ านาจหนา้ที ่

ทุกส่วนงาน 
หมู่ที่ 1-4 

 

1,000,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ที่สูงขึ้น 

การบริหารงาน
ของ ทต. มี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ส านักปลัด 

3 สนับสนนุการบริหารงาน
ด้านค่าวัสดุให้แก่ส่วน
งานตา่งๆ โครงการ
จัดซื้อวัสดุต่างๆตาม
อ านาจหนา้ที่ เพื่อใช้ใน
ส านักงานและบริการ
สาธารณะ 

เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุ
ต่างๆเพื่อด าเนนิการตาม
อ านาจหนา้ที ่

ทุกส่วนงาน 
หมู่ที่ 1-4 

 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ที่สูงขึ้น 

การบริหารงาน
ของ ทต. มี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 สนับสนนุการบริหารงาน
ด้านค่าครุภัณฑต์่างๆ
ให้แก่ส่วนงานตา่งๆ เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่  

เพื่อสนับสนุนค่าครุภัณฑ์
ต่างๆเพื่อด าเนนิการตาม
อ านาจหนา้ที ่

ทุกส่วนงาน 
หมู่ที่ 1-4 

 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ที่สูงขึ้น 

การบริหารงาน
ของ ทต. มี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ส านักปลัด 

5 จั ดซื้ อหนั งสื อพิ มพ์  ไ ว้
บ ริ ก า ร ป ร ะ จ า ที่ อ่ า น
หนังสือพิมพ์หมู่บ้าน 

เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น จั ด ห า 
หนั ง สื อพิ มพ์  ว า ร ส า ร 
ห นั ง สื อ ป ร ะ จ า ที่ อ่ า น
หนังสือพิมพ์หมู่บ้าน 

สนั บส นุ นก า ร
จั ด ห า 
ห นั ง สื อ พิ ม พ์ 
วารสาร หนังสือ
ป ร ะ จ า ที่ อ่ า น
ห นั ง สื อ พิ ม พ์
หมู่บ้าน 

40,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

40,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

40,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

40,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ชุ ม ช น ไ ด้ รั บ
ข่าวสาร 

ป ร ะ ช า ช น ไ ด้
รั บทราบข้อมู ล
ข่าวสาร 

ส านักปลัด 

รวม    2,260,000 2,260,000 2,260,000 2,260,000    

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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7.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เงินเดือน ค่าตอบแทน
และสวัสดิการต่างๆ 
(กองสวัสดิการสังคม) 

ส่งเสริมสนบัสนุน
บุคลากรท้องถิ่นเพื่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ข้าราชการ
พนักงานส่วน
ต าบล 
พนักงานจ้าง  

1,500,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

1,500,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

1,500,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

1,500,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

เบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตาม
ระเบียบ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  

ข้าราชการฯ
พนักงานจ้างมี 
เงินเดือนประโยชน์
ตอบแทนอื่นและ
สวัสดิการที่ด ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 สนับสนนุการบริหารงาน
ด้านค่าใช้สอย  
ค่าสาธารณูปโภคให้แก่
ส่วนงานตา่งๆ เชน่ ฯลฯ 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้สอย
ต่างๆเพื่อด าเนนิการตาม
อ านาจหนา้ที ่

ทุกส่วนงาน 
หมู่ที่ 1-4 

 

150,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ที่สูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
ทต. มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 สนับสนนุการบริหารงาน
ด้านค่าวัสดุให้แก่ส่วน
งานตา่งๆ โครงการ
จัดซื้อวัสดุต่างๆตาม
อ านาจหนา้ที่ เพื่อใช้ใน
ส านักงานและบริการ
สาธารณะ 

เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุ
ต่างๆเพื่อด าเนนิการตาม
อ านาจหนา้ที ่

ทุกส่วนงาน 
หมู่ที่ 1-4 

 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ที่สูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
ทต. มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 สนับสนนุการบริหารงาน
ด้านค่าครุภัณฑต์่างๆ
ให้แก่ส่วนงานตา่งๆ เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่  

เพื่อสนับสนุนค่า
ครุภัณฑ์ต่างๆเพื่อ
ด าเนินการตาม
อ านาจหนา้ที ่

ทุกส่วนงาน 
หมู่ที่ 1-4 

 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ที่สูงขึ้น 

การบริหารงาน
ของ ทต. มี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม    2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.01 
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7.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เงินเดือน ค่าตอบแทน
และสวัสดิการต่างๆ 
(กองช่าง) 

ส่งเสริมสนบัสนุน
บุคลากรท้องถิ่นเพื่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ข้าราชการ
พนักงานส่วน
ต าบล 
พนักงานจ้าง  

1,500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

1,500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

1,500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

1,500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

เบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตาม
ระเบียบ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  

ข้าราชการฯ
พนักงานจ้างมี 
เงินเดือน
ประโยชน์ตอบ
แทนอืน่และ
สวัสดิการที่ด ี

กองช่าง 

2 สนับสนนุการบริหารงาน
ด้านค่าใช้สอย  
ค่าสาธารณูปโภคให้แก่
ส่วนงานตา่งๆ เชน่ ฯลฯ 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้สอย
ต่างๆเพื่อด าเนนิการตาม
อ านาจหนา้ที ่

ทุกส่วนงาน 
หมู่ที่ 1-4 

 

150,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ที่สูงขึ้น 

การบริหารงาน
ของ ทต. มี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองช่าง 

3 สนับสนนุการบริหารงาน
ด้านค่าวัสดุให้แก่ส่วน
งานตา่งๆ โครงการ
จัดซื้อวัสดุต่างๆตาม
อ านาจหนา้ที่ เพื่อใช้ใน
ส านักงานและบริการ
สาธารณะ 

เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุ
ต่างๆเพื่อด าเนนิการตาม
อ านาจหนา้ที ่

ทุกส่วนงาน 
หมู่ที่ 1-4 

 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ที่สูงขึ้น 

การบริหารงาน
ของ ทต. มี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 สนับสนนุการบริหารงาน
ด้านค่าครุภัณฑต์่างๆ
ให้แก่ส่วนงานตา่งๆ เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่  

เพื่อสนับสนุนค่าครุภัณฑ์
ต่างๆเพื่อด าเนนิการตาม
อ านาจหนา้ที ่

ทุกส่วนงาน 
หมู่ที่ 1-4 

 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ที่สูงขึ้น 

การบริหารงาน
ของ ทต. มี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองช่าง 

รวม    2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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7.4 แผนงานงบกลาง 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เงินสมทบกองทนุ
ประกันสังคม กบข. 
กบท. 

ส่งเสริมสนบัสนุน
บุคลากรท้องถิ่นเพื่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พนักงานจ้าง  60,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

เบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตาม
ระเบียบ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  

ข้าราชการฯ
พนักงานจ้างมี 
เงินเดือนประโยชน์
ตอบแทนอื่นและ
สวัสดิการที่ด ี

ทุกส่วน
ราชการ 

2 เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายในโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหนา้ที่หรือใน
กรณีจ าเป็นฉุกเฉินไม่
สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได้  

ทต.ก้อ 
 

300,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

เบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือ
ประชาชน
เป็นไปตาม
ระเบียบ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือและ
บรรเทาทุกข์จาก 
ทต.ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ทันท่วงท ี

ทุกส่วน
ราชการ 

 
 

 
 

 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 เงินสมทบทุนสมาคม
สันนบิาตเทศบาลแห่ง
ประเทศ 

เพื่อจ่ายบ ารุงสมาคม
สันนบิาตแห่งประเทศ
บาล 

ทต.ก้อ 30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 
 
 

30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 
 
 

30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 
 
 

30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 
 
 

เบิกเป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาด
ไทยว่าด้วย
รายจ่ายของ 
อปท.เกี่ยวกับ
สมาคม พ.ศ. 
2555 

ข้าราชการฯ
พนักงานจ้างมี 
เงินเดือนประโยชน์
ตอบแทนอื่นและ
สวัสดิการที่ด ี

ส านักปลัด 

4 เงินสมทบกองทนุ
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ทต.ก้อ 300,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

เบิกตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาด
ไทยว่าด้วย
กองทุน
บ าเหน็จ
บ านาญ
ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

ข้าราชการฯ
พนักงานจ้างมี 
เงินเดือนประโยชน์
ตอบแทนอื่นและ
สวัสดิการที่ด ี

ทุกส่วน
ราชการ 

รวม    960,000 960,000 960,000 960,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน ที่ 1  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ สู่เมืองแห่งทุนทางวัฒนธรรมแผนงานเคหะและชุมชน 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่
อาศัย ต าบลก้อ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ในครัวเรือน 

ขยาย เ ขตบริ ก า ร
ไฟฟ้ า   ต ามแบบ
แปลนของกองช่าง
เทศบาลต าบลก้อ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ระบบไฟฟ้า
สาธารณะ 

ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ้ า
ส า ธ า ร ณ ะ ส่ อ ง
สว่ า งบ้ า น เ รื อน
ประชาชน 

กองช่าง 

รวม    50,000 - - -    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. อุดหนุนกิ่งกาชาด 
อ าเภอลี้ 

เพื่อสนับสนุนกิจการที่
เป็นสาธารณะประโยชน์ 

พื้นที่การ
ให้บริการของ 

กิ่งกาชาดอ าเภอ
ลี้ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลได้รับ
ประโยชน์จาก
กิจกรรมของกิ่ง
กาชาดอย่าง
น้อย 1 กิจกรรม 

กิ่งกาชาดได้
ด าเนินงานอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

สนง.ปลัด 
กิ่งกาชาด 
อ าเภอลี้ 

รวม    10,000 10,000 10,000 10,000    

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดล าพนู 
(ศอ.ปส.จ.ล าพูน)  

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ศอ.ปส.จ.ล าพูน 10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ปัญหายาเสพ
ติดในท้องถิ่น 
ท้องที่ลด
น้อยลง 

ลดการแพร่
ระบาดของยา
เสพติด 

สนง.ปลัด 
ศอ.ปส. 
จ.ล าพูน 

2 อุดหนุนศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดล าพนู 
(ศตส อ.ลี้)  

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ศตส.อ.ลี้ 10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ปัญหายาเสพ
ติดในท้องถิ่น 
ท้องที่ลด
น้อยลง 

ลดการแพร่
ระบาดของยา
เสพติด 

สนง.ปลัด 
ศอ.ปส. 
จ.ล าพูน 

รวม    20,000 20,000 20,000 20,000    

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการศึกษา และกีฬา 
 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และกีฬา 
5.1.แผนงานการศึกษา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนนุอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนในโรงเรียน 
 

เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายของผูป้กครอง 
ส่งเสริมโภชนาการที่ดีแก่
เด็กนักเรียน 

เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านก้อ

จัดสรร  
อ.1-ป.6 

 

800,000 
(ทต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

800,000 
(ทต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

800,000 
(ทต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

800,000 
(ทต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของนักเรียน
เป้าหมายได้รบั
ประทานอาหาร
กลางวันที่มี
คุณภาพ 

เด็กนักเรียนมี
โภชนาการที่ด ี

ส านักปลัด 
โรงเรียน 
ศพด. 

รวม    800,000 800,000 800,000 800,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

7.1 แผนงานสาธารณสุข 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการส่งเสริม
การบริการสาธารณสุข
ของหมู่บ้าน 
 

ส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุขของหมู่บ้าน 

พื้นที่ต าบลศรีค้ า 30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

อสม.ทุก
หมู่บ้าน ทีไ่ด้รับ
เงินอุดหนุน
ด าเนินโครงการ
บรรลุ
วัตถุประสงคไ์ด้
ร้อยละ 100 

อสม.ได้จัด
โครงการกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์
ต่อต าบล 

สนง.ปลัด 
 

รวม    30,000 30,000 30,000 30,000    

 
. 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ  ลี้ 
เพื่อด าเนินโครงการสร้าง
เสริมประสิทธิภาพการ
บริหารสถานที่กลาง
ส าหรับเป็นศนูย์รวม
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจา้ง
ของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น
อ าเภอลี้ 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อ าเภอลี้ 

ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง 40,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

40,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

40,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

40,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นไป
ตามระเบียบ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 
โปร่งใส 

เกิดความโปร่งใส 
ลดการทุจริตใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

สนง.ปลัด 
 

อปท.ใน 
อ.ลี้ 

 
สนง. 

ท้องถิ่น
อ าเภอ 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 อุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ล าพูน เพื่อด าเนิน
โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนสนบัสนุนภารกิจ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อประชาชน 

เพื่อแก้ไขปัญหาข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

ส านักงาน
ส่งเสริมการ

ปกครองจังหวัด
ล าพูน 

30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นไป
ตามระเบียบ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 
โปร่งใส 

เกิดความโปร่งใส 
ลดการทุจริตใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

สนง.ปลัด 
 

อปท.ใน 
จ.ล าพูน 

 
สนง. 

ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

รวม    70,000 70,000 70,000 70,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ส าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน 

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ สู่เมืองแห่งทุนทางวัฒนธรรม 

  1.1.แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร บ้านก้อ
ทุ่ง หมู่ที่ 1 ต าบล
ก้อ อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน 
(เทศบาลสมทบ 
200,000.00 
บาท) 

เพื่อขยายเขต
เสาไฟฟ้าไปสู่
พื้นที่ท า
การเกษตรของ
เกษตรกร  

ขยายเขตเสาไฟฟ้าไปสู่พื้นที่
ท าการเกษตรของเกษตรกร 
และประชาชนมีใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค 

500,000.00 
(อบจ.สมทบ) 

- - - เกษตรกรมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การท า
การเกษตร 
จ านวน 200 
ครัวเรือน 

เกษตรกรบา้น
ก้อทุ่งมีระบบ
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตรและ
ประชาชน
หมู่บ้าน
ใกล้เคียงที่มี
พื้นที่ท า
การเกษตรอยู่
ในเขตหมู่ที่ 1 

องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดล าพนู
กับเทศบาล
ต าบลก้อ 
(60:30:10) 

รวม    500,000 - - -    

 
 

แบบ ผ.03 



หน้า 179 | 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
อ าเภอ..................................จังหวัด................................. 

 

 

      ลงชื่อ...........................................................เลขานุการ                                                                                    ลงชื่อ................................................ประธาน 
            (.........................................................)                                                                                                     (...................................................) 
            ปลัด...............................................                                                                           นายก.............................................. 
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด และกรอบการประสานโครงการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 
      ลงชื่อ...............................................................                                                                                           ลงชื่อ.......................................................... 
            (............................................................)                                                                                                   (.......................................................) 
            ท้องถิ่นอ าเภอ.....................................                                                                            นายอ าเภอ....................................... 
หมายเหตุ 1.  ให้คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอ าเภอ ประชุมพร้อมกลั่นกรอง แล้วจัดเรียงล าดับความส าคัญของโครงการลงในแบบ ผ.03/1 พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบตามแบบ 
 2. ให้ประธานคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดบัอ าเภอ เป็นผู้มหีน้าที่จัดสง่โครงการพฒันาที่ขอประสาน โดยใช้เลขหนงัสือของหน่วยงานของประธานฯ 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
(อปท.) 

แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่ขอ 

ประสาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

               
               
รวม     ........โครงการ - - ……… ……… ……… ……… - - - 

แบบ ผ. 03/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน 

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ สู่เมืองแห่งทุนทางวัฒนธรรม 

  1.1.แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังบดอัด สายทาง
วัดบ้านเก่า บ้านก้อ
จอก หมู่ที่ 3 ต าบลก้อ 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรังไปสู่
พื้นที่ท าการเกษตรของ
เกษตรกรต าบลก้อ หมู่ที่ 3 
ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน  

ถนนลูกรังไปสู่พื้นที่ท า
การเกษตรหมู่ที่ 3  ต าบล
ก้อ มีสภาพการใช้งานได้ดี 
ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ รองรับ
การใช้งานของเกษตรกรใน
ต าบลก้อ 

2,000,000 - - - เกษตรกรมี
ถนนลูกไปสู่
พื้นที่ท า
การเกษตร 

การเกษตรหมู่ที่ 3 
ต าบลก้อ มสีภาพ
การใช้งานได้ดี ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ 
รองรับการใช้งาน
ของเกษตรกรใน
ต าบลก้อ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูนกับ
เทศบาลต าบลก้อ 
(โครงการเกิน
ศักยภาพ) 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 04 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2. โครงการแกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อนด้านน้ าอุปโภค 
บริโภคทีไ่มส่ะอาด บ้านก้อทุ่ง 
หมู่ที่ 1 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน 

ติดตั้งเครื่องกรองน้ า
สะอาดระบบประปา
หมู่บ้าน 

ติดตั้งเครื่องกรองน้ า
สะอาดระบบประปา
หมู่บ้าน 

57,000 - - - น้ าใช้ในการ
อุปโภค
บริโภค 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูนกับ
เทศบาลต าบลก้อ 
 

3. โครงการก่อสร้างถนนบดอัด
ลูกรัง เชื่อมระหว่างบ้านก้อทุ่ง-
ก้อท่า 

เพื่อให้มีถนนบดอัดลูกรัง
ไปสู่พื้นท่ีทำการเกษตร 

ก่อสร้างถนนบดอัดลูกรัง
ไปสู่พื้นท่ีท าการเกษตร 

600,000 - - - เกษตรกรมี
ถนนลูกไปสู่
พื้นที่ท า
การเกษตร 

การเกษตรหมู่ที่ 
3 ต าบลก้อ มี
สภาพการใช้
งานได้ดี ไม่เป็น
หลุมเป็นบ่อ 
รองรับการใช้
งานของ
เกษตรกรใน
ต าบลก้อ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูนกับ
เทศบาลต าบลก้อ 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.04 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4. โครงการก่อสร้างห้องน้ า
ส าหรับบริการนักท่องเที่ยว
ต าบลก้อ 

เพื่อสร้างห้องน้ าส าหรับ
ไว้บริการประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 

ก่อสร้างห้องน้ าบริการ
นักท่องเที่ยว 

717,000 - - - ห้องน้ า
บริการ
ประชาชน 

มีห้องน้ าห้อง
ส้วมไว้คอย
บริการ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 

องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดล าพูน
กับเทศบาล
ต าบลก้อ 

5. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
ภูเขาบ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 ต าบล
ก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาภเูขาบ้าน
ก้อทุ่ง 

ปรับปรุงระบบประปา
ภูเขาของหมู่บ้านก้อทุ่ง ให้
ทั่วทุกหลังคาเรือน 

2,200,000 - - - น้ าอุปโภค
บริโภค 

ประชาชนบ้าน
ก้อทุ่ง มี
น้ าประปาภูเขา
ใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค 

องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดล าพูน
กับเทศบาล
ต าบลก้อ 

6. ขยายระบบประปาภูเขาบ้าน
ก้อทุ่ง หมู่ที่ 1-4 ต าบลก้อ 
อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

เพื่อปรับปรุงขยายเขต
ระบบประปาภเูขาหม   ่ที่ 
1-หมู่ที่ 4 ต าบลก้อ 

ปรับปรุงขยายเขตการจ่าย
น้ าประปาภูเขาของหมู่ที่ 
1-หมู่ที่ 4 ให้ท่ัวทุก
หลังคาเรือน 

3,700,000 - - - น้ าอุปโภค
บริโภค 

ประชาชนมี
น้ าประปาภูเขา
ใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค 

องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดล าพูน
กับเทศบาล
ต าบลก้อ 

 
 
 
 

แบบ ผ.04 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
ภูเขาบ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 
ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาภเูขา
หม   ่บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 
2 

ปรับปรุงซ่อมระบบประปา
ภูเขาบ้านก้อนหอง หมู่ที่ 
2 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค บรโิภค 

120,000 - - - น้ าอุปโภค
บริโภค 

ประชาชนมี
น้ าประปาภูเขา
ใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค 

องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดล าพูน
กับเทศบาล
ต าบลก้อ 

8. ปรับปรุงถนนลูกรังไปสู่พื้นท่ี
การเกษตรต าบลก้อ 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังไปสู่พื้นที่ท า
การเกษตรในเขตต าบล
ก้อ 

ปรับปรุงซ่อมถนนลูกรัง
ไปสู่พื้นท่ีท าการเกษตรใน
เขตต าบลก้อ 

300,000 - - - ความ
ปลอดภัยของ
เกษตรกร 

-ประชาชนมี
ถนนลูกรังไปสู่
พื้นที่ท า
การเกษตร 
-ถนนมีสภาพดี 
ปลอดภัย 

องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดล าพูน
กับเทศบาล
ต าบลก้อ 

9. ก่อสร้างถนนลาดยางสายหน่วย
ฯ 6 ถึง บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 
ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน 

เพื่อก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายหน่วยฯ 
6 ถึงบ้านก้อทุ่ง 

มีถนนผิวลาดยางแอสฟสัติ
กเช่ือมระหว่างหมู่บา้น 

1,200,000 - - - ความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

-ประชาชนมี
ถนนไปมา
สะดวก 
-ถนนมีสภาพดี 
ปลอดภัย 

องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดล าพูน
กับเทศบาล
ต าบลก้อ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (โคม
ไฟถนน) สายหน้าเทศบาล
ต าบลก้อ-หมู่ที่ 4 ต าบลก้อ 

เพื่อขยายไฟฟ้า
สาธารณะ (โคมไฟฟ้า
ถนน) จุดเริ่มต้นหน้า
ส านักงานเทศบาลต าบล
ก้อ – บ้านก้อท่า หมู่ที่ 
4 

ขยายไฟฟ้าสาธารณะ 
(โคมไฟฟ้าถนน) จุดเริ่มต้น
หน้าส านักงานเทศบาล
ต าบลก้อ – บ้านก้อท่า หมู่
ที่ 4 

2,000,000 - - - ความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

-มีไฟฟ้าส่อง
สว่างถนน
ประชาชนมี 
ปลอดภัย 

องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดล าพูน
กับเทศบาล
ต าบลก้อ 

 ขยายผิวจราจร(ทางเดิน)ถนน
หน้าโรงเรียนก้อจัดสรร หมู่ที่ 4 
ต าบลก้อ 

เพื่อขยายผิวจราจร 
ทางเดิน บริเวณหน้า
โรงเรียนก้อจดัสรร สร้าง
ความปลอดภัยให้กับเด็ก
นักเรียนและผู้ปกคครอง
นักเรียน 

ขยายผิวจราจร ทางเดิน 
บริเวณหน้าโรงเรียนก้อ
จัดสรร  

1,500,000 - - - ความ
ปลอดภัยของ
นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

-ประชาชนมี
ถนนมีสภาพดี 
ปลอดภัย 

องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดล าพูน
กับเทศบาล
ต าบลก้อ 

รวม    14,394,000 - - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

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

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชมุชน 

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ สู่เมืองแห่งทุนทางวัฒนธรรม 

  1.1.แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังบดอัด สายทาง
วัดบ้านเก่า บ้านก้อ
จอก หมู่ที่ 3 ต าบลก้อ 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรังไปสู่
พื้นที่ท าการเกษตรของ
เกษตรกรต าบลก้อ หมู่ที่ 3 
ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน  

ถนนลูกรังไปสู่พื้นที่ท า
การเกษตรหมู่ที่ 3  ต าบล
ก้อ มีสภาพการใช้งานได้ดี 
ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ รองรับ
การใช้งานของเกษตรกรใน
ต าบลก้อ 

2,000,000 - - - เกษตรกรมี
ถนนลูกไปสู่
พื้นที่ท า
การเกษตร 

การเกษตรหมู่ที่ 3 
ต าบลก้อ มสีภาพ
การใช้งานได้ดี ไม่
เป็นหลุมเป็นบ่อ 
รองรับการใช้งาน
ของเกษตรกรใน
ต าบลก้อ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูนกับ
เทศบาลต าบลก้อ 
(โครงการเกิน
ศักยภาพ) 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2. โครงการแกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อนด้านน้ าอุปโภค 
บริโภคทีไ่มส่ะอาด บ้านก้อทุ่ง 
หมู่ที่ 1 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน 

ติดตั้งเครื่องกรองน้ า
สะอาดระบบประปา
หมู่บ้าน 

ติดตั้งเครื่องกรองน้ า
สะอาดระบบประปา
หมู่บ้าน 

57,000 - - - น้ าใช้ในการ
อุปโภค
บริโภค 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูนกับ
เทศบาลต าบลก้อ 
 

3. โครงการก่อสร้างถนนบดอัด
ลูกรัง เชื่อมระหว่างบ้านก้อทุ่ง-
ก้อท่า 

เพื่อให้มีถนนบดอัดลูกรัง
ไปสู่พื้นท่ีทำการเกษตร 

ก่อสร้างถนนบดอัดลูกรัง
ไปสู่พื้นท่ีท าการเกษตร 

600,000 - - - เกษตรกรมี
ถนนลูกไปสู่
พื้นที่ท า
การเกษตร 

การเกษตรหมู่ที่ 
3 ต าบลก้อ มี
สภาพการใช้
งานได้ดี ไม่เป็น
หลุมเป็นบ่อ 
รองรับการใช้
งานของ
เกษตรกรใน
ต าบลก้อ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูนกับ
เทศบาลต าบลก้อ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4. โครงการก่อสร้างห้องน้ า
ส าหรับบริการนักท่องเที่ยว
ต าบลก้อ 

เพื่อสร้างห้องน้ าส าหรับ
ไว้บริการประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 

ก่อสร้างห้องน้ าบริการ
นักท่องเที่ยว 

717,000 - - - ห้องน้ า
บริการ
ประชาชน 

มีห้องน้ าห้อง
ส้วมไว้คอย
บริการ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 

องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดล าพูน
กับเทศบาล
ต าบลก้อ 

5. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
ภูเขาบ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 ต าบล
ก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาภเูขาบ้าน
ก้อทุ่ง 

ปรับปรุงระบบประปา
ภูเขาของหมู่บ้านก้อทุ่ง ให้
ทั่วทุกหลังคาเรือน 

2,200,000 - - - น้ าอุปโภค
บริโภค 

ประชาชนบ้าน
ก้อทุ่ง มี
น้ าประปาภูเขา
ใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค 

องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดล าพูน
กับเทศบาล
ต าบลก้อ 

6. ขยายระบบประปาภูเขาบ้าน
ก้อทุ่ง หมู่ที่ 1-4 ต าบลก้อ 
อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

เพื่อปรับปรุงขยายเขต
ระบบประปาภเูขาหม   ่ที่ 
1-หมู่ที่ 4 ต าบลก้อ 

ปรับปรุงขยายเขตการจ่าย
น้ าประปาภูเขาของหมู่ที่ 
1-หมู่ที่ 4 ให้ท่ัวทุก
หลังคาเรือน 

3,700,000 - - - น้ าอุปโภค
บริโภค 

ประชาชนมี
น้ าประปาภูเขา
ใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค 

องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดล าพูน
กับเทศบาล
ต าบลก้อ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
ภูเขาบ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 
ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาภเูขา
หม   ่บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 
2 

ปรับปรุงซ่อมระบบประปา
ภูเขาบ้านก้อนหอง หมู่ที่ 
2 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค บรโิภค 

120,000 - - - น้ าอุปโภค
บริโภค 

ประชาชนมี
น้ าประปาภูเขา
ใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค 

องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดล าพูน
กับเทศบาล
ต าบลก้อ 

8. ปรับปรุงถนนลูกรังไปสู่พื้นท่ี
การเกษตรต าบลก้อ 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังไปสู่พื้นที่ท า
การเกษตรในเขตต าบล
ก้อ 

ปรับปรุงซ่อมถนนลูกรัง
ไปสู่พื้นท่ีท าการเกษตรใน
เขตต าบลก้อ 

300,000 - - - ความ
ปลอดภัยของ
เกษตรกร 

-ประชาชนมี
ถนนลูกรังไปสู่
พื้นที่ท า
การเกษตร 
-ถนนมีสภาพดี 
ปลอดภัย 

องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดล าพูน
กับเทศบาล
ต าบลก้อ 

9. ก่อสร้างถนนลาดยางสายหน่วย
ฯ 6 ถึง บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 
ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน 

เพื่อก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายหน่วยฯ 
6 ถึงบ้านก้อทุ่ง 

มีถนนผิวลาดยางแอสฟสัติ
กเช่ือมระหว่างหมู่บา้น 

1,200,000 - - - ความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

-ประชาชนมี
ถนนไปมา
สะดวก 
-ถนนมีสภาพดี 
ปลอดภัย 

องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดล าพูน
กับเทศบาล
ต าบลก้อ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (โคม
ไฟถนน) สายหน้าเทศบาล
ต าบลก้อ-หมู่ที่ 4 ต าบลก้อ 

เพื่อขยายไฟฟ้า
สาธารณะ (โคมไฟฟ้า
ถนน) จุดเริ่มต้นหน้า
ส านักงานเทศบาลต าบล
ก้อ – บ้านก้อท่า หมู่ที่ 
4 

ขยายไฟฟ้าสาธารณะ 
(โคมไฟฟ้าถนน) จุดเริ่มต้น
หน้าส านักงานเทศบาล
ต าบลก้อ – บ้านก้อท่า หมู่
ที่ 4 

2,000,000 - - - ความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

-มีไฟฟ้าส่อง
สว่างถนน
ประชาชนมี 
ปลอดภัย 

องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดล าพูน
กับเทศบาล
ต าบลก้อ 

11. ขยายผิวจราจร(ทางเดิน)ถนน
หน้าโรงเรียนก้อจัดสรร หมู่ที่ 4 
ต าบลก้อ 

เพื่อขยายผิวจราจร 
ทางเดิน บริเวณหน้า
โรงเรียนก้อจดัสรร สร้าง
ความปลอดภัยให้กับเด็ก
นักเรียนและผู้ปกคครอง
นักเรียน 

ขยายผิวจราจร ทางเดิน 
บริเวณหน้าโรงเรียนก้อ
จัดสรร  

1,500,000 - - - ความ
ปลอดภัยของ
นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

-ประชาชนมี
ถนนมีสภาพดี 
ปลอดภัย 

องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดล าพูน
กับเทศบาล
ต าบลก้อ 

12. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 
ต าบลก้อ (สายบ้านป้าแจ)้ 
อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบา้น
ก้อหนอง (สายบ้านป้า
แจ)้ หมู่ที่ 2 ต าบลก้อ 
อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิ 

2,000,000 - - - ความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนมีสภาพดี 
ปลอดภัยสูง 

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

 
 
 

 

แบบ ผ.05 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 บ้านก้อทุ่ง ต าบลก้อ 
อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ า
มอเตอร์จมใต้น้ าและ
เครื่องสูบน้ าหอยโข่ง,
จัดซื้อท่อ PVC 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ ามอเตอร์
จมใต้น้ าและเครื่องสูบน้ า
หอยโข่ง,จัดซื้อท่อ PVC 

700,000 - - - น้ าใช้ในการ
อุปโภค 
บริโภค 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 

จังหวัดล าพูน
กับเทศบาล
ต าบลก้อ 

14. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 บ้านก้อหนอง ต าบล
ก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ า
มอเตอร์จมใต้น้ าและ
เครื่องสูบน้ าหอยโข่ง,
จัดซื้อท่อ PVC 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ ามอเตอร์
จมใต้น้ าและเครื่องสูบน้ า
หอยโข่ง,จัดซื้อท่อ PVC 

600,000 - - - น้ าใช้ในการ
อุปโภค 
บริโภค 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 

จังหวัดล าพูน
กับเทศบาล
ต าบลก้อ 

15. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 บ้านก้อจอก ต าบลก้อ 
อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ า
มอเตอร์จมใต้น้ าและ
เครื่องสูบน้ าหอยโข่ง,
จัดซื้อท่อ PVC 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ ามอเตอร์
จมใต้น้ าและเครื่องสูบน้ า
หอยโข่ง,จัดซื้อท่อ PVC 

600,000 - - - น้ าใช้ในการ
อุปโภค 
บริโภค 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 

จังหวัดล าพูน
กับเทศบาล
ต าบลก้อ 

16. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 บ้านก้อท่า ต าบลก้อ 
อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ า
มอเตอร์จมใต้น้ าและ
เครื่องสูบน้ าหอยโข่ง,
จัดซื้อท่อ PVC 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ ามอเตอร์
จมใต้น้ าและเครื่องสูบน้ า
หอยโข่ง,จัดซื้อท่อ PVC 

600,000 - - - น้ าใช้ในการ
อุปโภค 
บริโภค 

ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 

จังหวัดล าพูน
กับเทศบาล
ต าบลก้อ 

 
 
 
 

แบบ ผ.05 



หน้า 191 | 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13. เสรมิผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติก บ้านก้อจอก  หมู่ที่ 3 
ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน 

เพื่อเสรมิผิวลาดยางแอส
ฟัลท์ติก บ้านก้อจอก 
หมู่ที่ 3 ต าบลก้อ 
อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

เสรมิผิวลาดยางแอสฟัลท์
ติก 

600,000 - - - ความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนมีสภาพดี 
ปลอดภัยสูง 

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

รวม    20,494,000 - - -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.05 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

 ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
 เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน ที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. การณรงค์การจดัการ
ระบบ 5 ส. 

เพื่อให้มีการจัดการ
ความสะอาดเรียบร้อย
ของอาคารส านักงาน 
สถานท่ีราชการ 

ส านักงานเทศบาลต าบล
ก้อ 

- - - - ความเป็นระเบียบ
ร้อยของส านักงาน
เทศบาลต าบลก้อ 

อาคารส านักงานมี
ความสะอาด สิ่งของ
อยู่เป็นหมวดหมู่ 
สามารถสืบค้น ใช้
งานได้สะดวก 

เทศบาลต าบลก้อ 

2. จัดท าจุด/บอร์ดประชา
สัมพัน์ข้อมูลข่าวสาร 

เพื่อให้มีบอร์ด
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล 

ป้าย/บอรด์ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารเป็นระเบียบ 
สวยงาม  

- - - - ประชาชนไดร้ับรู้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสาร 

ป้าย/บอรด์
ประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสารเป็น
ระเบียบ สวยงาม 

เทศบาลต าบลก้อ 

3. ประชาสมัพันธ์รณรงค์
ชุมชนน่าอยู่ 

เพื่อให้ประชาชน
ร่วมกันจัดบ้าน/ชุมชน
ให้มีความสะอาดน่า
อยู ่

ประชาชนมีบ้านเรือนท่ีอยู่
อาศัยท่ีสะอาด น่าอยู่ น่า
มอง 

- - - - ความเป็นระเบียบ 
ความสะอาดของ
ชุมชน 

บ้านเรือนของ
ประชาชนสะอาดน่า
อยู่น่ามอง 

เทศบาลต าบลก้อ 

รวม 3 โครงการ   - - - -    

แบบ ผ. 06 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาตู้เหล็กบาน
เลื่อน ส าหรับงาน
ส านักงาน  
 

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก   
โดยมีรายละเอียดดังนี้    
๑) ตัวตู้ผลิตจากวัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็น  
๒) บานเลื่อนกระจกสามารถเลื่อนไปมาได้  
๓) ในตู้มีแผ่นชั้น ๒ แผ่น สามารถปรับระดับได้ตาม
ต้องการ 
๔) มีล้อเลื่อน  
๕) ได้รับมาตรฐาน มอก. 
(ปี ๖๑ : จ านวน 3 หลัง) 
(ปี ๖๒ : จ านวน 3 หลัง) 
(ปี ๖๓ : จ านวน 2 หลัง) 
(ปี ๖๔ : จ านวน ๒ หลัง) 

12,๐๐๐ 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

12,๐๐๐ 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

8,๐๐๐ 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

12,๐๐๐ 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

แบบ ผ. 08 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

2 แผนงานบริหาร
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาตู้เหล็กเก็บ
แฟ้มเอกสาร ๒ บาน
พับ ส าหรับงาน
ส านักงาน  
 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ๒ บานพับ   
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑)  ตวัตูผ้ลติจากวัสดุเหล็กแผน่รีดเยน็  
๒)  มี  ๒ ปานพบั 
๓) มีล้อเลื่อน  
๔) ได้รับมาตรฐาน มอก. 
(ปี ๖๑ : จ านวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๒ : จ านวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๓ : จ านวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๔ : จ านวน ๒ หลัง) 

4,๐๐๐ 
 (ทต.) 

งบโดยประมาณ 

4,๐๐๐ 
 (ทต.) 

งบโดยประมาณ 

4,๐๐๐ 
 (ทต.) 

งบโดยประมาณ 

4,๐๐๐ 
 (ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

3 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

เพื่อจัดหาโต๊ะขาว
อเนกประสงค์ส าหรับ
ใช้งานของเทศบาล 

โต๊ะขาวอเนกประสงค์  
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
๑) หน้าโต๊ะผิวเคลือบโพเมก้า 
๒) หน้าโต๊ะท าจากไม้อัด 
๓) ปิดขอบหน้าโต๊ะด้วยแผ่นความร้อน หนา ๑ มม. 
๔) มีเหล็กคาดรับน้ าหนักหน้าโต๊ะ 
๕) ขาโตธะชุบโครเมี่ยม 
๖) ขาโต๊ะพับได้และมีปุ่มปรับระดับ 
๗) ขนาด X   X   เซนติเมตร  
   (กว้าง X ยาว X สูง) 
(ปี ๖๒ : จ านวน ๕ ตัว) 
(ปี ๖๔ : จ านวน ๕ ตัว) 

- ๑๐,๐๐๐ 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- ๑๒,๕๐๐ 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน  

เพื่อจัดซ้ือโต๊ะท างาน
ส าหรับส านักงาน 

โต๊ะท างานส ากรับส านักงาน  
ขนาด กว้าง 60 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร ยาว 
120 เซนติเมตร 
(ปี ๖๑ : จ านวน 4 ตัว) 
(ปี ๖๒ : จ านวน 4 ตัว) 
(ปี ๖๓ : จ านวน 4 ตัว) 
(ปี ๖๔ : จ านวน 4 ตัว) 
หมายเหต ุ-  ุ ครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้ระบุอยู่ในมาตรฐาน 
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณครบชุดพร้อมใช้งานได้ 

12,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 
 

12,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 
 

12,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 
 

12,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

กองคลัง 
กองวิชาการ
และแผนงาน 

 
 

 

5 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน  

เพื่อเก้าอี้ท างาน
ส าหรับส านักงาน 

เก้าอี้ส านักงานปรับระดับ ขนาด 58 เซนติเมตร กว้าง 
60 เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร  
 (ปี ๖๑ : จ านวน 4 ตัว) 
(ปี ๖๒ : จ านวน 4 ตัว) 
(ปี ๖๓ : จ านวน 4 ตัว) 
(ปี ๖๔ : จ านวน 4 ตัว) 
หมายเหต ุ-  ุ ครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้ระบุอยู่ในมาตรฐาน 
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณครบชุดพร้อมใช้งานได้ 

8,๐๐๐ 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

8,๐๐๐ 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

8,๐๐๐ 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

8,๐๐๐ 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

กองคลัง 
กองวิชาการ
และแผนงาน 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

6 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

เพื่อจัดหาเครื่อง
ส ารองไฟฟ้าส าหรับ
งานส านักงาน 

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA   
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร   
(ปี ๖๑ จ านวน ๑ เครื่อง) 
(ปี ๖๓ จ านวน ๒ เครื่อง) 
(ปี ๖๔ จ านวน ๒ เครื่อง)  

๖,๑๐๐ 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- ๑๔,๐๐๐ 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

๑๕,๐๐๐ 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

 

7 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

เพื่อจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ น้ิว)  จ านวน ๑ เครื่อง    
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

๑๖,๐๐๐ 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 16,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

 

8 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์
เลเซอร์/ชนิดขาวด า 
led ขาวด า (๓๐ 
หน้า/นาที)ส าหรับงาน
ส านักงาน 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (๓๐ หน้า/
นาที)   
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร   

๗,๙๐๐ - - - ส านัก
ปลัดเทศบาล 

กองคลัง 
กองวิชาการ
และแผนงาน 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
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๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
9 แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 
คุรุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า

และวิทยุ   
 

- เพื่อจัดหาและติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดชนิดไอพี แบบมุม
กล้องคงท่ี ส าหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร 
(Outdoor Fixed 
Network Camera) 
ส าหรับใช้ป้องกันชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนให้อยู่ใน
ความปลอดภัย   
(เสนอโดยชุมชน 
ท่ี ๑-4 )  
 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมกล้องคงท่ี 
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed 
Network Camera) 
โดยมีคุณลักษณะ 
ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
(ปี ๖๑ จ านวน ๔ ตัว) 
(ปี ๖๒ จ านวน 4 ตัว) 
(ปี ๖๓ จ านวน 4 ตัว) 
(ปี ๖๔ จ านวน 4 ตัว 
 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

10 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาตู้เหล็กเก็บ
แฟ้มเอกสาร ๒ บาน
พับ ส าหรับงาน
ส านักงาน  
 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ๒ บานพับ   
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑)  ตวัตูผ้ลติจากวัสดุเหล็กแผน่รีดเยน็  
๒)  มี  ๒ ปานพบั 
๓) มีล้อเลื่อน  
๔) ได้รับมาตรฐาน มอก. 
(ปี ๖๑ : จ านวน ๑ หลัง) (ปี ๖๒ : จ านวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๓ : จ านวน ๑ หลัง) (ปี ๖๔ : จ านวน ๒ หลัง) 

4,๐๐๐ 
 (ทต.) 

งบโดยประมาณ 

4,๐๐๐ 
 (ทต.) 

งบโดยประมาณ 

4,๐๐๐ 
 (ทต.) 

งบโดยประมาณ 

4,๐๐๐ 
 (ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 
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(ผลผลติของครภุณัฑ์) 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ที่รบัผดิชอบ
หลัก 

11 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาตู้เหล็กเก็บ
แฟ้มเอกสาร ๒ บาน
พับ ส าหรับงาน
ส านักงาน  
 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ๒ บานพับ   
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑)  ตวัตูผ้ลติจากวัสดุเหล็กแผน่รีดเยน็  
๒)  มี  ๒ ปานพบั 
๓) มีล้อเลื่อน  
๔) ได้รับมาตรฐาน มอก. 
(ปี ๖๑ : จ านวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๒ : จ านวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๓ : จ านวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๔ : จ านวน ๒ หลัง) 

4,๐๐๐ 
 (ทต.) 

งบโดยประมาณ 

4,๐๐๐ 
 (ทต.) 

งบโดยประมาณ 

4,๐๐๐ 
 (ทต.) 

งบโดยประมาณ 

4,๐๐๐ 
 (ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 
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(ผลผลติของครภุณัฑ์) 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ที่รบัผดิชอบ
หลัก 

12 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

คุรภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ดับเพลิง  
 

เพื่อจัดหาชุดดับเพลิง
ส าหรับใช้ในการ
ดับเพลิงเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชน 

ชุดดบัเพลิง จ านวน  ๕ ชุด     
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑) เป็นชุดดับเพลิง 
๒) ชุดดับเพลิงแบ่งออกเป็น ชั้นนอก ชั้นกันน้ าระบาย
อากาศและฉนวนกันความร้อน ซับในสามารถถอด
ออกจากกันได้  ประกอบด้วยตัวเสื้อ และกางเกง ติด
แถบสะท้อนแสง มีกระเป่าด้านหน้าท่ีตัวเสื้อ 
๓) มีถึงมือกันความร้อน  
๔) มีหมวกที่มีกระจกหน้า  มาพร้อมผ้าคลุมต้นคอ
ด้านหลัง 
๕) มีรองเท้าท่ีมีลักษณะดังน้ี 
   -  ผิวนอกเป็นยางสังเคราะห์  
   -  แผ่นฉนวนกันความร้อน   
   - พื้นเสริมเหล็กท้ังแผ่น  
   - พื้นส้นชนิดกันล่ืน  
   - มีหูจับ 
   - แผ่นยางกันกระแทก     
๖) มีผ้าคลุมศีรษะตลอดถึงส่วนคอ ผ้าคลุมศีรษะหนา
สองชั้น เย็บติดเป็นชั้นเดียว 

- - ๑๐๐,๐๐๐ - ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

 แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 
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ที ่ (ผลผลติของครภุณัฑ์) 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ที่รบัผดิชอบ
หลัก 

๑3 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

คุรภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน  
 

เพื่อจัดซ้ือถังเก็บ
น้ าฝนเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในการขาด
แคลนน้ าในการ
อุปโภค-บริโภค  

โครงการจัดซ้ือถังเก็บน้ าฝนเพื่อช่วยเหลือประชาชนใน
การขาดแคลนน้ าในการอุปโภค-บริโภค จ านวน ๕ ถัง   
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
- เป็นถังไฟบอร์กลาดขนาดบรรจุ ๒,๐๐๐ ลิตร  
 
 

- - ๕๐,๐๐๐ - ส านัก
ปลัดเทศบาล 

14 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

เพื่อจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ น้ิว)  จ านวน ๑ เครื่อง    
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

๑๖,๐๐๐ 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 16,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- กองสวัสดิการ
สังคม 

15 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาตู้เหล็กเก็บ
แฟ้มเอกสาร ๒ บาน
พับ ส าหรับงาน
ส านักงาน  
 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ๒ บานพับ   
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑)  ตวัตูผ้ลติจากวัสดุเหล็กแผน่รีดเยน็  
๒)  มี  ๒ ปานพบั 
๓) มีล้อเลื่อน  
๔) ได้รับมาตรฐาน มอก. 
(ปี ๖๑ : จ านวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๒ : จ านวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๓ : จ านวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๔ : จ านวน ๒ หลัง) 

4,๐๐๐ 
 (ทต.) 

งบโดยประมาณ 

4,๐๐๐ 
 (ทต.) 

งบโดยประมาณ 

4,๐๐๐ 
 (ทต.) 

งบโดยประมาณ 

4,๐๐๐ 
 (ทต.) 

งบโดยประมาณ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 
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๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
16 

 
แผนงานสาธารณสุข 
 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การแพทย์ 
 

เพื่อจัดหาเครื่องชั่ง
น้ าหนัก  
 
 

เครื่องชั่งน้ าหนัก  
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
๑) เป็นเครื่องชั่งน้ าหนักแบบสมดุล มีท่ีวัดส่วนสูงในตัว  
๒) ชั่งได้ขนาด ๑๖๐ กิโลกรัม 
๓) สามารถชั่งได้ละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กรัม 
๔) วัดส่วนสูงได้ระหว่าง ๗๕-๑๙๕ เซนติเมตร 
(ปี ๖๑ จ านวน 4 เครื่อง) 
(ปี ๖๓ จ านวน 4 เครื่อง) 
 
 

๑๔,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ - กอง 
สาธารณสุขฯ 

17 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อจัดซ้ือเครื่องสูบน้ า
แบบหอยโข่ง สูบน้ าได้ 
1,130 ลิตรต่อนาที 
 

ตูเ้ครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง  
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
๑) โข่ง สูบน้ าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที 
๒) เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า  
๓) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 น้ิว (50 มิลิลิตร) 
4) ส่งน้ าสูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 
45 ฟุต 
5)อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ าและมอเตอร์ไฟฟ้าต้อง 
ครบชุดพร้อมใช้งานได้ 
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
มาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงานงบประมาณ 
(ปี ๖๑ : จ านวน ๑ เครื่อง) (ปี ๖๒ : จ านวน ๑ เครื่อง) 
(ปี ๖๓ : จ านวน ๑ เครื่อง) (ปี ๖๔ : จ านวน 1 เครื่อง) 

15,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

15,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

15,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

15,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

กองช่าง 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน 
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(ผลผลติของครภุณัฑ์) 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ที่รบัผดิชอบ
หลัก 

18 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อจัดซ้ือเครื่องสูบน้ า
แบบจม สูบน้ าได้ 
190 ลิตรต่อนาที 
 

ตูเ้ครื่องสูบน้ าแบบจม  
รายละเอียด/คุณสมบัติของครุภัณฑ์  

1. ขนาดท่อส่ง(Discharge Size) : 1 1/2”(ไม่น้อย
กว่า 1 น้ิวครึ่ง)  
2. ก าลังมอเตอร์(Power Output Range) : 0.25-
1.5 กิโลวัต 1 เฟส  
3. ส่งน้ าได้สูง (Head) : 7.3 M  
4. ปริมาณน้ าสูงสุด (Cappacity) : ไม่น้อยกว่า 190 
L/Min (ไมน้้่อยกว่า 190 ลิตร/นาที)  
5. ระยะส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า : ไม่น้อยกว่า 40 M (ไม่
น้อยกว่า 40 เมตร)  
6. เรือนปั๊ม(Casing) : วัสดุแข็งแรงทนต่อการกัดกร่อน  
7. คุณสมบัติพิเศษ : สามารถดูดน้ าปนกรวด/ปนทราย
และเลนได้  
หมายเหต ุ-  ุ ครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้ระบุอยู่ในมาตรฐาน 
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณครบชุดพร้อมใช้งานได้ 
(ปี ๖๑ : จ านวน 2 เครื่อง) 
(ปี ๖๒ : จ านวน 2 เครื่อง) 
(ปี ๖๓ : จ านวน 2 เครื่อง) 
(ปี ๖๔ : จ านวน 2 เครื่อง) 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

กองช่าง 
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ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมินผล 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วย การจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559) เป็นแบบท่ีก าหนดให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังน้ี  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  

1.2 การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  

1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  

(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  

(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  

(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  

(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  

(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  

(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  

(8) แผนงาน 5 คะแนน  

(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  

(10) ผลผลติ/โครงการ 5 คะแนน  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ทีค่วรไดเ้พื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี ประกอบด้วย  

2.1 การสรปุสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  

2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  

2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  

2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  

2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน  

(2) ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  

(3) เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนนา้ไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน  

(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  

(5) เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 5 คะแนน  

(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  

(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  

(8) โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 5 คะแนน  
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(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) 5 คะแนน  

(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  

(11) มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน  

(12) ผลที่คาดว่าจะได้รบั สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ทีค่วรไดเ้พื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปขีององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา  

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  

2. การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศกัยภาพ 15  

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  

3.4 วิสัยทัศน์ (5)  

3.5 กลยุทธ์ (5)  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  

3.8 แผนงาน (5)  

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม (5)  

3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  

 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 เทศบาลต าบลก้อใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามที่จะกล่าว
ต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 

 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบส าหรับตดิตามและประเมินผลเชิงปรมิาณและคณุภาพ  

(1) แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 

(3) แบบมุ่งวัดผลสมัฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏบิัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
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(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได ้

เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไปตามที่ก าหนดไว้
หรือไม ่

ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรอืราชการได้ประโยชน์อย่างไร 

วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ช้ีว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนจะพัฒนา 
เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 

4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
 

 
จากแผนภาพ เทศบาลต าบล มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีความสามารถใน

การปรับตัวให้เขา้กับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังท่ีกล่าวมาแล้ว เพื่อให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไป
ได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังน้ี 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 

หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ การเมือง
ระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ใน
ส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบจ . เทศบาล หรือ อบต. 
หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านท่ีจะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ ยวข้องต่างช้ีว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมีอิทธิพลต่อ
การเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองระดับชาติเพื่อ

 

องค์การ 

(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยูร่อด 

การเมือง 

(Political) 

เศรษฐกิจ 

(Economic) 

สังคม 

(Social) 

วิทยาการ 

(Technology) 
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ช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรค
พวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็
ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ 
อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง (Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการ
ปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงานใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา 
เพื่อบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการ
เปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่น
ให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนใน
ท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของ
ท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ช่ือว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 

เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหาอื่นๆที่กระทบ
ต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
มากกว่าสิ่งท่ีแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอื่นๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวน
ทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปท างานหาเงินเพื่อ
ปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจน
ของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก        “ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน” และ 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 

ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ก็ต้องเผชิญ
กับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพื้นที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพื้นที่อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรือ
อิสลาม บางพื้นที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพื้นที่เป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพื้นที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับ
กิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพื้นที่ประชาชนขาดความร่วมมือ บางพื้นที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็น
ต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมแีนวโน้มที่จะตัดสินก าหนดนโยบายไปตอบสนอง
ต่อกลุ่มญาติพี่น้องของตน กลุ่มอื่นที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นใน
สังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคง
ไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน  
และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอ ส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งท่ีรุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
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ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า 
เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มี
เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การ
เผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือ
สั่งการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  

 
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคญัของข้อมูลเพื่อน าไปสู่

ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 เทศบาลต าบลก้อ มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยองิการคาดการณ์การพัฒนาต่างๆอยู่ภายใตส้ิ่งแวดล้อม
ภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี ้

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อ เทศบาล 

- รัฐธรรมนูญฉบบัใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 

- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 

- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
 

2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ เทศบาล 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม 

มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อท่ีจะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro 

Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้น
สินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมผีลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วันนั้นจะท าให้ภูมภิาค
นี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลติเดียวกัน 

2. การเป็นภมูิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 

3. การเป็นภมูิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกัน 

4. การเป็นภมูิภาคที่มีการบรูณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

จากการทีเ่ทศบาลต าบลก้อได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 7 ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาลต าบลก้อ ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สู่เมืองแห่งทุนวัฒนธรรม 

 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทศบาลต าบลก้อ ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้าน
ไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการอื่นใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มี
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น เป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเท่ียว เชิงทุนวัฒนธรรมชุมชน 

 เทศบาลต าบลก้อ ต้องเร่งปรับปรุงฐานเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัว รัฐกาลที่ 9 และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งร่วมบูรณาการการท างานกับอุทยานแห่งชาติแม่ปิง เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน
ของแหล่งท่องเที่ยว 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทศบาลต าบลก้อต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรม
ของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่
รู้กฎหมาย อีกท้ัง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมาก
ขึ้น 

ศาสนา 

 อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น เช่น อาจมีการเผยแผ่
ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาท่ีแตกต่างกัน เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 

 วัฒนธรรม 

 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติการด้านสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรง
ข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 

 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 การบุกรุกพื้นท่ีป่าอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจากคนไทยคือการ
เพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้อง
ไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพื่อ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่หรือทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอื่นๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมี
ขยะข้ามแดน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเช่ียวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอื่นๆในอาเซียน ดังนั้น 
เทศบาลต าบลก้อ จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการน าครูชาวต่างชาติจากมูลนิธิกระจกเงาเข้ามาสอนภาษาอังกฤษโดยการให้อยู่กิน
กับชาวบ้าน โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อน าร่องไปสู่โครงการอื่นๆในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่มีทักษะในการสนทนา
ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 

6. ยุทธศาสตร์ด้านระบบสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัด
นกและโรคอื่นๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การ
แพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและเทคโนโลยี 
 ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้งปัญหาการก่อ

การร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหน่ึงไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง 
 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้านการ

อนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรั ฐ 
เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่
สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 
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