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     ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
 

1. ด้านกายภาพ 
 1.1  ท่ีตั้งของหมู่บา้นหรือชุมชนหรือต าบล 

          - ประวัติความเป็นมา 
  ตามตำนานกล่าวว่าหมู่บ้านแม่คำมีเป็นหมู่บ้านที่ตั้งมานานประมาณ  200 กว่าปีมาแล้ว  
คือประมาณ  พ.ศ. 2335  โดยมีพ่อท้าวแก้ว  ซึ่งเป็นพรานล่าสัตว์  เป็นชาวบ้านอ้องพ้อง (ปัจจุบันคือบ้านน้ำคือใต้)    
ได้มาล่าสัตว์บริเวณริมฝั่งซ้ายของลำน้ำแม่คำมี  เห็นว่าบริเวณนั้นทำเลดีจึงได้ชักชวนลูกหลานอพยพมาตั้งถิ่นฐาน      
ซึ่งมีครอบครัวของแม่ดา แม่กลางและลูกหลาน  ต่อมาพระยาอำนาจซึ่งเป็นบิดาของขุนม่วงไข่ขจร (ขุนนนท์ วงศ์ไข่)  
ได้พาชาวบ้านจากบ้านอ้องพ้อง บ้านทุ่งอ่วน บ้านหัวฝาย บ้านห้วยม้า อพยพมาตั้งบ้านเรือนเพ่ิมข้ึน ทำให้เป็น
ชุมชนใหญ่ขึ้น จึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านอ่องพ้อง”  
  ต่อมาได้เกิดไฟไหม้หมู่บ้านครั้งใหญ่  เผาผลาญทรัพย์สินของชาวบ้านหมด  ชาวบ้านจึงหนีไฟ
ข้ามลำน้ำแม่คำมีมาอีกฝั่งหนึ่งมาตั้งบ้านเรือนขึ้นใหม่  แล้วเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านว่า“บ้านแม่คำมี” ตั้งตามชื่อของ
ลำน้ำแม่คำมี และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บ้านแม่คำมีรัตนปัญญา” เพ่ือเป็นเกียรติแก่พระครูรัตนปัญญา ซึ่งเป็น
พระเถระท่ีนำความเจริญมาสู่บ้านแม่คำม ี
  ต่อมาได้มีหมู่บ้านใกล้เคียงเกิดขึ้น  เช่น บ้านท่าล้อ  ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ขบวนล้อเกวียนที่ขนส่ง
สินค้าจากตัวจังหวัดแพร่ไปสู่อำเภอสอง อำเภอเชียงม่วงและอำเภอปง ซึ่งขบวนล้อเกวียนมาหยุดพักที่ท่า
น้ำแม่คำมี  จึงเรียกหมู่บ้านว่า “บ้านท่าล้อ” เชื้อสายที่ตั้งหมู่บ้านคือ ตระกูลแม่เฒ่าอู่แก้ว ตระกูลแม่เฒ่ามีและ
ตระกูลแม่เฒ่าแยง 
  บ้านปงเจริญ  ตามตำนานเล่าว่า  พ่อหลักเป็งได้อพยพมาตั้งถิ่นฐาน โดยไม่ทราบว่ามาจาก
ไหน  และมีบุตรบุญธรรม  คือ แม่เผือ  คนบุญ  ต่อมามีพ่อหลวง  กวาวสิบสาม  อพยพมาจากบ้านทุ่งกวาว  
จากนั้นผู้คนก็อพยพเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จึงกลายเป็นหมู่บ้าน ชื่อว่า “บ้านปงเตา” ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อว่า “บ้านปงเจริญ”   
จนถึง  พ.ศ. 2518  จึงได้แยกจากบ้านแม่คำมีรัตนปัญญา  มาเป็นบ้านหมู่ที่ 1   
  บ้านพิมสาร  เป็นหมู่บ้านที่แยกตัวมาจากบ้านแม่คำมีรัตนปัญญา  ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านพิมสาร”  
ตามนามสกุล  ของนายมนัส  พิมสาร  ซ่ึงเป็นกำนันตำบลแม่คำมี  ใน พ.ศ. 2537 
  ตำบลแม่คำมี เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอร้องกวาง  ต่อมาปี  พ.ศ. 2533  อยู่ในเขต
การปกครองของกิ่งอำเภอหนองม่วงไข่และปี พ.ศ. 2538 ได้ยกฐานเป็นอำเภอหนองม่วงไข่ แบ่งการปกครอง
เป็น  4  หมู่บ้าน  คือ 
  1.   หมู่ที่  1 บ้านปงเจริญ   

2.   หมู่ที่  2 บ้านท่าล้อ 
  3.   หมู่ที่  3 บ้านรัตนปัญญา   

4.   หมู่ที่  4 บ้านพิมสาร 
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- แผนที่ตำบลแม่คำมี 
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องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี  ตั้งอยู่เลขที่ 1/1  หมู่ที่ 3  ตำบลแม่คำมี  อำเภอหนองม่วงไข่  

จังหวัดแพร่   
-  ทิศเหนือ   ติดต่อกับตำบลแม่ยางตาล  อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่   
-  ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลตำหนักธรรม  อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่   
-  ทิศตะวันตก ติดต่อกับเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่  อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่   
-  ทิศใต ้ ติดต่อกับเทศบาลตำบลแม่คำมี  อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่   

 
1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

  ลักษณะภูมิประเทศของตำบลแม่คำมี  อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการ
อำเภอหนองม่วงไข่  ระยะทางประมาณ  3 กิโลเมตร  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลาดเอียง  มีแม่น้ำแม่คำมีไหล
ผ่านเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ  มีเนื้อที่ประมาณ 7.18 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,375 ไร่  ส่วนมากเป็น
พ้ืนที่ทางการเกษตร และท่ีอยู่อาศัยเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งหมด 
 
 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

ตำบลแม่คำมี  มีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดูกาล คือ 
- ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม  ถึงเดือนเมษายน  
- ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนตุลาคม  
- ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 

 
1.4  ลักษณะของดิน 

  ลักษณะของดินในพ้ืนที่ตำบลแม่คำมี มีลักษณะเป็นดินร่วน 
 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1  เขตการปกครอง 
  ตำบลแม่คำมี ประกอบด้วย 4  หมู่บ้าน 

1)  หมู่ที่  1 บ้านปงเจริญ   
2)  หมู่ที่  2 บ้านท่าล้อ 

  3)  หมู่ที่  3 บ้านรัตนปัญญา   
4)  หมู่ที่  4 บ้านพิมสาร 

 
  กำนันตำบลแม่คำมี/ผู้ใหญ่บ้าน 
  1)  นายสหวัฒน   พิมสาร   กำนันตำบลแม่คำมี 
  2)  นายพงศ์กิตติคม  อุดขันจริง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 

3)  นายศักดิ์ชัย  ชมภูวัง     ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 
4)  นายทินกร   ยะอิตะ      ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4   
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 2.2  การเลือกตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีครั้งล่าสุด
เมื่อวันที ่ 14  มกราคม  พ.ศ. 2555  และมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีครั้งล่าสุด
เมื่อวันที่ 19  ตุลาคม  2556   

 - คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีประกอบด้วย 
         1) นายไพศาล  ชมภูมิ่ง  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี 

  2) นางสุภาวดี  อุดขันจริง  เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี  
  3) นายวินัย   เมืองมาน้อย  เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี  
  4) นายเชาว์   วงศ์อรินทร์  เป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี 

        - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี  ประกอบด้วย   
         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฏรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้าน

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล นั้น หมู่บ้านละ 2 คน   มีกำหนดการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วัน
เลือกตั้ง 

        - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี (ณ  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2562) 

1) นายมรกต ชมภูวัง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี  (สมาชิกสภาอบต.หมู่ 2) 
2) นางวชิรารัตน์  พุ่มฟัก  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี  (สมาชิกสภาอบต.หมู่ 4) 
3) นายสมพงษ์ สุนันต๊ะ  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี  หมู่ที่  1 
4) นายสายันต์ ชมภูมิ่ง  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี  หมู่ที่  2 
5) นายวินัย พรมวัง  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี  หมู่ที่  3 
6) นางนันทา     สีใจอินทร์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี  หมู่ที่  4 
 
3. ประชากร 
 3.1  ข้อมูลเกีย่วกับจำนวนประชากร 
 

 ปี 59 ปี60 ปี61 ปี 62 
หมู่ที่ ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 316 408 317 404 316 408 316 399 

2 281 333 283 331 281 333 276 329 

3 222 262 218 257 222 262 228 253 

4 
 
 
 

125 149 122 148 125 149 120 151 

รวม 944 1,152 940 1,140 944 1,152 940 1,132 

 
ตำบลแม่คำมี  อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่  มีจำนวนประชากรทั้งหมด  2,072 คน   

แยกเป็น  เพศชาย  940 คน   เพศหญิง  1,132 คน   มีความหนาแน่นเฉลี่ย  289 คน/ตารางกิโลเมตร 
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ตารางแสดงจำนวนประชากรและหลังคาเรือนตามรายหมู่บ้าน 

 

ชาย หญงิ รวม หลังคาเรอืน
หมู่ที่  1 บา้นปงเจริญ 316 399 715 242
หมู่ที่  2 บา้นทา่ล้อ 276 329 605 246
หมู่ที่  3 บา้นรัตนปญัญา 228 253 481 184
หมู่ที่  4 บา้นพมิสาร 120 151 271 94

940          1,132       2,072       766            

หมู่บา้น

รวมทั้งหมด

แผนภมูิแสดงข้อมูลจ านวนประชากรแยกตามรายหมู่บ้าน
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 3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 

 หญิง ชาย หมายเหตุ 

จำนวนประชากรเยาวชน 154  คน 161  คน อายุต่ำกว่า 18 ปี 

จำนวนประชากร 642  คน 692  คน อายุ 18 - 60 ปี 

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 143  คน 279  คน อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 939 คน 1,132  คน ทั้งสิ้น 2,072 คน 
 

ข้อมูล    : ณ   เดือน กุมภาพันธ์  2562 
ที่มาของข้อมูล :   สำนักงานทะเบียนอำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 
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4.  สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่คำมี  จำนวน   1   แห่ง 
2)  โรงเรียนประถมศึกษา    จำนวน   1   แห่ง 
3)  ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลแม่คำมี  จำนวน   1  แห่ง 

 
 4.2 สาธารณสุข 

1)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพรัตนปัญญา  จำนวน  1  แห่ง 
 
 4.3 อาชญากรรม 
  (ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีไม่มีปัญหาอาชญากรรม) 
 
 4.4 ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดในชุมชนของตำบลแม่คำมี  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรหนองม่วงไข่ได้
แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีทราบนั้นพบว่าในเขตตำบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่
อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำในชุมชน ประชาชน  
หน่วยงานที่เกี่ยวของที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
สามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส   
การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
 
 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

1) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์   
2) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3) ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
      

5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
         มีถนนสายขุนม่วงไข่ขจร  เป็นถนนเส้นหลัก 
 
 5.2 การไฟฟ้า 
  ประชากรตำบลแม่คำมีมีไฟฟ้าครอบคลุมทุกหลังคาเรือน 
 
 5.3 การประปา 

การให้บริการทางสาธารณูปโภค  ด้านการประปา  เพ่ือการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในเขต
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี  การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน   
โดยคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านเป็นผู้ดูแล   
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 5.4  โทรศัพท์ 
  โทรศัพท์  054 - 635896 
                  โทรสาร  054 - 506180 
 
 5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  ประชาชนในตำบลแม่คำมีจะใช้บริการทางไปรษณีย์ในการส่งจดหมาย พัสดุ สินค้าไปรษณีย์  
ณ ปณ หนองม่วงไข่  54170  ให้บริการ เวลา  08.30 – 16.30 น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  
หยุดวันอาทิตย์    
 
6.  ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ในการ
ทำนาข้าวเป็นหลักและมีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ถั่วเหลือง  พืชผัก  สวนไม้ผลและไม้ยืนต้นอ่ืนๆ ตามบริเวณที่ว่าง  
บริเวณบ้าน  หัวไร่ปลายนา  โดยมีสภาพการผลิตดังนี้ 

1) ข้าว พันธุ์ข้าวที่ปลูกในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพันธ์ กข.10 , กข.14, สันป่าตองและข้าวขาวดอกมะลิ 105 
2) ถั่วเหลือง  ชนิดพันธุ์ที่ปลูก  พันธุ์เชียงใหม่ 60  โดยปลูกในฤดูแล้งเพ่ือเป็นรายได้เสริม 
3) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ปลูกพันธุ์ผสม  ปลูกในฤดูแล้วเพ่ือเป็นรายได้เสริม 
4) พืชผัก  ส่วนใหญ่เกษตรกรปลูกเพ่ือใช้บริโภค  เป็นผักพ้ืนบ้านทั่วไป 
5) แตงโม  แตงกวา  พริก  ปลูกในฤดูแล้งเพ่ือเป็นรายได้เสริม 
6) ไม้ผล, ไม้ยืนต้น  ได้แก่  ลำไย ไม้สัก ต้นไผ่  ปลูกตามบริเวณท่ีว่าง  บริเวณบ้าน หัวไร่ปลายนา 
7) เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือจำหน่ายและบริโภค  ได้แก่  โค กระบือ สุกร  และไก่ 
 

 6.2 การประมง 
  (ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีไม่มีการประมง) 
 
 6.3 การปศุสัตว์ 

เป็นการประกอบการในลกัษณะเลีย้งในครวัเรอืนเป็นอาชพีเสรมิ เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  
โค  สุกร  กระบอื   
 
 6.4 การบริการ 
  -  ร้านเสริมสวย    จำนวน    4 แห่ง 
  -  ร้านขายอาหาร   จำนวน   3 แห่ง 
  -  โรงกลึง    จำนวน    1 แห่ง 
  -  ร้านบริการอินเตอร์เน็ต   จำนวน   1 แห่ง    
  -  ร้านซ่อมรถ/เครื่องยนต์   จำนวน    3 แห่ง 
  -  ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า   จำนวน   2 แห่ง 
  -  ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์   จำนวน   1 แห่ง 
  -  โรงงานแปรรูปไม้   จำนวน   1 แห่ง 
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  -  ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ   จำนวน   3 แห่ง 
  -  ร้านขายจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม  จำนวน   1 แห่ง 
  -  โรงสีข้าว    จำนวน   2 แห่ง 
 
 6.5 การทอ่งเที่ยว 
  (ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีไม่มีแหล่งท่องเที่ยว) 
 
 6.6 อุตสาหกรรม 
  (ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม) 
 
 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

รสีอรท์    1 แห่ง  
รา้นคา้ต่างๆ         17 แห่ง  
สถานตรวจสภาพรถ  1      แห่ง  

 

กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  5  กลุ่ม 

  1) กลุ่มตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า  หมู่ที่ 2 
  2) กลุ่มทำดอกไม้ประดิษฐ์  หมู่ที่ 2 
  3) กลุ่มเลี้ยงสัตว์  หมู่ที่ 2 
  4) กลุ่มข้าวแตน สมุนไพรรัตนะ  หมู่ที่ 3 
  5) กลุ่มทำนา  หมู่ที่ 4 
  6) กลุ่มผสมดินปลูกพืช  หมู่ที่ 1 
  7) กลุ่มเกษตรกรปลูกพริกบ้านปงเจริญ  หมู่ที่ 1 
      
 6.8 แรงงาน 
  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  18 – 60 ปี อยู่ในกำลังแรงงาน 
คิดเป็นร้อยละ 64.38 จากจำนวนประชากรทั้งตำบล ประชากรส่วนใหญ่ใช้แรงงานในการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรในตำบล และบางส่วนไปรับจ้างทำงานนอกพ้ืนที่    
 
7.  ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
 
 7.2 ประเพณีและงานประจำปี 
  ประเพณีที่สำคัญในท้องถิ่นตำบลแม่คำมี  เป็นประเพณีที่มีการอนุรักษ์ทางศิลปวัฒนธรรม
ไว้ก็คือ ประเพณีสรงน้ำพระในเทศกาลสงกรานต์ และประเพณีลอยกระทง ประเพณีกิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่ 
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ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวง  ประเพณีไหว้พระพุทธโกศัย ศิริชัยมหาศากยมุนีพระ
คู่บ้านคู่เมืองแพร่ 
 
 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ประชาชนให้ภาษาพ้ืนเมืองในการสื่อสารตามบรรพบุรุษ 
   
 7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตตำบลแม่คำมีได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองในรูปกลุ่ม เช่น  ข้าวแตนสมุนไพรรัตนะ
พรมเช็ดเท้า   
8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ำ 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ คือ ลำน้ำแม่คำมีและลำเหมืองแม่ยาง 
 
 8.2 ป่าไม้ 
  ตำบลแม่คำมีไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ 
 
 8.3 ภูเขา 
  ตำบลแม่คำมีไม่มีภูเขา 
 
 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ 

ในพ้ืนที่ของตำบลแม่คำมีส่วนมากเป็นพ้ืนที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัยและมีพ้ืนที่เพียง
เล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ น้ ำ
ในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่ งน้ำสำหรับ
การเกษตรได้เพ่ิมข้ึน เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน ปัญหาด้านขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
ได้จัดทำโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น จัดหาถังขยะ
รองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ตำบลแม่คำมี พ้ืนที่สาธารณะ
รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของตำบลให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นตำบลน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชน  ฯลฯ   
 
   

********************************* 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ความสมัพันธ์ระหวา่งแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2580)  
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม 6 คณะอันประกอบด้วย 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ
รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อน ไขที่กำหนด 
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง
เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมน ูญแห ่งราชอาณาจักรไทย ซึ ่งจะต ้องนำไปสู ่การปฏ ิบ ัต ิเพื ่อ ให ้ประเทศไทยบรรล ุ
วิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
1. บทนำ 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็นต้นมา

ได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศใน
กลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในปี 2560 ที่ร้อยละ 3.9 ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ 6.0 ต่อปี 
ในช่วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและ
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
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ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ำ  ขาดการนำเทคโนโลยี 
เข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต  ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะ 
ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายสำคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพ
การให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหา
ความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะ
ยาวในการฟ้ืนฟู การใช้และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความ
ชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อม
โทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหา  
ของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  
ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ ความไม่เสมอภาค การขาด
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติ  
ให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็ก
ที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญท่ีจะทำให้การพัฒนาประเทศในมิติ
ต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการ  
เพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคง
ทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศ
ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

2. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค 

และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ทำให้ปัญหาด้านเขตแดน
กับประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต  นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความสำคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ  
ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชน
กับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้  การขยายอิทธิพลและการเพ่ิม
บทบาทของประเทศมหาอำนาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอำนาจ หรือเกิดการย้าย
ขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กร
ที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดกฎระเบียบ 
ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่ม 
เศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นำไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ  อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 
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ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  

และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่า
จะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้
เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มสำคัญที่จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่
จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความ
หลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี  2574 
จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากร  
ในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติ 
และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนำเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป 
  ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทำให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ลดลง  ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่น  
มีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากข้ึน 
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุมโลก
สูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  จึงอาจจะเป็นไปได้ 
ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า  อาจทำให้การแย่งชิง
แรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลง
ของบริบทสังคมไทย 
  นอกจากนี้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น 
ทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็น  ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคง 
ด้านอาหารและน้ำ ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสีย
ความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี  ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง  ๆ ดังกล่าว 
ที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ทำให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความสำคัญและความสนใจจากนานาประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคง 
ด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม  
จะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ  ที่สำคัญ เช่น 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
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  แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งในส่วนของ 
การจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ  ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคาม 
และความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน  เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยี 
และสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้น
ของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสำคัญมากขึ้น 
อาจนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน
และรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี  
โครงสร้ างพ้ื นฐานและองค์ ความรู้ สมั ยใหม่ มี ระดั บความแตกต่ างกันระหว่ างกลุ่ มประชากรต่ างๆ  
โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบ
และลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไป 
จากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ำ 
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะ 
ที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมืองวิถีชีวิต  
ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น  
ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
  จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ
ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว มีพลวัตสูงและมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น
การพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนา  
ที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการ
ดำเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันโดยประเทศไทยจำเป็นต้อง
มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถ
รู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบ
การเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการ
สาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศ
ไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก  จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐาน
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตร 
และภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
  นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงาน 
และอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจและการพัฒนา 
และขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกำหนดของรูปแบบ
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพ  
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การแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่ อ
การพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิด
การสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับ
มาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจำเป็นต้อง
เร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง   
มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคีและลดความ
ขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จำเป็นต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้าง 
และลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
  ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนา 
ที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน
เพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนา
ให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ  พร้อมทั้งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐ
เพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ  และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืนๆ  
เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคง  
มั่งค่ังและยั่งยืน 

3. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลัก 
ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคง
ทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ   
ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคง 
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความ
มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง 
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมือง
ที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความ
ปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความ 
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อบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับ 
วัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้ งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทย 
มีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุนและการทำ
ธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง
ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน  ทุนที่ เป็นเครื่องมือเครื่องจักร  ทุนทางสังคมและทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ  รายได้และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา 
และการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ 
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์
ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  
และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล   
มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ 
ในหลากหลายมิต ิพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5 ) ความหลากหลายทางชีวภาพ  คุณภาพสิ่ งแวดล้อมและความยั่ งยืนของ 

            ทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าที่ 16 

 
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ 

       ความมั่นคงของชาติ 
(4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ   

       รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

4.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(4) โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

4.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ  

       ทรัพยากรมนุษย ์
(7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา 

        ประเทศ 
4.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(1) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง 

       และการจัดการตนเอง 
4.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(4) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น 

          ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
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(5) พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 

4.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและ 

        ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย 

       และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก 

        ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก  

       มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 
(8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 
 1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้จัดทำขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมาก
ขึ้น โดยได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 – 11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่าง
มั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความ
สมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผน 
หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น 
ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ  ระดับภาค 
และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทาง 
การพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อ
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการ
ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคมและ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
ขณะเดียวกัน ยังได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพ่ือกำกับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
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1. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

1.1 หลักการ 
1.2 จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 
1.3 ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

2. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
2.1 สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
2.2 สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
3.1 วัตถุประสงค์  

   3.2 เป้าหมายรวม  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

4.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
4.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  

   4.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
4.4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
4.5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง  

       และยั่งยืน  
4.6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  

       และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
4.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
4.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
4.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
4.10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

5. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 สู่การปฏิบัติ  
5.1 หลักการ  
5.2 แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12  
5.3 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12  
 

1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  1.3.1 แผนพัฒนาภาคเหนือ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาการท่องเที่ ยวและธุ รกิจบริการต่อเนื่ องให้มีคุณภาพสามารถ  
สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืนและกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการ 
ที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม  
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แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้แก ่ 

(1) กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน 
ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน  

(2) กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก (ทางประวัติศาสตร์) ในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย กำแพงเพชร  
(3) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน 

เพชรบูรณ์ อุทัยธานี 
(4) กลุ่มท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ MICE ในจังหวัดเชียงใหม่ ท่องเที่ยวเชิง

ผจญภัย/ กีฬาเพ่ือการพักผ่อน/เชิงสุขภาพและการพำนักระยะยาว ในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน โดยมี
แนวทางดำเนินการดังนี ้  

แผนพัฒนาภาคเหนือ  
(1) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความ 

สะดวกที่มีมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
(2) สนับสนุน Community Based Tourism/Local Tourism เพ่ือกระจายประโยชน์ 

จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำมา
ประยุกต์สร้างสรรค์สินค้าและบริการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  

(3) สนับสนุนการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทั้งระหว่างแหล่งท่องเที่ยวในภาค เชื่อมโยง
กับประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ เส้นทางสายวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลก และส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว
แนวใหม่เพ่ือสร้างรายได้ตลอดปี  

(4) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ต่อเนื่อง
ทั้งระบบ ส่งเสริมการตลาดทั้งการรักษาฐานเดิมและขยายไปสู่ตลาดกลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพ รวมทั้งการสร้าง
ตลาดในรูปแบบ e-tourism  

(5) รักษาอัตลักษณ์ของเมือง โดยให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรมพ้ืนบ้านและเมืองเก่า การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนและการสร้าง“แบรนด์” หรือเอกลักษณ์
ของเมือง รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดและเมืองท่องเที่ยวให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้มีคุณค่าเอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล  

2) พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง ได้แก่กลุ่มอาหารและสินค้า
เพ่ือสุขภาพ กลุ่มบริการทางการแพทย์และสุขภาพและกลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ โดยให้จังหวัดเชียงใหม่
เป็นศูนย์กลางและขยายสู่พ้ืนที่เครือข่ายที่มีศักยภาพ โดยมีแนวทางดำเนินการดังนี้  

(1) สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและส่งเสริม
การนำมาใช้เชิงพาณิชย์ตามแนวคิดการสร้าง Food Valley เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าและบริการให้ตอบสนอง
ต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ อาทิ กลุ่มสินค้าเพ่ือสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มอาหารเสริมสุขภาพและความงาม  

(2) ขยายเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจบริการทางการแพทย์และสุขภาพให้มีความ 
หลากหลายสอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มุ่งสู่การเป็น 
Medical & Wellness Hub ระดับอนุภูมิภาค  

 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าที่ 20 

 
(3) สนับสนุนการพัฒนาเชียงใหม่เป็น Creative City พร้อมทั้งสนับสนุนการวิจัย 

และพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมผนวกกับความโดดเด่นของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ให้สินค้ามีความแตกต่างโดดเด่นสามารถตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ อาทิ สินค้า Life Style สินค้า 
หัตถกรรม และของที่ระลึกต่างๆ ที่เน้นคุณภาพทั้งการออกแบบและการใช้งาน  

(4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจ ขยายเครือข่ายเพ่ือให้เกิดพลังในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจตลอด Value Chain   

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC 
และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค  

แนวทางการพัฒนา  
1) เสริมศักยภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานและวางผังเมืองทั้งเมืองหลักและเมืองชายแดน 

ให้สอดคล้องและสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พัฒนาโครงข่ายเส้นทางและระบบ  
ขนส่งย่อยที่เชื่อมต่อกับระบบหลักของประเทศและอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ และแนว 
ตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งจะรองรับการเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจสำคัญเชื่อมโยงอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC  

2) พัฒนาเมืองสำคัญ ได้แก่ เชียงใหม่ และพิษณุโลก ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า บริการธุรกิจ
บริการสุขภาพ บริการการศึกษา ธุรกิจดิจิทัล โดยพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและการขนส่ง หลายรูปแบบ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมืองและเชื่อมโยงระหว่างเมืองและพ้ืนที่ โดยรอบ โดยเฉพาะเร่งรัด 
การดำเนินงานตามผลการศึกษาเกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะของ สนข. โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับรูปแบบ 
ของเมือง พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือรองรับสังคมดิจิทัล 
พัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและพัฒนาเมือง
สถานีขนส่งระบบรางที่นครสวรรค์ แพร่ (อำเภอเด่นชัย) เชียงราย (อำเภอเชียงของ) โดยพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานี
โดยใช้แนวทางการจัดรูปที่ดิน การวางผังเมือง และส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  

3) พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะฝีมือ เข้าถึงข้อมูล  กฏระเบียบการ
ดำเนินธุรกิจ ในธุรกิจระดับภูมิภาคและสากล รวมถึงเงื่อนไขทางด้านสิ่งแวดล้อมและ มนุษยธรรมที่ถูกนำมา
เป็นข้อกีดกันทางการค้า รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่มีความเข้มแข็ง ร่วมพัฒนาเครือข่ายกับ
ธุรกิจท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถให้เข้าสู่ Supply Chain ของ ธุรกิจใหญ่ได้  

4) พัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสินค้าที่ตอบสนองตลาดในกลุ่มประเทศ
เพ่ือนบ้านและ AEC โดยให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบอย่างการเกื้อกูลกัน 
บนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและเพ่ือนบ้าน ซึ่งจะสอดรับกับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษของพ้ืนที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตากและจังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยง 
สู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน และเกษตรปลอดภัย  

ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยสนับสนุนการทำเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ 
สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพ่ือพัฒนาทั้ งด้านการผลิตและการตลาดอย่าง  
มีประสิทธิภาพ ให้ความรู้กับเกษตรกรในการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี เฝ้าระวังผลกระทบจากการใช้สารเคมี 
ที่มีต่อดินและน้ำ ส่งเสริมช่องทางการกระจายผลผลิต สร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคอาหาร 
เพ่ือสุขภาพ สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตและการตรวจสอบย้อนกลับอย่างเป็นระบบเพ่ือสร้าง 
ความมั่นใจให้ผู้บริโภค   
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2) สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพ ได้แก่  

(1) การแปรรูปพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน 
(2) การแปรรูปข้าว พืชไร่ พืชพลังงาน ในจังหวัดพิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ 

โดยสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่ คุณค่า ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะ และสนับสนุน
การนำผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์มาผลิตพลังงานทดแทน 

3) สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ในจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร 
โดยสนับสนุนการนำผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์ พัฒนาเป็นพลังงาน ทดแทน 
สนับสนุนการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ในการนำพืช/วัสดุชีวภาพ มาใช้ประโยชน์ตลอดห่วงโซ่ คุณค่า อาทิ 
ใช้ประโยชน์ในการเป็นอาหารสัตว์ แปรรูปเพ่ือเป็นสินค้า นำกากมาใช้ในการผลิตพลังงานชีวมวล เป็นการเพ่ิม
มูลค่าผลผลิตการเกษตรที่ได้ประโยชน์สูงสุดและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม  

4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบ ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิต  
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ การให้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจการผลิต   
แก่เกษตรกร เช่นการโซนนิ่งพ้ืนที่ปลูกพืช การเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์ 
สอดคล้องกับศักยภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต  

5) พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรอย่างเป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยง เพ่ือใช้ประโยชน์  
ได้อย่างเหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำนอกเขตพ้ืนที่ชลประทาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพ้ืนที่เกษตรกรรม แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของเกษตรกร ในพ้ืนที่นอก
เขตชลประทาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ
อย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ  

แนวทางการพัฒนา  
1) ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุและคนยากจน โดย ดำเนินการในรูป

ของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้มีรายได้และได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  

2) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน เพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ รวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการด้านสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ  
และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 

3) พัฒนาแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของตลาด 
แรงงาน ควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะฝีมือให้สูงขึ้น สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและบริการ บนฐานความรู้
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

4) สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการ
จดัสวัสดิการชุมชนได้อย่างยั่งยืนและเป็นโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำ
อย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 
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        แนวทางการพัฒนา  

1) ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าต้นน้ำในพ้ืนที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะ 
จังหวัดน่าน โดยให้ความสำคัญกับการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือให้เป็นแหล่งดูด
ซับน้ำฝนและเพ่ิมปริมาณน้ำต้นทุนในแต่ละลุ่มน้ำ ควบคู่ไปกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุก ทำลายพ้ืนที่ป่า 
ตลอดจนส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าต้นน้ำ  

2) พัฒนาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบในลุ่มน้ำหลักของภาค ได้แก่ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม 
และน่าน และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สำคัญ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด จังหวัด นครสวรรค์ บึงสีไฟ 
จังหวัดพิจิตร และกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา เพ่ือรักษาคุณภาพน้ำและเพ่ิมประสิทธิภาพ การกักเก็บน้ำของ
แหล่งน้ำต้นทุน  

3) แก้ไขปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก โดยส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
การทำการเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การปลูกพืชในระบบวนเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและระบบจัดการพ้ืนที่เกษตรที่เหมาะสม การส่งเสริมให้นำเศษวัสดุทางการเกษตร ไปใช้ประโยชน์ 
เพ่ือลดการเผาวัสดุทางการเกษตรและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน 

 
1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2561 - 2564) 
วิสัยทัศน์ “ประตูการค้าสากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชน

ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” 
พันธกิจ  
1. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากลให้

มีการ ขยายตัวเพิ่มข้ึน  
2. ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่า  
3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนาตะวันออก 

ดำรงไว้ ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ  
4. อนุรักษ์ พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ 

สมบูรณ ์ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี  
เป้าประสงค์หลัก (Goals)  
1. เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

(GMS) และ AEC เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ  
2. เพ่ิมรายได้จากการส่งออกสินค้าไปยังประเทศ GMS, AEC และประเทศอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน  
3. เพ่ิมผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมน้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม 

สู่ตลาดโลก  
4. พัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และคุณค่าสินค้าและบริการเน้นฐานเศรษฐกิจที่

ยั่งยืนเพิ่ม มูลค่าการท่องเที่ยวเพี่อเพ่ิมรายได ้ 
5. รักษาความ อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ธรรมชาติสร้างภาคีในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากร 

ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความ  
ยั่งยืนและเตรียมพร้อมรับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและกรอบความร่วมมือประชาคมอาเซียน  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ( Strategic Issues)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์เชื่อมโยง

กับต่างประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรม การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านศาสนา

ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพเพ่ือเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

และพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
 

1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) 
1) เป้าหมายการพัฒนา  
“เมืองเศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีทรัพยากรธรรมชาติที่

สมบูรณ์”         
จังหวัดจะมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของพ้ืนที่ (Area 

Based) ให้มีความมั่งคั่ง รวมทั้งการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน โดยการป้องกันเชิงสังคม
เพ่ือให้ชุมชน/ประชาชนมีความเข้มแข็ง อยู่ดีกินดีและการป้องกันปราบปราม เพ่ือรักษาอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ฟ้ืนคืนและสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  

2) พันธกิจ  
1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำสมบูรณ์ เกษตรปลอดภัย เศรษฐกิจชุมชนดี มีการคมนาคมที่
สะดวก เพ่ือสร้างมูลค่า  
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  
4. ส่งเสริมความมั่นคงภายใน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
3) เป้าประสงค์  
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. เศรษฐกิจมีความม่ันคง สร้างมูลค่าและรายได้แก่ประชาชนมากขึ้น  
3. สังคม ชุมชนมีความเข้มแข็งและปลอดภัย  
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ รักษาและฟ้ืนฟู 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ 
 

ประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
โครงสร้างพื้นฐาน 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ิมความคล่องตัวในการ
ขนส่งสินค้าและบริการ เพื่อ
ลดต้นทุน ระบบโลจิสติกส์ 
และเพ่ิมศักยภาพการพัฒนา
จังหวัดแพร่  
2. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชนโดยการพัฒนา
แ ห ล่ ง น้ ำ ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ
ซ่อมแซม รวมทั้งบริหารจัด 
จัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งระบบ
ให้มีประสิทธิภาพ  
3. สร้างรายได้ ให้ แก่ชุมชน 
ประชาชน ตลอดจนเกษตรกร 
มีรายได้เพ่ิมขึ้นและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
 

1. ร้อยละของความสำเร็จใน
การ ดำเนินการตามแผนพัฒนา 
เชื่อมโยง โครงข่ายทางหลวง
สายหลัก/สายรอง ร้อยละ 10  
2. จำนวนแหล่งกักเก็บน้ำที่
เพ่ิมข้ึน จำนวน 9 แห่ง  
3. ร้อยละของพ้ืนที่เพ่ือ
การเกษตร ได้รับประโยชน์
เพ่ิมข้ึน เทียบกับพ้ืนที่
การเกษตรของจังหวัดแพร่ 
ร้อยละ 2.82  
4. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขา 
เกษตรกรรม ร้อยละ 0.5  
5. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่า
การ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ร้อยละ 1.5 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบ Logistics  
2. ขับเคลื่อนและขยายผล 
โครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำร ิ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า
เกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ 
และสร้างมูลค่าเพ่ิม  
4. ส่งเสริมและสร้างมูลค่า 
เพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
 
 
 

2. การพฒันาการ 
ท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพและยั่งยืน 

พัฒนาการท่องเที่ยวในด้าน
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
ธรรมชาติ และสุขภาพให้ได้ 
มาตรฐาน 

1. จำนวนนักท่องเที่ยวเพ่ิม 
เพ่ิมต่อปี ร้อยละ 5  
2. จำนวนร้อยละของรายได้
ด้านการ ท่องเที่ยวต่อปี
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5  
3. จำนวนแหล่งท่องเที่ยว และ 
การบริการที่ได้รับการพัฒนา 
หรือรับรองมาตรฐานต่อปี 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 แห่ง  
4. บุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
อย่าง น้อยปีละ 80 คน 

1. พัฒนา ปรับปรุงแหล่ง 
ท่องเที่ยว รวมถึงโครงสร้าง 
พ้ืนฐานสิ่งอำนวยความ
สะดวก เพ่ือยกระดับด้าน
การท่องเที่ยว  
2. ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ บุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวให้มี 
ประสิทธิภาพ  
3. ส่งเสริมการตลาดและ 
ประชาสัมพันธ์  
4. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ ด้านการท่องเที่ยว
และบูรณาการ ความ
ร่วมมือระหว่างเครือข่าย 
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ประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 

3. การยกระดับการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน
ภายใต ้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียง 

1. ประชาชนทุกช่วงวัยมีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  
2. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี  
3. ประชาชนมีความมั่นคงใน
อาชีพและรายได้เพ่ิมขึ้น  
4. ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการ
และได้รับการคุ้มครองทาง
สังคมอย่างทั่วถึง เป็นธรรม  
5. สถาบันทางสังคมมีความ
เข้มแข็ง 

1. ร้อยละของผู้เรียนทุกช่วง
วัยได้รับการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2 
2. ร้อยละของประชาชนมี
สุขภาพที่ดีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 
3. ร้อยละของแรงงานทั้ง
ระบบได้รับ การส่งเสริม
คุ้มครอง พัฒนา และมี 
สวัสดิการที่ดี ร้อยละ 80  
4. ร้อยละของครัวเรือนผ่าน
เกณฑ ์รายได้ของ จปฐ. ร้อย
ละ 90  
5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้
ประสบ ปัญหาทางสังคมที่
เข้าถึงและได้รับ สวัสดิการ 
ร้อยละ 90  
6. ครัวเรือนมีส่วนร่วมทำ
กิจกรรม สาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของชุมชน ท้องถิ่น 
ร้อยละ 85 

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของ คนทุกช่วงวัย  
2. เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี  
3. พัฒนา ส่งเสริม และ 
คุ้มครองด้านการประกอบ 
อาชีพ  
4. เพ่ิมศักยภาพคนทุกช่วง
วัย เพ่ือรองรับการเป็น
สังคม ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ 
5. สร้างโอกาสการเข้าถึง 
สวัสดิการสังคมของ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อย
และผู้ด้อยโอกาส  
6. พัฒนาสถาบันทางสังคม 
ให้มีความเข้มเข็ง 

4. การเสริมสร้าง
ความ มั่นคงภายใน
การรักษา ความ
สงบเรียบร้อย และ 
ลดความเหลื่อมล้ำ 
ในสังคม 

1. ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน  
2. ประชาชนน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาเป็นแนวทางใน
การดำเนินชีวิต  
3. สังคมมีความสงบเรียบร้อย 
เสมอภาคและเป็นธรรม 

1. ร้อยละจำนวนหมู่บ้านที่มี 
ความมั่นคงและความสงบ 
เรียบร้อย (726 หมู่บ้าน/
ชุมชน) ร้อยละ 90 (653 
หมู่บ้าน/ ชุมชน)  
2. ร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชน 
เป้าหมายมีความเข้มแข็ง
เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน 
ร้อยละ 90 (653 หมู่บ้าน/
ชุมชน)  
3. ร้อยละของจำนวนคดี 
อาชญากรรมที่สามารถจับกุม
ได ้จากการใช้เทคโนโลยีกล้อง
วงจร ปิด ร้อยละ 5 ของคดีที่
เกิดข้ึน  

1. พัฒนาประสิทธิภาพการ 
ควบคุมปัญหาอาชญากรรม 
ภายในจังหวัด  
2. เพ่ิมขีดความสามารถใน
การ ป้องกันปราบปราม 
บำบัดและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในจังหวัด  
3. ส่งเสริมการน้อมนำหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
การดำเนินชีวิต  
4. พัฒนาศักยภาพในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
อุบัติภัย  
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  4. ร้อยละลดลงของอัตราการ
บาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจร ร้อยละ10 
ของปีที่ผ่านมา 

5. สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการ
รักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในพ้ืนที่  
6. พัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมในระดับพ้ืนที่  
7. ส่งเสริมและฟ้ืนฟูวิถีชีวิต 
ประชาธิปไตย 

5. การอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและ
ป้องกันปัญหาภัย
พิบัตทิางธรรมชาติ 

บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และป้องกันภัยพิบัติโดยชุมชน 
มีส่วนร่วม 

1. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ยึดคืนได้
และพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมที่ได้ทำ
การฟ้ืนฟู จำนวน 1,500 ไร่  
2. ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 
10 ไมครอน อยู่ในเกณฑ์ ร้อย
ละ 80  
3. ปริมาณจุดความร้อนลดลง
ในช่วง วิกฤติ เมื่อเทียบกับ
ค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 
4. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70  
5. ของเสียอันตรายชุมชน
ได้รับการรวบรวมและส่งไป
กำจัด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 
6. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะมูล
ฝอยและของเสีย อันตราย
ชุมชนที่ต้นทาง ร้อยละ 40  
7. คุณภาพน้ำยมอยู่ในระดับดี 
ประเภทที่ 2 ขึ้นไป  
8. พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัย พิบัติทางธรรมชาติลดลง 
ร้อยละ 20 

1. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
ป้องกันทรัพยากร  
2. การบริหารจัดการด้าน
มลพิษและสิ่งแวดล้อม  
3. การพัฒนาประสิทธิภาพ 
การป้องกันและบรรเทาภัย
พิบัติทางธรรมชาติ 
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1.4 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ (พ.ศ. 2561 – 2570) 

1. วิสัยทัศน์ “ท้องถิ่นน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี มีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทรัพยากรธรรมชาติ              
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเลิศ”  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ต้องทำ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ/จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1.1 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
1) เกษตรคุณภาพสูง 
2) ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  
3) ไม้เศรษฐกิจ 
4) การท่องเที่ยว 

1) ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้มีคุณภาพ 
2) เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
3) พัฒนาอาชีพเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานและส่งเสริมมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 
4) จัดให้มีตลาดกลางภายในท้องถิ่นและจัดหาช่องทางการตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจ 
6) ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยว 
 

1.2 จำเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ำ ถนน 
สะพาน  

1) จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ำ 
2) พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง  
3) พัฒนาระบบน้ำประปาและระบบน้ำบาดาลให้มีคุณภาพและ
เพียงพอ 
4) ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ 
5) ดำเนินการจัดทำผังเมืองให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 

1.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 1) ศึกษา สำรวจข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยและรณรงค์เพ่ือลดและ
ป้องกันการเกิดภัยพิบัติต่างๆ 
2) พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง หมอก
ควันรวมทั้งภัยพิบัติต่างๆ  
3) จัดให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/ตำรวจบ้าน/ชรบ. 

1.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1) สร้างจิตสำนึก รณรงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรหรือหน่วยงานอื่นในการป้องกัน
ปราบปราม บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและพัฒนาอาชีพ 
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2. ยุทธศาสตร์ที่เลือกทำ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่
กับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

1) จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี 
คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และผู้ป่วย
ยากไร้ 
2) จัดหาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้หรือเสริมรายได้ให้แก่เด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ช่วยเหลือ
ตัวเองไม่ได้ 
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
4) จัดให้มีบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ  
มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
5) ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 
6) ส่งเสริมการจัดระเบียบการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
7) ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงในพ้ืนที่ขาดแคลน 
8) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
9) จัดให้มีสุสานและฌาปนสถานให้ได้มาตรฐาน 
10) การบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน 

2.2 การพัฒนาด้านการศึกษา 1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี
มาตรฐานและคุณภาพ 
2) ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่นักเรียนและเยาวชน 
3) สนับสนุนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่
สำหรับการศึกษา 

2.3 การอนุรักษ์ส่งเสริมและฟ้ืนฟูศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1) ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นและปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของ
ศาสนา 
2) ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนาให้มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมคำสั่งสอนและนำไปเผยแพร่อย่างถูกต้องเหมาะสม 
3) ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม 
และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
4) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และบำรุงรักษาศาสนสถานและ
โบราณสถาน 

2.4 พัฒนาด้านการกีฬา 1) ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ เพื่อมวลชนและพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศทางกีฬาสมัครเล่นและกีฬาอาชีพ 
2) จัดสร้างและบำรุงรักษาอาคารสถานที่ สนามกีฬา วัสดุ
อุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายและการกีฬา 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

2.5 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
และมีคุณธรรม 

1) พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถและมี
คุณธรรม 
2) พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
3) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย 

2.6 การพัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือ
เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและ
ทันสมัยเพื่อการบริการประชาชน 

1) พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน มีความสะอาด
สวยงาม 
2) จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ
และทันสมัย 
3) จัดให้มีและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) 
และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนา (GIS) 

2.7 การพัฒนาตามแนวทางหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2) ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3) ส่งเสริมสนับสนุนความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.8 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดทำ
แผนชุมขน 

1) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผน
ชุมชนแก่ผู้นำทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไป 
2) สนับสนุนการบูรณาการแผนชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชน 

 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์ 

“ชุมชนเข้มแข็ง   เป็นแหล่งวัฒนธรรม  ทำการเกษตรอินทรีย์ 
ส่งเสริมการเรียนรู้  น้อมนำตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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2.3 เป้าประสงค์ 
 1) ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ 
 2) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 

3) ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้มีความ 
     สะดวก  ครอบคลุม ทั่วถึง 

4) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์เข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
5) พัฒนาอาคารสถานที่และการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและการมีส่วนร่วมของ     
    ประชาชนตลอดจนการพัฒนาอุปกรณ์ในการให้บริการประชาชน 
6) สนับสนุนด้านการศึกษา ส่งเสริมให้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
7) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     ในชุมชนให้น่าอยู่ 
2.4 ตัวชี้วัด 

1) มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 
2) ประชาชนได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  3) ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 
 4) ประชาชนได้รับการบริการด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐานครอบคลุม

               ทั่วถึงทั้งตำบล 
5) ประชาชนมีน้ำเพียงพอในการอุปโภค บริโภคและการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร 
6) ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านสาธารณสุขในชุมชน 

 7) ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้น 
 8) บุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาความรู้เพ่ิมขึ้น 

9) การดำเนินงานของ อบต.มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
10) ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาชุมชนให้ได้มาตราฐานและเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 11) ประชาชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและ 
      ภูมปิัญญาท้องถิ่น 
 12) สามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกสุขลักษณะ 
 13) ภูมิทัศน์ภายในตำบลส่วยงาม ร่มรื่น น่ามอง 
 

 2.5  ค่าเป้าหมาย 
  1) ประชาชนมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
  2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 3) จัดบริการข้ันพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างเพียงพอทั่วถึง 
  4) ส่งเสริมการป้องกันโรคและสนับสนุนด้านการกีฬาเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ 
  5) ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรและการบริการประชาชน 
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  6) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ 
     การศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึงตลอดจนส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ  
      ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น   

7) สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 
 

 2.6 กลยุทธ์ 
 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  - การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 
 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
  - การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

   - การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        
 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  - การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ 
  - การพัฒนาแหล่งน้ำ    
 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  - การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุขในชุมชน 
  - การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ป้องกัน และระงับโรค ติดต่อในชุมชน   
 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
  - การพัฒนาบุคลากร 
  - การพัฒนาการบริหารงานของ อบต.การพัฒนาการบริหารงานของ อบต. 
 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  - การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในชุมชน 

   - การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา 
  ท้องถิ่น 

 7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

   - การส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 
  2) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
  3) จัดให้มีการบริการพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างเพียงพอทั่วถึง 
  4) ส่งเสริมการป้องกันโรคและสนับสนุนด้านการกีฬาเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ 
  5) ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรและการบริการประชาชน 
  6) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
                        ภูมปิัญญาท้องถิ่น 
  7) สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 
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 2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนำมา
เป็นแนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนา
คน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุดรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  
บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืน
ของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีได้วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมประกอบไปด้วยการวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อมภายในและสภาวะแวดล้อมภายนอก โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือจะทราบว่า
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีมีขีดความสามารถในการพัฒนาเพียงใด รวมถึงอนาคตมีจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส  และข้อจำกัดต่าง ๆ หรือไม่เพียงใด  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดเป้าหมาย และเลือกยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ท่ีเป็นจริง   

จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและสภาวะแวดล้อมภายนอก  สามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์ SWOT Analysis  ได้ดังนี ้

จุดแข็ง (Strenght) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1.  พื้นที่รับผิดชอบมีน้อยสามารถดูแลใกล้ชิดกับ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง  ทำให้รับทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง 
2.  มีปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.  เส้นทางคมนาคมสะดวก อยู่ห่างจากตัวอำเภอ
และจังหวัดไม่มาก 
4.  องค์การบริหารส่วนตำบลมีศักยภาพเพียงพอที่
รองรับการบริการสาธารณะ และแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
5.  มีการประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ
และองค์กรในพ้ืนที่ 

1.  งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นมีน้อย ไม่
เพียงพอในการพัฒนา 
2.  ประชาชนขาดการเสียสละต่อส่วนรวม 
3.  การรวมกลุ่มในลักษณะประชาคมยังไม่เข้มแข็ง 
4.  ประชาชนวัยแรงงานที่มีความรู้ความสามารถส่วน
ใหญ่ไปทำงานต่างถิ่น 
5.  เกษตรกรนิยมใช้สารเคมีในการทำเกษตรกรรม 
6.  ระดับการศึกษาของประชาชนในท้องถิ่นยังไม่สูง
นัก และยังขาดแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
7.  ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการให้ความ
ร่วมมือตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

โอกาส  (Opportunites) อุปสรรค / ข้อจำกัด  (Threats)                         
1.  นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาในด้านต่าง ๆ  
2.  อบต. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
3.  พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจ พ.ศ. 2547  ทำให้ท้องถิ่นได้รับการกระจาย
อำนาจมากข้ึน 
4.  นโยบายการปฏิรูปทางการเมืองของรัฐบาล   ทำ
ให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐได้รับ
การยอมรับมากขึ้น ทำให้เกิดกระบวนการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

1.  แนวเขตพ้ืนที่ของอบต. ไม่ชัดเจน เป็นอุปสรรคใน
การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
2.  ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในสิทธิและ
หน้าที่ของตนเอง 
3.  ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับ
กลไกราคาของตลาดโลก 
4.  การจัดสรรงบประมาณของส่วนกลางไม่ตรงกับ
ความต้องการในการแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนาของ
ท้องถิ่น 
5.  ภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ
ของเกษตรกร  
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี มีเนื้อที่ประมาณ 7.18 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 4,375 ไร่
จากการสำรวจและวิเคราะห์สภาพทางกายภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีและบริเวณพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
สามารถสรุปสภาพปัญหาของชุมชนได้ ดังนี้  
         1) ปัญหาด้านการคมนาคมและขนส่ง  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีมีถนน
เชื่อมโยงกับชุมชนในเขตตำบล ระบบและโครงข่ายถนน แต่ละสายในเขตตำบลส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต 
ลาดยาง  และถนนลูกรังแต่ปัญหาการคมนาคมส่วนมากคือถนนชำรุด ทำให้การคมนาคมไม่สะดวกและไม่มีเส้น
แบ่งช่องจราจร  
  2) ปัญหาขาดแคลนน้ำเพ่ือการเกษตร  เนื่องจากพ้ืนที่มีการประกอบอาชีพหลัก คือ อาชีพ
การเกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่ทำให้มีความต้องการใช้น้ำค่อนข้างมากและยังไม่มีระบบจัดเก็บน้ำ เพ่ือใช้ในฤดูแล้ง
ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อปริมาณการใช้ 
  3) ปัญหาด้านนันทนาการ  เนื่องจากภายในชุมชนมีพ้ืนที่ในการประกอบกิจกรรมด้านการ
กีฬาเพ่ือออกกำลังกายและที่พักผ่อนหย่อนใจ ไม่เพียงพอของคนในชุมชน 
  4) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ยังเป็นพ้ืนที่
ชนบทและเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงยังไม่มีการประกอบกิจกรรมอันใดในพ้ืนที่ที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
มากนัก นอกจากเรื่องปัญหาขยะมูลฝอย  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีได้จัดให้มีถังขยะครอบคลุมทั้ง
ตำบลเพื่อบริการให้กับประชาชน 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์กับการพัฒนาองค์การบริการส่วนตำบลแม่คำมี  พ.ศ. 2561 - 2565 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

อบต. 
แม่คำม ี

1. ดา้น
เศรษฐกจิ 

 2. ด้าน
สังคม 

4. ดา้น
สาธารณสุข 

5. ดา้น
การเมือง การ

บริหาร 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของอปท.
ในเขต

จังหวัดแพร ่

6. ดา้น
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

7. ดา้น
ทรัพยากร 

ธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อม 

 

1.1 (ต้องทำ) การเพิม่ขดีความสามารถในการ
แขง่ขนัทีส่อดคลอ้ง กับศกัยภาพของพืน้ที ่ 
- เกษตรคณุภาพสูง  
 - ผลติภัณฑ์ชมุชน (OTOP) 
 - ไมเ้ศรษฐกจิ   - การทอ่งเทยีว 
- การทอ่งเทีย่ว 

 

1.2  (ต้องทำ) 
จ ำ เ ป็ น
เร่ งด่ วนใน
ด้านแหล่งน้ำ
ถนน สะพาน 

 

1.3  (ต้องทำ)
การป้องกัน
และแก้ ไข
ปัญหาภั ย
พิบัต ิ

 

1.4  (ตอ้งทำ)
การป้องกนั
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด 

 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

1. สร้าง
ค ว า ม
มั่นคง 

2. การสร้าง
ความสามารถใน

การแขง่ขัน 
 

3. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

 
 

4. การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง

สังคม 
 
 

 

5. การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวติที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดลอ้ม 
 

 

6. การปรับสมดุล
พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 
 

 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

1.การเสริมสร้างและ
พั ฒนาศักยภาพ
ความเป็นมนุษย์ 
 

2. การสร้างความ
เป็นธรรมลดความ
เลื่อมล้ำในสังคม 
 

3. การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 

 
 

4. การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
 

 

 5. การเสริมสร้าง
ความ  มัน่คง
แห่งชาต ิ

 

6. การเพิ่ม
ประสทิธภิาพและธรร
มาภิบาลในภาครัฐ 

 
 

 

7. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสตกิส ์

8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจยั  
และนวตักรรม 

 

9. การพัฒนา
ภาคเมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

 
 

10. ความรว่มมอื
ระหวา่งประเทศ
เพื่อการพัฒนา 

 
 

 ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนบน 2 

1. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการ
พัฒนาการค้า การลงทุนและโลจิ
สติกส์เชื่อมอนุภูมภิาคลุ่มน้ำโขง
และเตรียมความพร้อมรับความ
ร่วมมือประชาคมอาเซียน 
 
 

2. การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มี
ศักยภาพ 
 
 
 

3. พัฒนาและสนับสนุนการ
ยกระดับ การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ วัฒนธรรม และสุขภาพ 
เพื่ อเป็นฐานการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน 
 
 

4. ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็น
กลุ่มจังหวัดสีเขียว 
 
 
 
 

1. ส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้าง
มู ลค่ าสิ นค้ าเกษตรแ ล ะ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ช น ข อ ง
จังหวัดให้มีความปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 
 

2. พฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภค
และศนูย์กลางโล
จิสตกิส ์

 
 

3. ส่งเสริม
แ ล ะ
พั ฒ น า
ศักยภาพ
ด้ านการ
ท่องเที่ยว 

 
 

 

4 . ส่ ง เส ริ ม
การศึกษา พัฒนา
อ า ชี พ แ ล ะ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตในสังคม 

 
 
 

 

5. อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ
การป้ องกั นแก้ ไข
ปัญหาพิบัติภัยอย่าง
ยั่งยืน 

 
 

 

6. รกัษาความ
มั่นคงและความ
สงบเรียบร้อยให้
ประชาชนมี
ความสุข 

 
 

 
ยุทธศาสตร์
จังหวัดแพร ่

2..7  (เลอืกทำ) การ
พัฒนาตามแนวทาง
หลักปรัชญา 
ศรษฐกิจพอเพยีง 

2.1  (เลือกทำ) สง่เสรมิและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่
กับการอนรุกัษ์ฟื้นฟู
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้มอยา่งยั่งยนื 

2.2 (เลอืกทำ)  
การพฒันา
ด้าน
การศกึษา 

 

2.3   (เลือกทำ) การอนุรักษ์
ส่ งเสริ มและฟื้ นฟู ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

2.4 (เลื อก
ทำ) พัฒนา
ด้ านการ
กีฬา 

2.5 (เลือกทำ)  พัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถและมี
คุณธรรม 

2.6  (เลือกทำ)  การพัฒนาอาคาร
สถานที่และเครื่องมือ เครื่องใช้
วัสดุอุปกรณ์ ให้ เพียงพอและ
ทันสมัยเพื่อการบริการประชาชน 

2.8  (เลื อกทำ)
พัฒนากระบวนการ
เรี ยนรู้ ด้ านการ
จัดทำแผนชุมชน 

3. ดา้น
โครงสร้าง
พื้นฐาน 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าที่ 36 

 

ส่วนที่ 3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏบิัติ 

 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

  ที ่
 

ยุทธศาสตร์ 
 

ด้าน 
 

แผนงาน 
 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

 1 ด้านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักงานปลัด กองคลัง 

  การเศรษฐกิจ การเกษตร 
 

สำนักงานปลัด กองคลัง 
 
 

 2 ด้านสังคม บริการชุมชนและสังคม  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักงานปลัด กองคลัง 
   บริการชุมชนและสังคม  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ สำนักงานปลัด กองคลัง 
   บริหารงานท่ัวไป  รักษาความสงบภายใน สำนักงานปลัด กองคลัง 
  3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง 

 4 ด้านสาธารณสุข บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักงานปลัด กองคลัง 

  บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข สำนักงานปลัด กองคลัง 

  การดำเนินงานอ่ืน งบกลาง สำนักงานปลัด กองคลัง 

 5 ด้านการเมืองการบริหาร บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป สำนักงานปลัด กองคลัง 

  บริหารงานท่ัวไป การรักษาความสงบภายใน 
 
 

สำนักงานปลัด กองคลัง 

 6 ด้านการศึกษา ศาสนา บริการชุมชนและสังคม การศึกษา สำนักงานปลัด กองคลัง 

 และวัฒนธรรม บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักงานปลัด กองคลัง 

  บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ สำนักงานปลัด กองคลัง 

 7 ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง 

 และสิ่งแวดล้อม การเศรษฐกิจ การเกษตร สำนักงานปลัด กองคลัง 
   บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข สำนักงานปลัด กองคลัง 
 รวม 7 ยุทธศาสตร ์ 4 ด้าน 9 แผนงาน 2 หน่วยงาน 1 หน่วยงาน 

 



ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.   ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
1.1   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 75,000         4 75,000         2 40,000         3 60,000         1 20,000         14 270,000        
1.2   แผนงานการเกษตร 1 30,000         1 30,000         1 30,000         1          30,000         1 30,000         5 150,000        

รวม 5 105,000      5 105,000      3 70,000        4 90,000        2 50,000        19 420,000      
2.   ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

2.1   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 203,000        7 203,000        4 190,000        2 300,000        4 190,000        24 1,086,000     
2.2    แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 4 260,000        4 260,000        4 260,000        4 260,000        4 260,000        20 1,300,000     
2.3   แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 620,000        3 620,000        4 635,000        3 620,000        3 620,000        16 3,115,000     

รวม 14 1,083,000    14 1,083,000    12 1,085,000    9         1,180,000    11 1,070,000    60 5,501,000    

 

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ที่  37

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลแมค่ าม ี อ าเภอหนองมว่งไข ่ จังหวัดแพร่

ป ี2564 ป ี2565 รวม 5 ปี

           2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01



ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3.   ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
3.1   แผนงานเคหะและชุมชน 116 101,735,300     43 13,772,500      32 13,319,800      20 10,338,100      11 2,499,600        222 141,665,300     

รวม 116 101,735,300    43 13,772,500     32 13,319,800     20 10,338,100     11 2,499,600       222 141665300
4.   ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสขุ

4.1   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 200,000        1 50,000         1 50,000         1 50,000         1 50,000         6 400,000        
4.2   แผนงานสาธารณสุข 4 175,000        4 175,000        4 175,000        4 175,000        4 175,000        20 875,000        
4.3   แผนงานงบกลาง 1 50,000         1 40,000         1 40,000         1 40,000         1 40,000         5 210,000        

รวม 7 425,000      6 265,000      6 265,000      6 265,000      6 265,000      31 1,485,000    
5.   ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงการบริหาร

5.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป 13 547,000        11 473,000        11 473,000        11 473,000        11 473,000        57 2,439,000     
5.2   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 72,000         1 72,000         1 72,000         1 72,000         1 72,000         5 360,000        

รวม 14 619000 12 545,000      12 545,000      12 545,000      12 545,000      62 2,799,000    

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ที่  38

รวม 5 ปีป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565



ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

6.   ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม
6.1   แผนงานการศึกษา 10 606,486        7 598,486        8 606,486        8 596,486        7 586,486        40 2,994,430     
6.2   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน -       -              -       -              - - 1 20,000         2 70,000         3 90,000         
6.3    แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 2 60,000         2 60,000         5 130,000        6 160,000        4 120,000        19 530,000        

รวม 12 666,486      9 658,486      13 736,486      15 776,486      13 776,486      62 3,614,430    
7.   ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม  
7.1   แผนงานเคหะและชุมชน 5 7,202,000 3 202,000 3 202,000 3 202,000 3 202,000 17 8,010,000     
7.2   แผนงานการเกษตร 5 170,000        5 224,620        5 224,620        4 160,000        4 160,000        23 939,240        
7.3   แผนงานสาธารณสุข 1 50,000         1 50,000         1 50,000         1 50,000         1 50,000         5 250,000        

รวม 11 7,422,000    9 476,620      9 476,620      8 412,000      8 412,000      45 9,199,240    
รวมทัง้สิน้ 179 112,055,786    98 16,905,606     87 16,497,906     74 13,606,586     63 5,618,086       501 164,683,970    

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ที่  39

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



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานและเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่  3. การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่เลือกท า 2.7  การพัฒนาตามแนวทางหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตาม เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนิน ประชาชนต าบลแม่ค ามี 20,000 20,000 - - - ผู้เขา้ร่วมโครงการ ประชาชนต าบลแม่ค ามี ส านักงานปลัด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งานตามหลักปรัชญาของ ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ได้รับการส่งเสริมสนับ อบต.แม่ค ามี
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สนุนการด านเนงานตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

2 อบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กลุ่มสตรีต าบลแม่ค ามี 20,000 20,000 - - - ผู้เขา้ร่วมโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ ส านักงานปลัด
กลุ่มสตรีต าบลแม่ค ามี ให้แก่กลุ่มสตรีต าบลแม่ค ามี น าความรู้ไปประกอบอาชีพ อบต.แม่ค ามี

เสริม เพิม่รายได้

3 พัฒนาอาชีพให้แก่คนพิการและ เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ คนพกิารและผู้ด้อยโอกาส 20,000 20,000 - - - ผู้เขา้ร่วมโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ ส านักงานปลัด
ผู้ด้อยโอกาสต าบลแม่ค ามี ให้แก่คนพิการและผู้ด้อย ต าบลแม่ค ามี น าความรู้ไปประกอบอาชีพ อบต.แม่ค ามี

โอกาสต าบลแม่ค ามี เสริม เพิม่รายได้

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  40

                  2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน                                                     - ร่าง -
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลแมค่ าม ี อ าเภอหนองมว่งไข ่ จังหวัดแพร่

1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานและเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่  3. การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่เลือกท า 2.7  การพัฒนาตามแนวทางหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ผู้สูงอายุต าบลแม่ค ามี 15,000 15,000 - - - ผู้เขา้ร่วมโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ ส านักงานปลัด

ต าบลแม่ค ามี ให้แก่ผู้สูงอายุต าบลแม่ค ามี น าความรู้ไปประกอบอาชีพ อบต.แม่ค ามี
เสริม เพิม่รายได้

5 พัฒนาศักยภาพทักษะอาชีพให้แก่ เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กลุ่มสตรีต าบลแม่ค ามี - - 20,000 - - ผู้เขา้ร่วมโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ ส านักงานปลัด
กลุ่มสตรี หลักสูตรการปักผ้า ให้แก่กลุ่มสตรี น าความรู้ไปประกอบอาชีพ อบต.แม่ค ามี

เสริม เพิม่รายได้

6 อบรมและส่งเสริมอาชีพใหแ้กก่ลุ่มสตรี เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กลุ่มสตรีต าบลแม่ค ามี - - - 20,000 - ผู้เขา้ร่วมโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ ส านักงานปลัด
หลักสูตรการท าขนมไทย ให้แก่กลุ่มสตรี น าความรู้ไปประกอบอาชีพ อบต.แม่ค ามี

เสริม เพิม่รายได้

7 อบรมอาชีพการสานตะกร้าจากเส้น เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กลุ่มสตรีต าบลแม่ค ามี - - - - 20,000 ผู้เขา้ร่วมโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ ส านักงานปลัด
พลาสติก ให้แก่กลุ่มสตรี น าความรู้ไปประกอบอาชีพ อบต.แม่ค ามี

เสริม เพิม่รายได้

8 ฝึกอาชีพการท าไม้ถูพืน้ เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส - - 20,000 - - ผู้เขา้ร่วมโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ ส านักงานปลัด
ใหแ้กค่นพกิารและผู้ด้อยโอกาส น าความรู้ไปประกอบอาชีพ อบต.แม่ค ามี

เสริม เพิม่รายได้

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  41

1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานและเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่  3. การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่เลือกท า 2.7  การพัฒนาตามแนวทางหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 พัฒนาศักยภาพการเพิม่รายได้ให้แก่ เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ คนพกิารและผู้ด้อยโอกาส - - - 20,000 - ผู้เขา้ร่วมโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ ส านักงานปลัด

คนพิการ หลักสูตรการท าพรมเช็ดเท้า ใหแ้กค่นพกิารและผู้ด้อยโอกาส ต าบลแม่ค ามี น าความรู้ไปประกอบอาชีพ อบต.แม่ค ามี
ต าบลแม่ค ามี เสริม เพิม่รายได้

10 ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ผู้สูงอายุต าบลแม่ค ามี - - - 20,000 - ผู้เขา้ร่วมโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ ส านักงานปลัด
ใหแ้กผู้่สูงอายตุ าบลแม่ค ามี น าความรู้ไปประกอบอาชีพ อบต.แม่ค ามี

เสริม เพิม่รายได้

รวม 10 โครงการ  -  - 75,000 75,000 40,000 60,000 20,000 - - -

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  42

1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานและเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่  3. การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่เลือกท า 2.7  การพัฒนาตามแนวทางหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ฝึกอบรมส่งเสริมการผลิตและใช้สาร เพือ่ใหเ้กษตรกรมีความรู้ในการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เขา้ร่วมโครงการ เกษตรกรมีความรู้ในการ ส านักงานปลัด

ชีวภัณฑ์ในนาข้าว ป้องกันและก าจัดศัตรูข้าว การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ในนา ป้องกันและก าจัดศัตรูข้าว อบต.แม่ค ามี
ข้าว ถูกวิธี

รวม 1 โครงการ  -  - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - - -

แผนพัฒนาท้องถีน่ (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่  43

งบประมาณ
1.2  แผนงานการเกษตร



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  4. การเสริมสร้างความมัน่คงภายในการักษาความสงบเรียบร้อยและลดความเหล่ือมล ้าในสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่เลือกท้า 2.1  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน
2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการ เพือ่ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 30,000 30,000 - - - ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ ส้านักงานปลัด

ประกอบอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับความรู้/  ต้าบลแม่ค้ามี ความรู้/ฝึกทักษะที่จ้าเป็น อบต.แม่ค้ามี
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ฝึกทักษะที่จ้าเป็นในด้านการ ในด้านการประกอบอาชีพ

ประกอบอาชีพ ใช้เวลาว่างให้ ใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์

เกิดประโยชน์

2 สมทบงบประมาณศูนย์พัฒนาครอบ เพือ่ให้การด้าเนินงานกิจกรรม ศพค.ต้าบลแม่ค้ามี 20,000 20,000 - - - ผู้เข้าร่วมโครงการ การด้าเนินงานบรรลุผล ส้านักงานปลัด
ครัวในชุมชนระดับต้าบลแม่ค้ามี ด้านการพฒันาครอบครัวประสบผลส้าเร็จ (ศูนยพ์ัฒนาครอบครัวในชมุชนระดับต้าบล)  ส้าเร็จ อบต.แม่ค้ามี

3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหา - การรณรงค์ต่อต้านและป้องกัน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนมีความปลอด ส้านักงานปลัด
ยาเสพติดในต้าบล ยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ ภัยห่างไกลยาเสพติด อบต.แม่ค้ามี

- ค่าใช้จ่ายของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพือ่เอาชนะยาเสพติด อปท.
- ค่าใช้จ่ายของศูนย์ประสานพลัง
แผ่นดินเพือ่เอาชนะยาเสพติดระดับต้าบล

- การบ้าบัดรักษาและฟืน้ฟูสภาพ
ร่างกายและจิตใจของผู้เสพติด
- การส่งเสริมอาชีพ/การฝึกอาชีพ

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  44

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  4. การเสริมสร้างความมัน่คงภายในการักษาความสงบเรียบร้อยและลดความเหล่ือมล ้าในสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่เลือกท้า 2.1  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน
2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 การส่งเสริมการด้าเนินงานด้านการ เพือ่ส่งเสริมการพัฒนาสตรีและ ได้แก่ การส่งเสริมภาวะผู้น้าแก่สตรี 30,000 30,000 - - - ผู้เข้าร่วมโครงการ มีการส่งเสริมการพัฒนา ส้านักงานปลัด

พัฒนาสตรีและครอบครัว ครอบครัวใหแ้กบ่คุลากรพนกังาน ในชุมชนและพัฒนาสตรีในด้านการ สตรีและครอบครัว อบต.แม่ค้ามี
ท้องถิน่ ประชาชนต้าบลแม่ค้ามี ส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร ให้แก่บุคลากรพนักงาน

พนักงานท้องถิน่ การให้ความรู้เพือ่ ส่วนท้องถิน่ 
การพัฒนาครอบครัวแก่ประชาชน ประชาชนต้าบลแม่ค้ามี
ในพื นที่ การเสริมสร้างสัมพันธภาพ -
ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว

5 พัฒนาศักยภาพผู้น้าชุมชนด้านการ เพือ่เตรียมความพร้อมรับมือ ผู้น้าชุมชน คณะผู้บริหาร ส.อบต. 20,000 20,000 - - - ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมได้ ส้านักงานปลัด
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กับการป้องกันและบรรเทา พนักงานส่วนต้าบล พนักงานจ้าง รับความรู้ด้านการป้องกัน อบต.แม่ค้ามี

สาธารณภัยที่จะเกิดขึ นใน สมาชิกอปพร. รพ.สต.รัตปัญญา บรรเทาสาธารณภัยที่
พื นที่ต้าบล ครูรร.บ้านแม่ค้าม(ีรัตนปัญญา) จะเกิดขึ นในพื นที่ต้าบล

6 ให้ความรู้เกีย่วกับระเบียบกฎหมาย เพือ่ให้ผู้สูงอาย,ุประชาชน ผู้สูงอายุ ประชาชนต้าบลแม่ค้ามี 2,000 2,000 - - - ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้สูงอายุ ประชาชนต้าบลแม่ค้ามี ส้านักงานปลัด

ที่เกีย่วข้องกับงานสวัสดิการ ผู้สูงอายุ ต้าบลแม่ค้ามีได้รับความรู้ ได้รับความรู้เกี่ยวกับระเบียบ อบต.แม่ค้ามี
และระเบียบการจ่ายเงินเบี ยยังชีพ เกีย่วกับระเบียบกฎหมายที่ กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบังาน

ผู้สูงอายุ เกีย่วข้องกับงานสวัสดิการ สวัสดิการผู้สูงอายุและ
ผู้สูงอายุและระเบียบการจ่าย ระเบียบการจ่ายเงินเบี ย
เงินเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ ยังชีพผู้สูงอายุ

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  45

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  4. การเสริมสร้างความมัน่คงภายในการักษาความสงบเรียบร้อยและลดความเหล่ือมล ้าในสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่เลือกท้า 2.1  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน
2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 ให้ความรู้เกีย่วกับระเบียบกฎหมาย เพือ่ใหผู้้พกิาร,ประชาชนต้าบลแม่ค้ามี ผู้พิการ ประชาชนต้าบลแม่ค้ามี 1,000 1,000 - - - ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้พกิาร ประชาชนต้าบลแม่ค้ามี ส้านักงานปลัด

ที่เกีย่วข้องกับงานสวัสดิการ ผู้พิการ ได้รับความรู้เกีย่วกับกฎหมาย ได้รับความรู้เกี่ยวกบักฎหมาย อบต.แม่ค้ามี
และระเบียบการจ่ายเงินเบี ยยังชีพ ที่เกีย่วข้องกับงานสวัสดิการ ที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการ

ความพิการ ผู้พิการและระเบียบการจ่ายเงิน  ผู้พิการและระเบียบการ
เบี ยยังชีพความพิการ จ่ายเงินเบี ยยังชีพความพิการ

8 พัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตให้แก่ เพือ่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส - - - - 20,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ ส้านักงานปลัด
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ทักษะชีวิตให้แก่คนพิการและ ต้าบลแม่ค้ามี ความรู้มีศักยภาพและ อบต.แม่ค้ามี

ผู้ด้อยโอกาส ทักษะชีวิตเพิม่ขึ น

9 อบรมและพัฒนาจิตใจให้แก่ผู้สูงวัย เพือ่ส่งเสริมใหค้วามรู้และพฒันา ผู้สูงอายุต้าบลแม่ค้ามี - - - - 20,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ ส้านักงานปลัด
จติใจใหแ้กผู้่สูงอายตุ้าบลแม่ค้ามี ความรู้มีสุขภาพจิตและ อบต.แม่ค้ามี
มีสุขภาพจติและสุขภาพกายที่ดี สุขภาพกายที่ดี

10 พัฒนาทักษะและถ่ายทอดภูมิปัญญา เพือ่ส่งเสริมพัฒนาทักษะและ ผู้สูงอายุต้าบลแม่ค้ามี - - 20,000 - - ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ ส้านักงานปลัด
ให้แก่ผู้สูงวัย ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่ ความรู้ทักษะและสืบทอด อบต.แม่ค้ามี

ผู้สูงวัย ภูมิปัญญาท้องถิน่สืบต่อไป

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  46

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  4. การเสริมสร้างความมัน่คงภายในการักษาความสงบเรียบร้อยและลดความเหล่ือมล ้าในสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่เลือกท้า 2.1  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน
2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี/แม่บ้าน เพือ่เสริมสร้างทักษะกลุ่มสตรี สตรี/แม่บ้าน ต้าบลแม่ค้ามี - - - 200,000 - ผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มสตรี แม่บ้านได้รับ ส้านักงานปลัด

ต้าบลแม่ค้ามี แม่บ้าน ทักษะความรู้เพิม่ขี น อบต.แม่ค้ามี

12 พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุต้าบลแม่ค้ามี เพือ่ให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุต้าบลแม่ค้ามี - - 50,000 - 50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส้านักงานปลัด
ที่ดีสามารถด้ารงชีวิตอยูใ่น สามารถด้ารงชีวิตอยูใ่น อบต.แม่ค้ามี
สังคมได้อย่างมีความสุข สังคมได้อย่างมีความสุข

13 ครอบครัวสัมพันธ์ต้าบลแมค้่ามี เพื่อสนบัสนนุสถาบนัครอบ เด็ก เยาวชนและครอบครัว - - 20,000    - - ผู้เข้าร่วมโครงการ ครอบครัวมีความเข้มแข็ง ส้านกังานปลัด
ครัวใหม้คีวามเข้มแข็ง มคีวาม ต้าบลแมค้่ามี มคีวามรัก ความอบอุน่ อบต.แมค้่ามี
รักความอบอุน่ในครอบครัว ในครอบครัว

รวม 13 โครงการ  -  - 203,000 203,000 190,000 300,000 190,000  -  -  -

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  47
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  4. การเสริมสร้างความมัน่คงภายในการักษาความสงบเรียบร้อยและลดความเหล่ือมล ้าในสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่เลือกท้า 2.1  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน
2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
2.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา เพือ่ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน -  สนับสนุนการจัดส่งทีมนักกีฬา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ เด็ก เยาวชนประชาชน ส้านักงานปลัด

ต้าบลแม่ค้ามี มีสุขภาพร่างกาย เด็ก/เยาวชน/ประชาชนในต้าบลเข้าร่วม  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อบต.แม่ค้ามี
แข็งแรงและใช้เวลาว่างให้ แข่งขันกีฬาระดับอ้าเภอ/จังหวัด และใช้เวลาว่างให้เกิด
เกิดประโยชน์ -  สนับสนุนนักกีฬานักเรียนและ ประโยชน์มากขึ น

ผู้ควบคุมทีมในการเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬานักเรียน
-  สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ,์กีฬาอสม.สัมพันธ์

ฯลฯ

2 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพือ่เสริมสร้างความสามัคคี ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนมีความสามัคคี ส้านักงานปลัด
"แม่ค้ามีเกมส์" ในต้าบล ประชาชนห่างไกล ต้านยาเสพติด "แม่ค้ามีเกมส์" มากขึ น ไม่พึง่พายาเสพติด อบต.แม่ค้ามี

ยาเสพติด

3 จัดการแข่งขันกีฬาวูด๊บอล เพือ่ให้ประชาชนมีสุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนมสุีขภาพร่างกาย ส้านักงานปลัด
อบต.แม่ค้ามีคัพ ร่างกายแข็งแรงและใช้เวลาว่าง กีฬาวูด๊บอลแม่ค้ามีคัพ แข็งแรงและใช้เวลาว่าง อบต.แม่ค้ามี

ให้เกิดประโยชน์ ให้เกิดประโยชน์มากขึ น
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  4. การเสริมสร้างความมัน่คงภายในการักษาความสงบเรียบร้อยและลดความเหล่ือมล ้าในสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่เลือกท้า 2.1  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน
2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
2.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุต้าบลแม่ค้ามี ผู้สูงอายุต้าบลแม่ค้ามี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้สูงอายุต้าบลแม่ค้ามี ส้านักงานปลัด

ส้าหรับผู้สูงอายุ ได้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต มีสุขภาพกายและสุขภาพ อบต.แม่ค้ามี
ที่ดี จิตที่ดี

รวม 4 โครงการ  -  - 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  4. การเสริมสร้างความมัน่คงภายในการักษาความสงบเรียบร้อยและลดความเหล่ือมล ้าในสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่เลือกท้า 2.1  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน
2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
2.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ด้าเนินงานของศูนย์อปพร. เพือ่ให้การด้าเนินงาน/ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในงาน/กิจกรรม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ การด้าเนินงาน/กิจกรรม ส้านักงานปลัด

อบต.แม่ค้ามี กิจกรรมของศูนย์ อปพร. ของศูนย์ อปพร.อบต.แม่ค้ามีได้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการ ของศูนย์ อปพร.อบต. อบต.แม่ค้ามี
อบต.แม่ค้ามีมีประสิทธิภาพ -  ค่าเบี ยประชุม แม่ค้ามี มีประสิทธิภาพ
และมีการพัฒนาอย่าง -  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน และสร้างความเข้มแข็ง
ต่อเนื่อง -  ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ได้รับการพัฒนาอย่าง

-  ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ต่อเนื่องมากขึ น
-  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติการ
ของ อปพร.
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  เป็นต้น

2 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพือ่ให้ประชาชนมีความปลอด ค่าใช้จ่ายในการจัดป้องกันและลด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนมีความปลอด ส้านักงานปลัด
ในช่วงเทศกาล ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล  ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อบต.แม่ค้ามี

ส้าคัญ ได้แก่ วันหยุดสงกรานต์
วันหยุดสิ นปี
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  4. การเสริมสร้างความมัน่คงภายในการักษาความสงบเรียบร้อยและลดความเหล่ือมล ้าในสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่เลือกท้า 2.1  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน
2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
2.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพือ่เป็นการป้องกันและบรรเทา ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการเกิด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวนครั ง สามารถป้องกันและบรร ส้านักงานปลัด

ความเดือดร้อนของประชาชน สาธารณภัยและบรรเทาความ เทาความเดือดร้อนให้ อบต.แม่ค้ามี
ที่ประสบสาธารณภัยในต้าบล เดือดร้อนของประชาชนที่ประสบ กับประชาชนที่ประสบ
แม่ค้ามี สาธารณภัยในต้าบลแม่ค้ามี เช่น สาธารณภัย

อุทกภยั  อัคคีภยั  วาตภยั ภาวะฝนแล้ง

ภัยหนาว ภัยจากลูกเห็บและในกรณี
ที่จ้าเป็นเร่งด่วนหรือในกรณีฉุกเฉิน
เร่งด่วน  ซ่ึงไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได้ เพือ่ป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

4 แกไ้ขปญัหาด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ เพือ่ส่งเสริมให้ความรู้ในการ ประชาชนต้าบลแม่ค้ามี - - 15,000 - - ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ ส้านักงานปลัด
และการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี แก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม ความรู้ในการแก้ไขปัญหา อบต.แม่ค้ามี

โรคเอดส์และละเมิดสิทธิเด็ก ด้านอาชญากรรมโรคเอดส์
และสตรี และละเมิดสิทธิเด็กและสตรี

รวม 4 โครงการ  -  - 620,000 620,000 635,000 620,000 620,000 - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ต้องท า 1.2  จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้ประชาชนมีความ  กว้าง 3.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร - 200,000 - - - ถนนคสล.เพิม่ขึ้น ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

พร้อมลูกรังไหล่ทาง ซอย5 สะดวกปลอดภัยในการ ยาว 123 เมตร หรือมีพืน้ที่ใช้สอย 1เส้น ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
บ้านนางวราภรณ์ สารเขือ่นแก้ว คมนาคม ไม่น้อยกว่า 430.50 ตารางเมตร
ถึงบ้านนางน้อม ตันจันตา
หมูท่ี่ 3 บ้านรัตนปัญญา  

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้ประชาชนมีความ กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร - 150,000 - - - ถนนคสล.เพิม่ขึ้น ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
พร้อมลูกรังไหล่ทางบ้านนางปรานอม สะดวกปลอดภัยในการ ยาว 105 เมตร หรือมีพืน้ที่ใช้สอย 1เส้น ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
ถุงแก้วถึงบ้านนางประทิน คันธะมาลา คมนาคม ไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร
หมูท่ี่ 3 บ้านรัตนปัญญา

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้ประชาชนมีความ กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร - 150,000 - - - ถนนคสล.เพิม่ขึ้น ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
ซอย 4 หมูท่ี่ 1 บ้านปงเจริญ สะดวกปลอดภัยในการ ยาว 95 เมตร หรือมีปริมาณพืน้ที่ 1เส้น ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี

คมนาคม ไม่น้อยกว่า 332.50 ตารางเมตร

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้ประชาชนมีความ กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร - - - - 917,600 ถนนคสล.เพิม่ขึ้น ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
พร้อมวางท่อคสล. จากวดัแม่ค ามี รัตนปัญญา สะดวกปลอดภัยในการ ยาว 370 เมตร หรือมีปริมาณพืน้ที่ 1เส้น ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 4 หมูที่ 3 บ้านรัตนปัญญา คมนาคม ไม่น้อยกว่า 1,480 ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ต้องท า 1.2  จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้ประชาชนมีความ กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร - - - - 69,500 ถนนคสล.เพิม่ขึ้น ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

จากบา้นนายนิทาน  เสาอนิทร์ถงึล าน้ า สะดวกปลอดภัยในการ ยาว 32.00 เมตร หรือมีปริมาณพืน้ที่ 1เส้น ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
แม่ค ามี หมู่ที่ 3 บา้นรัตนปญัญา คมนาคม ไม่น้อยกว่า 112 ตารางเมตร

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้ประชาชนมีความ กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร - - - - 59,500 ถนนคสล.เพิม่ขึ้น ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
จากบ้านนางค าแพง ค ายวงถึงล าน้ าแม่ค ามี สะดวกปลอดภัยในการ ยาว 32.00 เมตร หรือมีปริมาณพืน้ที่ 1เส้น ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
หมูท่ี่ 3 บ้านรัตนปัญญา คมนาคม ไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้ประชาชนมีความ กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร - - 95,500 - - ถนนคสล.เพิม่ขึ้น ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
จากบ้านนางมาลี  มีปัญญาถึงท้ายสวน สะดวกปลอดภัยในการ ยาว 50.00 เมตร หรือมีปริมาณพืน้ที่ 1เส้น ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
นายชวาล ศรีใจอินทร์ หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร คมนาคม ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้ประชาชนมีความ กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร - - - - 93,000 ถนนคสล.เพิม่ขึ้น ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
พร้อมวางท่อคสล.จากบ้านนายบุญมา สะดวกปลอดภัยในการ ยาว 50 เมตร หรือมีปริมาณพืน้ที่ 1เส้น ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
มาสุด ถึงล าน้ าแม่ค ามี หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร คมนาคม ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้ประชาชนมีความ กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร - - 63,000 - - ถนนคสล.เพิม่ขึ้น ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
จากประปาหมู่ที่ 4 ถึงสวนนางสาวจนัทร์จริา สะดวกปลอดภัยในการ ยาว 30 เมตร หรือมีปริมาณพืน้ที่ 1เส้น ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
ชูรัตนศุภนนท์ หมูท่ี่ 4 บ้านพิมสาร คมนาคม ไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ต้องท า 1.2  จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้ประชาชนมีความ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 59 เมตร - 145,500 - - ถนนคสล.เพิม่ขึ้น ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

จากบ้านนายสมบัติ สองกิติถึงบ้าน สะดวกปลอดภัยในการ หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพืน้ที่ 1เส้น ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
นางล้อม ยานะเดช หมู่ที่ 4 บา้นพมิสาร คมนาคม ไม่น้อยกว่า 236 ตารางเมตร

11 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัติคคอนกรีต เพือ่ให้ประชาชนมีความ กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร - 280,000 - - - ถนนลาดยาง ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
บ้านนางยอดรัก กวาวสิบสาม สะดวกปลอดภัยในการ ยาว 200 เมตร เพิ่มขึ้น1เส้น ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
ถึงบ้านนายจ าเรียน ติจะสอน คมนาคม
ซอย 2 หมูท่ี่ 1 บ้านปงเจริญ

12 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัติคคอนกรีต เพือ่ให้ประชาชนมีความ กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 155,000 - - - - ถนนลาดยาง ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
บ้านนายสหวัฒน พิมสาร สะดวกปลอดภัยในการ ยาว 130 เมตร เพิ่มขึ้น1เส้น ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
ถึงบ้านนายประสงค์ ต่อเขต คมนาคม
หมูท่ี่ 3 บ้านรัตนปัญญา

13 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัติคคอนกรีต เพือ่ให้ประชาชนมีความ กว้าง 3.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร - 308,000 - - - ถนนลาดยาง ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
บ้านนายสมชาย สุระผัด สะดวกปลอดภัยในการ ยาว 344 เมตร เพิ่มขึ้น1เส้น ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
ถึงบ้านนางสมเปิง  เหมืองจา คมนาคม
หมูท่ี่ 3 บ้านรัตนปัญญา

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  54

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ต้องท า 1.2  จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัติคคอนกรีต เพือ่ให้ประชาชนมีความ กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร - 281,000 - - - ถนนลาดยาง ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

บ้านนายวิชัย ใจอินต๊ะถึงที่เก็บพัสดุ สะดวกปลอดภัยในการ ยาว 235 เมตร เพิ่มขึ้น1เส้น ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
 หมูท่ี่ 4 คมนาคม

15 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัติคคอนกรีต เพือ่ให้ประชาชนมีความ กว้าง 3.90 เมตร หนา 0.05 เมตร - 134,000 - - - ถนนลาดยาง ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
บ้านนายทรงศักด์ิ เมืองมาน้อยถึงบ้าน สะดวกปลอดภัยในการ ยาว 115 เมตร เพิ่มขึ้น1เส้น ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
นางพาพนัธ ์กนัเสย ์หมู่ที่ 4 บา้นพมิสาร คมนาคม

16 ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวทาง เพือ่ให้ประชาชนมีความ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 262.00 เมตร  - 317,000 - - - ปรับปรุง ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้า สะดวกปลอดภัยในการ หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร ถนนคสล. ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
ฌาปณสถานต าบลแม่ค ามี คมนาคม ตามแบบที่ อบต.แม่ค ามีก าหนด

17 ปรับปรุงไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้ประชาชนมีความ กว้างเฉล่ีย 0.80 - 0.90 เมตร - - - 50,000 ปรับปรุงไหล่ทาง ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
ซอย 6 จากบ้านนายสมหมาย  สมยะ สะดวกปลอดภัยในการ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ยาว 96.00 เมตร ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
ถึงบ้านนายประเสริฐ  ทิพยกมลพันธ์ คมนาคม ตามแบบที่อบต.แม่ค ามีก าหนด
หมูท่ี่ 2 บ้านท่าล้อ

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  55

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ต้องท า 1.2  จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวทาง เพือ่ให้ประชาชนมีความ กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 60.00 เมตร - - 61,500 - - ปรับปรุง ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านนายลูน สะดวกปลอดภัยในการ หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร ถนนคสล. ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
ทนัใจถงึบา้นนางนวลจนัทร์ อนิต๊ะเสาร์ คมนาคม ตามแบบที่ อบต.แม่ค ามีก าหนด
หมูท่ี่ 2 บ้านท่าล้อ

19 ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวทาง เพือ่ให้ประชาชนมีความ กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 60.00 เมตร - - 82,000 - - ปรับปรุง ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
แอสฟลัท์ติกคอนกรีตจากบา้นนางกชรัตน์  สะดวกปลอดภัยในการ หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร ถนนคสล. ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
ยะตุ้ยถึงบ้านนางพยอม  อุน่เรือน คมนาคม ตามแบบที่ อบต.แม่ค ามีก าหนด
หมูท่ี่ 2 บ้านท่าล้อ

20 ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวทาง เพือ่ให้ประชาชนมีความ กวา้ง 3.40 เมตร  ยาว 104.00 เมตร - - 121,000 - - ปรับปรุง ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้าน สะดวกปลอดภัยในการ หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร ถนนคสล. ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
นางปรานอม ถงุแกว้ถงึบา้นนางประทิน คมนาคม ตามแบบที่ อบต.แม่ค ามีก าหนด
คันธะมาลา  หมูท่ี่ 3 บ้านรัตนปัญญา

21 ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวทาง เพือ่ให้ประชาชนมีความ กวา้ง 3.20 เมตร ยาว 177.00 เมตร  - - 193,000 - - ปรับปรุง ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านนางสาวศิริพร สะดวกปลอดภัยในการ หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร ถนนคสล. ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
เสภารัตนานันท์ ถึงบ้านนางกัณฐ์ชภัส คมนาคม ตามแบบที่ อบต.แม่ค ามีก าหนด
ไวทยินทร์  หมูท่ี่ 3 บ้านรัตนปัญญา
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งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ต้องท า 1.2  จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวทาง เพือ่ให้ประชาชนมีความ กวา้ง 3.10 เมตร  ยาว 120.00 เมตร - - 127,000 - - ปรับปรุง ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้าน สะดวกปลอดภัยในการ หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร ถนนคสล. ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
นางสาวพิมลพรรณ สารเขือ่นแก้ว คมนาคม ตามแบบที่ อบต.แม่ค ามีก าหนด
ถึงบ้านนางน้อม ตันจันตา
หมูท่ี่ 3 บ้านรัตนปัญญา

23 ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวทาง เพือ่ให้ประชาชนมีความ กว้าง 3.40 เมตร  ยาว 224.00 เมตร - - 260,000 - - ปรับปรุง ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านนางเล้ม สะดวกปลอดภัยในการ หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร ถนนคสล. ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
พทุธดวงถงึบา้นนายบ ารุง สกลุปราโมทย์ คมนาคม ตามแบบที่ อบต.แม่ค ามีก าหนด
หมูท่ี่ 3 บ้านรัตนปัญญา

24 ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวทาง เพือ่ให้ประชาชนมีความ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 45.00 เมตร  - - - 53,800 - ปรับปรุง ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากสวนนางสาวอัมพร สะดวกปลอดภัยในการ หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร ถนนคสล. ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
วงศ์พุฒิ ถึงบ้านนายบุญมา มาสุด คมนาคม ตามแบบที่ อบต.แม่ค ามีก าหนด
หมูท่ี่ 4 บ้านพิมสาร

25 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นพร้อม เพือ่ให้ประชาชนมีความ กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 925.00 เมตร - - 401,000 - - ก่อสร้าง ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กจากนา สะดวกปลอดภัยในการ หนาเฉล่ียไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ถนนลูกรัง ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
นายพยุง อุดขันจริงถึงนานายสุนทร คมนาคม ตามแบบที่ อบต.แม่ค ามีก าหนด
มังกิตะ หมูท่ี่ 1 บ้านปงเจริญ เร่ิมต้นE0629762 N2021385 ส้ินสุดE0629023 N2020952

155,000 1,965,500 1,404,000 53,800 1,189,600
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ต้องท า 1.2  จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
26 ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น เพือ่ให้ประชาชนมีความ กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 200.00 เมตร - - 71,500 - - ก่อสร้าง ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

จากนานายประยูร  วงศ์อรินทร์ สะดวกปลอดภัยในการ หนาไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร ถนนลูกรัง ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
ถึงนานายสุริยัน  ชมภูวัง คมนาคม ตามแบบที่ อบต.แม่ค ามีก าหนด
หมูท่ี่ 4 บ้านพิมสาร

27 ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อ เพือ่ให้ประชาชนมีความ กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.50 เมตร 90,000 - - - - ก่อสร้าง ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กนานายแสวง สะดวกปลอดภัยในการ ยาว 500 เมตร ถนนลูกรัง ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
ธรรมจักรถึงนานางนิภานัน ธงสิบสอง คมนาคม
หมูท่ี่ 1 บ้านปงเจริญ

28 ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนมีความ กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร - 30,000 - - - ก่อสร้าง ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
นานางพิรุณ หงษ์ธิถึงนานางช านาญ สะดวกปลอดภัยในการ ยาว 100 เมตร ถนนลูกรัง ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
เมืองมาน้อย หมูท่ี่ 2 บ้านท่าล้อ คมนาคม

29 ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดและ เพือ่ให้ประชาชนมีความ กวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 210.00 เมตร - 143,000 - - - ก่อสร้าง ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน สะดวกปลอดภัยในการ หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร ถนนลูกรัง ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
นางแสงเดือน พิมสารถึงคันคลอง คมนาคม พร้อมวางท่อคสล.
ชลประทาน หมูท่ี่ 2 บ้านท่าล้อ ตามแบบที่ อบต.แม่ค ามีก าหนด

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  58

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ต้องท า 1.2  จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
30 ซ่อมแซมถนนลูกรังล าน้ าแม่ยาง เพือ่ให้ประชาชนมีความ กว้าง 3.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 200,000 - - - - ซ่อมแซม ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ระหว่างคลองชลประทานถึงนา สะดวกปลอดภัยในการ 0.20 เมตร ยาว 1,000 เมตร ถนนลูกรัง ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
นายสมกวน บัวบกพร้อมวางท่อจุดนา คมนาคม
นายนิคม  อุดขันจริงถึงนาน.ส. ร าเพียร  
พีระพันธ์ หมูท่ี่ 1 บ้านปงเจริญ

31 ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนมีความ กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร - - - - 60,000 ซ่อมแซม ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
นานายณัฎฐ์ แก้วกรอง ถึงนา สะดวกปลอดภัยในการ ยาว 593 เมตร ถนนลูกรัง ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
นายวิชาญ  ไลจินดา  หมูท่ี่ 1 คมนาคม
บ้านปงเจริญ

32 ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนมีความ กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร - 150,000 - - - ซ่อมแซม ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
จากแยกคลองชลประทานถึงนา สะดวกปลอดภัยในการ ยาว 700 เมตร ถนนลูกรัง ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
นายสมกวน บัวบกพร้อมวางท่อคสล. คมนาคม
หมูท่ี่ 1 บ้านปงเจริญ

33 ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก  - เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.50 เมตร - 160,000 - - - ซ่อมแซม ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
นานายวิทวัส โสภารัตน์ถึงนา ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 1,500 เมตร ถนนลูกรัง ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
นายจรัญ อุดค ามี หมูท่ี่ 2 บ้านท่าล้อ  - ซ่อมแซมจุดที่ช ารุดเสียหาย เป็นบางจุด

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  59

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ต้องท า 1.2  จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
34 ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนมีความ กว้าง 3.00 เมตร 100,000 - - - - ซ่อมแซม ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

คลองชลประทาน ถึงนานายเฉย สะดวกปลอดภัยในการ หนา 0.50 เมตร  ยาว 1,000 เมตร ถนนลูกรัง ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
ธรรมจักร หมูท่ี่ 2 บ้านท่าล้อ คมนาคม

35 ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนมีความ กวา้ง 3.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร - 200,000 - - - ซ่อมแซม ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
จากแยกคลองชลประทานทุ่งเหล่า สะดวกปลอดภัยในการ ยาว 2,000 เมตร ถนนลูกรัง ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
ถึงนานายเฉย ธรรมจักรพร้อมวางท่อ คมนาคม
หมูท่ี่ 1 บ้านปงเจริญ

36 ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนมีความ กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.20 เมตร - 160,000 - - - ซ่อมแซม ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
นานายเล่ือน มังกิตะถึงนานายชาติ สะดวกปลอดภัยในการ หนา 0.20 เมตร  ยาว 1,500 เมตร ถนนลูกรัง ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
แก้วณรงค์ หมูท่ี่ 2 บ้านท่าล้อ คมนาคม

37 ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหนิคลุกพร้อม เพือ่ให้ประชาชนมีความ กวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 580.00 เมตร - - 89,100 - - ปรับปรุง ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
ปรับเกล่ียเรียบจากคันคลองชลประทาน สะดวกปลอดภัยในการ หนาไม่น้อยกว่า 0.07 เมตร ถนนลูกรัง ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
ถึงนานายวิชาญ ไลจินดา คมนาคม ตามแบบที่ อบต.แม่ค ามีก าหนด
หมูท่ี่ 1 บ้านปงเจริญ เร่ิมต้นE0628977 N2020670 
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งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ต้องท า 1.2  จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
38 ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหนิคลุกพร้อม เพือ่ให้ประชาชนมีความ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 815.00 เมตร - - 124,900 - - ปรับปรุง ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ปรับเกล่ียเรียบจากนานายเชาว์ สะดวกปลอดภัยในการ หนาไม่น้อยกว่า 0.07 เมตร ถนนลูกรัง ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
ดาวนันท์ ถึงนานายสง่า อินต๊ะเสาร์ คมนาคม ตามแบบที่ อบต.แม่ค ามีก าหนด
หมูท่ี่ 1 บ้านปงเจริญ                                     เร่ิมต้นE0629929 N2020572 

39 ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหนิคลุกและวาง เพือ่ให้ประชาชนมีความ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,100.00เมตร - - 173,700 - - ปรับปรุง ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับเกล่ีย สะดวกปลอดภัยในการ หนาไม่น้อยกว่า 0.07 เมตร ถนนลูกรัง ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
เรียบจากนานายมงคล พรมวงัถงึนา คมนาคม ตามแบบที่ อบต.แม่ค ามีก าหนด
นายสมกวน บวับก หมู่ที่ 1 บา้นปงเจริญ เร่ิมต้นE0629731 N2022257 

ส้ินสุดE0628842 N2021968
40 ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางทอ่ เพือ่ให้ประชาชนมีความ กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร 300,000 - - - - ปรับปรุง ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กนานายณัฎฐ์ แกว้กรอง สะดวกปลอดภัยในการ หนาไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ถนนลูกรัง ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
ถึงนานายวิชาญ ไลจินดา คมนาคม ตามแบบที่ อบต.แม่ค ามีก าหนด
หมูท่ี่ 1 บ้านปงเจริญ

41 ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหนิคลุกและวาง เพือ่ให้ประชาชนมีความ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร - - - 34,100 - ปรับปรุง ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับเกล่ีย สะดวกปลอดภัยในการ หนาไม่น้อยกว่า 0.07 เมตร ถนนลูกรัง ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
เรียบจากบา้นนางมาลี มีปญัญาถงึ คมนาคม ตามแบบที่ อบต.แม่ค ามีก าหนด
ประปา หมู่ที่4
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งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ต้องท า 1.2  จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
42 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม เพือ่ระบายน้ าท่วมขังและ กว้าง 0.20 เมตร หนา 0.10 เมตร - 285,000 - - - รางระบายน้ า สามารถระบายน้ าท่วมขงัได้ กองช่าง

เหล็กพร้อมฝาปิดบ้านนายกฤตนัน เพือ่ใหป้ระชาชนมีความสะดวก ยาว 100 เมตร เพิม่ขึน้ การคมนาคมมีความสะดวก อบต.แม่ค ามี
อุดขันจริงถึงบ้านนางสาวแสงเดือน ปลอดภัยในการคมนาคม ปลอดภัยมากยิง่ขึน้
ยะอิตะ หมูท่ี่ 1 บ้านปงเจริญ

43 กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ระบายน้ าท่วมขังและ กว้าง 0.20 เมตร ยาว 170.00 เมตร - - 399,500 - - รางระบายน้ า สามารถระบายน้ าท่วมขงัได้ กองช่าง
พร้อมฝาปิดจากบ้านนางสาวจันทร์ฟอง เพือ่ใหป้ระชาชนมีความสะดวก หนา 0.10 เมตร เพิม่ขึน้ การคมนาคมมีความสะดวก อบต.แม่ค ามี
แสงแก้ว ถึงบ้านนายยรรยง  พุทธจร ปลอดภัยในการคมนาคม ตามแบบที่ อบต.แม่ค ามีก าหนด ปลอดภัยมากยิง่ขึน้
หมูท่ี่ 2 บ้านท่าล้อ

44 กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ระบายน้ าท่วมขังและ  กว้าง 0.20 เมตร ยาว 100.00 เมตร - - - 178,500 - รางระบายน้ า สามารถระบายน้ าท่วมขงัได้ กองช่าง
พร้อมฝาปดิจากบา้นนายลูน ทันใจถงึบา้น เพือ่ใหป้ระชาชนมีความสะดวก หนา 0.10 เมตร เพิม่ขึน้ การคมนาคมมีความสะดวก อบต.แม่ค ามี
นางวัลลี ทันใจ หมูท่ี่ 2 บ้านท่าล้อ ปลอดภัยในการคมนาคม ตามแบบที่ อบต.แม่ค ามีก าหนด ปลอดภัยมากยิง่ขึน้

45 กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ระบายน้ าท่วมขังและ  กวา้ง 0.20 เมตร ยาว 36.00 เมตร - - 59,000 - - รางระบายน้ า สามารถระบายน้ าท่วมขงัได้ กองช่าง
พร้อมฝาปิดจากบ้านนางศรีไว เมืองมาน้อย เพือ่ใหป้ระชาชนมีความสะดวก หนา 0.10 เมตร เพิม่ขึน้ การคมนาคมมีความสะดวก อบต.แม่ค ามี
ถงึบา้นนางเล็ก กวาวสิบสาม ปลอดภัยในการคมนาคม ตามแบบที่ อบต.แมค่ ามกี าหนด ปลอดภัยมากยิง่ขึน้
หมูท่ี่ 2  บ้านท่าล้อ

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  62

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ต้องท า 1.2  จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
46 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม เพือ่ระบายน้ าท่วมขังและ กว้าง 0.20 - 0.40 เมตร  ยาว 185 เมตร 200,000 - - - - รางระบายน้ า สามารถระบายน้ าท่วมขงัได้ กองช่าง

เหล็กพร้อมฝาปิดและวางท่อคสล. เพือ่ใหป้ระชาชนมีความสะดวก  ลึกตามแบบอบต.แม่ค ามีก าหนด เพิม่ขึน้ การคมนาคมมีความสะดวก อบต.แม่ค ามี
ซอย3 บา้นนายยทุธ ศรีใจอนิทร์ถงึบา้น ปลอดภัยในการคมนาคม ปลอดภัยมากยิง่ขึน้
นางวัลลี  ทันใจ หมูท่ี่ 2 บ้านท่าล้อ

47 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม เพือ่ระบายน้ าท่วมขังและ กว้าง 0.20 - 0.40 เมตร  ยาว 110 เมตร 100,000 - - - - รางระบายน้ า สามารถระบายน้ าท่วมขงัได้ กองช่าง
เหล็กพร้อมฝาปิดและวางท่อคสล. เพือ่ใหป้ระชาชนมีความสะดวก ลึกตามแบบอบต.แม่ค ามีก าหนด  เพิม่ขึน้ การคมนาคมมีความสะดวก อบต.แม่ค ามี
ปากซอย 8 สวนน.ส.อัมพร วงศ์พุฒิ ปลอดภัยในการคมนาคม ปลอดภัยมากยิง่ขึน้
ถึงบ้านนายจ านง ร าลึก หมูท่ี่ 3
บ้านรัตนปัญญา

48 กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ระบายน้ าท่วมขังและ กว้าง 0.20 เมตร หนา 0.10 เมตร - 500,000 - - - รางระบายน้ า สามารถระบายน้ าท่วมขงัได้ กองช่าง
พร้อมฝาปดิบา้นนางธนาภรณ์ หม้อกรอง เพือ่ใหป้ระชาชนมีความสะดวก ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 250 เมตร เพิม่ขึน้ การคมนาคมมีความสะดวก อบต.แม่ค ามี
ถึงบ้านนางสมเปิง เหมืองจา ปลอดภัยในการคมนาคม ปลอดภัยมากยิง่ขึน้
หมูท่ี่ 3 บ้านรัตนปัญญา

49 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม เพือ่ระบายน้ าท่วมขังและ กว้าง 0.20 เมตร หนา 0.10 เมตร - 270,000 - - - รางระบายน้ า สามารถระบายน้ าท่วมขงัได้ กองช่าง
เหล็กพร้อมฝาปิดบ้านนางสมจิตร เพือ่ใหป้ระชาชนมีความสะดวก ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 120 เมตร เพิม่ขึน้ การคมนาคมมีความสะดวก อบต.แม่ค ามี
สุขแดงถึงบ้านนางมะลิ ยาดี ปลอดภัยในการคมนาคม ปลอดภัยมากยิง่ขึน้
หมูท่ี่ 3 บ้านรัตนปัญญา

1,145,000 3,863,500 2,321,700 266,400 1,249,600
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  63

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ต้องท า 1.2  จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
50 กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ระบายน้ าท่วมขังและ กว้าง 0.20 เมตร หนา 0.10 เมตร - 150,000 - - - รางระบายน้ า สามารถระบายน้ าท่วมขงัได้ กองช่าง

พร้อมฝาปิดบ้านนางสาวสมบูรณ์ เพือ่ใหป้ระชาชนมีความสะดวก ลึกไมน่อ้ยกวา่ 0.40 เมตร ยาว 67 เมตร เพิม่ขึน้ การคมนาคมมีความสะดวก อบต.แม่ค ามี
ใจอินต๊ะ ถึงบ้านนางค าป้อ กันรัตน์ ปลอดภัยในการคมนาคม ปลอดภัยมากยิง่ขึน้
หมูท่ี่ 3 บ้านรัตนปัญญา

51 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม เพือ่ระบายน้ าท่วมขังและ กว้าง 0.20 เมตร หนา 0.10 เมตร 800,000 - - - - รางระบายน้ า สามารถระบายน้ าท่วมขงัได้ กองช่าง
เหล็กพร้อมฝาปิดบ้านนายสมชาย เพือ่ใหป้ระชาชนมีความสะดวก ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 348 เมตร เพิม่ขึน้ การคมนาคมมีความสะดวก อบต.แม่ค ามี
สุรผัดถึงบ้านนางสมเปิง เหมืองจา ปลอดภัยในการคมนาคม ปลอดภัยมากยิง่ขึน้
หมูท่ี่ 3 บ้านรัตนปัญญา

52 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม เพือ่ระบายน้ าท่วมขังและ กวา้ง 0.20 - 0.40 เมตร  ยาว 114  เมตร 140,000 - - - - รางระบายน้ า สามารถระบายน้ าท่วมขงัได้ กองช่าง
เหล็กพร้อมฝาปิดและวางท่อคสล. เพือ่ใหป้ระชาชนมีความสะดวก ลึกตามแบบที่อบต.แม่ค ามีก าหนด เพิม่ขึน้ การคมนาคมมีความสะดวก อบต.แม่ค ามี
บ้านนายไพรบูรณ์  เสภารัตนานันท์ ปลอดภัยในการคมนาคม ปลอดภัยมากยิง่ขึน้
ถึงบ้านนางโสพิศ พรมวัง หมูท่ี่ 3
บ้านรัตนปัญญา

53 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม เพือ่ระบายน้ าท่วมขังและ กว้าง 0.20 - 0.40 เมตร  ยาว 225 เมตร 270,000 - - - - รางระบายน้ า สามารถระบายน้ าท่วมขงัได้ กองช่าง
เหล็กพร้อมฝาปิดและวางท่อคสล. เพือ่ใหป้ระชาชนมีความสะดวก ลึกตามแบบที่อบต.แม่ค ามีก าหนด เพิม่ขึน้ การคมนาคมมีความสะดวก อบต.แม่ค ามี
บ้านนางเล้ม พุทธดวงถึงบ้านนายบ ารุง ปลอดภัยในการคมนาคม ปลอดภัยมากยิง่ขึน้
สกุลปราโมทย์ หมูท่ี่ 3 บ้านรัตนปัญญา

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  64

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ต้องท า 1.2  จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
54 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม เพือ่ระบายน้ าท่วมขังและ กว้าง 0.20 เมตร  ยาว 242 เมตร 300,000 - - - - รางระบายน้ า สามารถระบายน้ าท่วมขงัได้ กองช่าง

เหล็กพร้อมฝาปิดและวางท่อคสล. เพือ่ใหป้ระชาชนมีความสะดวก ลึกตามแบบที่อบต.แม่ค ามีก าหนด เพิม่ขึน้ การคมนาคมมีความสะดวก อบต.แม่ค ามี
บ้านนางวราภรณ์ สารเขือ่นแก้วถึง ปลอดภัยในการคมนาคม ปลอดภัยมากยิง่ขึน้
ล าเหมืองปูเ่ต๋  หมูท่ี่3 บ้านรัตนปัญญา

55 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม เพือ่ระบายน้ าท่วมขังและ กว้าง 0.20 เมตร  ยาว 186 เมตร 250,000 - - - - รางระบายน้ า สามารถระบายน้ าท่วมขงัได้ กองช่าง
เหล็กพร้อมฝาปิดและวางท่อคสล.บ้าน เพือ่ใหป้ระชาชนมีความสะดวก ลึกเฉล่ียไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร เพิม่ขึน้ การคมนาคมมีความสะดวก อบต.แม่ค ามี
นางนวลจันทร์  เสาร์อินทร์ถึงบ้าน ปลอดภัยในการคมนาคม ตามแบบที่อบต.แม่ค ามีก าหนด ปลอดภัยมากยิง่ขึน้
นายนิทาน เสาร์อินทร์ หมู่ที่3 บ้านรัตนปัญญา

56 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม เพือ่ระบายน้ าท่วมขังและ กว้าง 0.20 เมตร  ยาว 111 เมตร 150,000 - - - - รางระบายน้ า สามารถระบายน้ าท่วมขงัได้ กองช่าง
เหล็กพร้อมฝาปิดและวางท่อคสล. เพือ่ใหป้ระชาชนมีความสะดวก ลึกเฉล่ียไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร  เพิม่ขึน้ การคมนาคมมีความสะดวก อบต.แม่ค ามี
ซอย4 บ้านนางปรานอม ถุงแก้วถึง ปลอดภัยในการคมนาคม หนา 0.10 เมตร ปลอดภัยมากยิง่ขึน้
บ้านนางสุพรรณ  สีใจอินทร์
หมูท่ี่3 บ้านรัตนปัญญา

57 ปรับปรุงรางระบายน้ าโดยเปล่ียนเปน็ฝา เพือ่ระบายน้ าท่วมขังและ กวา้ง 0.40 เมตร  ยาว 130.00 เมตร - 207,000 207,000 - - รางระบายน้ า สามารถระบายน้ าท่วมขงัได้ กองช่าง
เหล็กพร้อมขดุลอกจากบา้นนายสมบติั เพือ่ใหป้ระชาชนมีความสะดวก ตามแบบที่อบต.แม่ค ามีก าหนด เพิม่ขึน้ การคมนาคมมีความสะดวก อบต.แม่ค ามี
สองกติิถงึบา้นนายบนัเทิง จติชู หมู่ที่ 4 ปลอดภัยในการคมนาคม ปลอดภัยมากยิง่ขึน้
บ้านพิมสาร

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  65

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ต้องท า 1.2  จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
58 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม เพือ่ระบายน้ าท่วมขังและ กวา้ง 0.20-0.40 เมตร ยาว 275 เมตร  330,000 - - - - รางระบายน้ า สามารถระบายน้ าท่วมขงัได้ กองช่าง

เหล็กพร้อมฝาปิดและวางท่อคสล. เพือ่ใหป้ระชาชนมีความสะดวก ลึกตามแบบที่อบต.แม่ค ามีก าหนด เพิม่ขึน้ การคมนาคมมีความสะดวก อบต.แม่ค ามี
บ้านนางมอญเทพ สามหงษ์ถึงบ้าน ปลอดภัยในการคมนาคม ปลอดภัยมากยิง่ขึน้
นายวีรศักด์ิ บุญยัง หมูท่ี่ 4 บ้านพิมสาร

59 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม เพือ่ระบายน้ าท่วมขังและ กว้าง 0.20 เมตร ยาว 117 เมตร 150,000 - - - - รางระบายน้ า สามารถระบายน้ าท่วมขงัได้ กองช่าง
เหล็กพร้อมฝาปิดและวางท่อคสล. เพือ่ใหป้ระชาชนมีความสะดวก ลึก 0.40 เมตร เพิม่ขึน้ การคมนาคมมีความสะดวก อบต.แม่ค ามี
บ้านนางมอญเทพ สามหงษ์ถึง ปลอดภัยในการคมนาคม ปลอดภัยมากยิง่ขึน้
ล าน้ าแม่ค ามี หมูท่ี4่ บ้านพิมสาร

60 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม เพือ่ระบายน้ าท่วมขังและ กว้าง 0.20 เมตร ยาว 130 เมตร  - 223,000 223,000 - - รางระบายน้ า สามารถระบายน้ าท่วมขงัได้ กองช่าง
เหล็กพร้อมฝาปิดและวางท่อคสล. เพือ่ใหป้ระชาชนมีความสะดวก ลึก 0.10 เมตร เพิม่ขึน้ การคมนาคมมีความสะดวก อบต.แม่ค ามี
บ้านนายสุนทร ชมภูมิง่ ถึงท้ายซอย5 ปลอดภัยในการคมนาคม ปลอดภัยมากยิง่ขึน้
หมูท่ี่ 4 บ้านพิมสาร

61 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม เพือ่ระบายน้ าท่วมขังและ กว้าง 0.40 เมตร  ยาว 200 เมตร 230,000 - - - - รางระบายน้ า สามารถระบายน้ าท่วมขงัได้ กองช่าง
เหล็กพร้อมฝาปิดและวางท่อคสล. เพือ่ใหป้ระชาชนมีความสะดวก ลึก 0.40 เมตร  หนา 0.10 เมตร เพิม่ขึน้ การคมนาคมมีความสะดวก อบต.แม่ค ามี
ตลาดสดถึงบ้านนายบุญณ คู่เงินทอง ปลอดภัยในการคมนาคม ตามแบบที่อบต.แม่ค ามีก าหนด ปลอดภัยมากยิง่ขึน้
หมูท่ี่ 4 บ้านพิมสาร

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  66

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ต้องท า 1.2  จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
62 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม เพือ่ระบายน้ าท่วมขังและ กว้าง 0.20 เมตร หนา 0.10 เมตร - 400,000 - - - รางระบายน้ า สามารถระบายน้ าท่วมขงัได้ กองช่าง

เหล็กพร้อมฝาปิดบ้านนางฉวี เสนปัน เพือ่ใหป้ระชาชนมีความสะดวก ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 190 เมตร เพิม่ขึน้ การคมนาคมมีความสะดวก อบต.แม่ค ามี
ถึงบ้านนางพาพันธ์ กันเสย์ ปลอดภัยในการคมนาคม ปลอดภัยมากยิง่ขึน้
หมูท่ี่ 4 บ้านพิมสาร

63 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม เพือ่ระบายน้ าท่วมขังและ กว้าง 0.20 เมตร  ยาว 100 เมตร 130,000 - - - - รางระบายน้ า สามารถระบายน้ าท่วมขงัได้ กองช่าง
เหล็กพร้อมฝาปิดและวางท่อคสล. เพือ่ใหป้ระชาชนมีความสะดวก ลึกเฉล่ียไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร  เพิม่ขึน้ การคมนาคมมีความสะดวก อบต.แม่ค ามี
ข้างบ้านนายสอด หอมนาน ถึงล าเหมือง ปลอดภัยในการคมนาคม ตามแบบที่อบต.แม่ค ามีก าหนด ปลอดภัยมากยิง่ขึน้
ข้างโรงเรียนบ้านแม่ค าม(ีรัตนปัญญา) 
หมูท่ี่ 4 บ้านพิมสาร

64 ซ่อมแซมรางระบายน้ าโดยเปล่ียน เพือ่ระบายน้ าท่วมขังและ กว้าง 0.40 เมตร ยาว 130 เมตร - 207,000 207,000 - - รางระบายน้ า สามารถระบายน้ าท่วมขงัได้ กองช่าง
เป็นฝาเหล็กพร้อมขุดลอกจากบ้าน เพือ่ใหป้ระชาชนมีความสะดวก ตามแบบที่อบต.แม่ค ามีก าหนด เพิม่ขึน้ การคมนาคมมีความสะดวก อบต.แม่ค ามี
นายสมบัติ สองกิติถึงบ้านนายบันเทิง ปลอดภัยในการคมนาคม ปลอดภัยมากยิง่ขึน้
จิตชู หมูท่ี่ 4 บ้านพิมสาร

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  67

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ต้องท า 1.2  จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
65 วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30 เมตร เพือ่ระบายน้ าท่วมขังและ ยาว 130 เมตร - 144,000 - - - สามารถระบาย ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

พร้อมบอ่พกัคอนกรีตเสริมเหล็กจากบา้น เพือ่ใหป้ระชาชนมีความสะดวก ตามแบบที่ อบต.แม่ค ามีก าหนด น้ าท่วมขัง ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
นายกฤตนัน อุดขันจริงถึงบ้าน ปลอดภัยในการคมนาคม
นางสาวแสงเดือน ยะอิตะ 
หมูท่ี่ 1 บ้านปงเจริญ

66 วางท่อคสล.พร้อมถมดินถนนร่องโป่ง เพือ่ระบายน้ าท่วมขังในพืน้ที่  วางท่อคสล. Ø 0.60 เมตร - 50,000 - - - สามารถระบาย สามารถระบายน้ า กองช่าง
หมูท่ี่ 2 บ้านท่าล้อ การเกษตรของประชาชน จ านวน 12 ท่อน พร้อมถมดิน น้ าท่วมขัง ท่วมขังพืน้ที่การเกษตร อบต.แม่ค ามี

ของประชาชนได้

67 วางท่อลอดข้ามถนนปากซอย3 เพือ่ระบายน้ าท่วมขัง วางท่อคสล.ขนาด Ø 1.00 เมตร - 5,000 - - - สามารถระบาย สามารถระบายน้ าท่วมขัง กองช่าง
บ้านนางละเอียด ศรีใจอินทร์ น้ าท่วมขัง อบต.แม่ค ามี
หมูท่ี่2 บ้านท่าล้อ

68 วางท่อพร้อมบ่อพัก คสล. บ้าน เพือ่ระบายน้ าท่วมขังและ ท่อคสล. Ø 0.80เมตร ยาว 100 เมตร 150,000 - - - - บ่อพักน้ า ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
นางสายฝน ช่วยบ ารุงถงึบา้นนายบญุยงค์ เพือ่ใหป้ระชาชนมีความสะดวก เพิม่ขึน้ ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
ชมภูมิง่ หมูท่ี่4 บ้านพิมสาร ปลอดภัยในการคมนาคม

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  68

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบสาธารณูปโภคและศูนย์กลางโลจิสติกส์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต้องท า) จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
69 วางท่อลอดเหล่ียม(Box Converse) เพือ่ระบายน้ าท่วมขังและ ปากทางซอย 6  จ านวน 1 จุด 250,000 - - - - สามารถระบาย ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ปากทางซอย6 หมูท่ี่4 บ้านพิมสาร เพือ่ใหป้ระชาชนมีความสะดวก น้ าท่วมขัง ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
ปลอดภัยในการคมนาคม

70 วางท่อลอดเหล่ียม(Box Converse) เพือ่ระบายน้ าท่วมขังและ ประตูเข้าโรงเรียนบ้านแม่ค ามี 250,000 - - - - สามารถระบาย ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
ประตูเข้าโรงเรียนบ้านแม่ค าม(ีรัตนปัญญา) เพือ่ใหป้ระชาชนมีความสะดวก จ านวน 1 จุด น้ าท่วมขัง ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
หมูท่ี่4 บ้านพิมสาร ปลอดภัยในการคมนาคม

71 วางท่อลอดเหล่ียม(Box Converse) เพือ่ระบายน้ าท่วมขังและ โรงเรียนบ้านแม่ค ามีข้ามไปบ้าน 250,000 - - - - สามารถระบาย ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
โรงเรียนบ้านแม่ค ามีข้ามไปบ้าน เพือ่ใหป้ระชาชนมีความสะดวก ดต.โดม ชมภูมิง่ หมูท่ี2่ น้ าท่วมขัง ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
ดต.โดม ชมภูมิง่ หมูท่ี2่ บ้านท่าล้อ ปลอดภัยในการคมนาคม

72 วางท่อลอดเหล่ียม(Box Converse) เพือ่ระบายน้ าท่วมขังและ ซอย 5 ข้างบ้านนายบรรเทิง จิตชู 50,000 - - - - สามารถระบาย ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
ซอย 5 ข้างบ้านนายบรรเทิง จิตชู เพือ่ใหป้ระชาชนมีความสะดวก ท่อคสล. Ø 1.00 เมตร น้ าท่วมขัง ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
หมูท่ี่4 บ้านพิมสาร ปลอดภัยในการคมนาคม จ านวน 5 ท่อน

4,845,000 5,249,500 2,958,700 266,400 1,249,600

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  69

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบสาธารณูปโภคและศูนย์กลางโลจิสติกส์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต้องท า) จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
73 วางท่อลอดข้ามถนนบ้าน เพือ่ระบายน้ าท่วมขังและ ท่อคสล. Ø 0.40 เมตร ยาว 8.00  เมตร 50,000 - - - - สามารถระบาย ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

นางมอญเทพสามหงส์ ถึงปากซอย4 เพือ่ใหป้ระชาชนมีความสะดวก น้ าท่วมขัง ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
บ้านนายสนธยา เสาร์อินทร์ ปลอดภัยในการคมนาคม
หมูท่ี่4 บ้านพิมสาร

74 ติดต้ังเคร่ืองหมายและสัญญาณ เพือ่ให้ประชาชนมีความสะดวก หมูท่ี่ 1,2,3 และ 4 50,000 50,000 - - - ความปลอดภยั ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
ไฟจราจร ปลอดภัยในการคมนาคม ต าบลแม่ค ามี ที่เพิม่ขึน้ ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี

75 ติดต้ังและซ่อมแซมไฟฟ้า เพือ่ให้ประชาชนมีความสะดวก ไฟฟ้าสาธารณะ หมูท่ี่ 1,2,3 และ 4 50,000 - - - - ความปลอดภยั ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สาธารณะภายในต าบลแม่ค ามี ปลอดภัยในการคมนาคม ต าบลแม่ค ามี ที่เพิม่ขึน้ ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี

76 ขยายเขตไฟฟ้าภายในต าบลแม่ค ามี เพือ่ใหป้ระชาชนมีความสะดวก ไฟฟ้าสาธารณะ หมูท่ี่ 1,2,3 และ 4 200,000 - - - - ความปลอดภยั ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
ปลอดภัยในการคมนาคม ต าบลแม่ค ามี ที่เพิม่ขึน้ ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี

77 ขยายเขตไฟกิง่สาธารณะภายใน เพือ่ใหป้ระชาชนมีความสะดวก ไฟฟ้าสาธารณะ หมูท่ี่ 1,2,3 และ 4 100,000 - - - - ความปลอดภยั ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
ต าบลแม่ค ามี (สายดับ) ปลอดภัยในการคมนาคม ต าบลแม่ค ามี ที่เพิม่ขึน้ ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี

 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  70

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบสาธารณูปโภคและศูนย์กลางโลจิสติกส์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต้องท า) จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
78 ก่อสร้างเสริมคันล าเหมืองบ้าน เพือ่ป้องกันไม่ให้น้ าเข้ามา ก่อสร้างเสริมคันล าเหมือง 200,000 - - - - ระบบป้องกัน สามารถป้องกันปัญหา กองช่าง

นางอินทร์ ยะอิตะถึงบ้านนายบุญยงค์ ท่วมขังบ้านเรือนประชาชนที่ จ านวน 1 แห่ง น้ าท่วมขัง น้ าท่วมขังบ้านเรือนของ อบต.แม่ค ามี
ชมภมูิ่ง(เหมืองปูเ่ต๋)หมู่ที่ 4 บา้นพมิสาร ที่อาศัยอยูใ่กล้บริเวณล าเหมือง ที่เพิม่ขึน้ ประชาชนที่อยูใ่กล้

บริเวณล าเหมือง

79 ก่อสร้างเรียงหินป้องกันตล่ิงพัง เพือ่แก้ปัญหาตล่ิงพังท าให้ ก่อสร้างเรียนหินป้องกันตล่ิงพัง 3,000,000 - - - - ตล่ิงล าน้ าฯ สามารถป้องกันการพัง กองช่าง
ล าน้ าแม่ค ามี หมูท่ี่ 2 บ้านท่าล้อ ประชาชนมีความสะดวก บ้านท่าล้อ หมูท่ี่2 ได้รับการรักษา ทลายของตล่ิง ประชาชน อบต.แม่ค ามี

ปลอดภัยในการคมนาคม มีความปลอดภัยในการคมนาคม

80 ต่อเติมห้องเก็บพัสดุ เพือ่ใช้เปน็ที่เกบ็ของ เกบ็พสัดุ กว้าง 6.50 เมตร  ยาว 11.50 เมตร 250,000 250,000 - - - มีที่เก็บพัสดุ มีพืน้ทีใ่ช้สอยในการเก็บของใช้ กองช่าง
หมูท่ี่ 3 บ้านรัตนปัญญา ของหมูบ่้านหมูท่ี่ 3 เพิม่ขึน้ พัสดุของหมูบ่้านเพิม่ขึน้ อบต.แม่ค ามี

81 ก่อสร้างราวกันตก บริเวณหน้า เพือ่ความปลอดภัยในการ  บริเวณหน้าโรงเรียนแม่ค ามี 100,000 - - - - ราวกันตก ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองช่าง
โรงเรียนแม่ค าม(ีรัตนปัญญา) คมนาคม  ยาว 120 เมตร เพิม่ขึน้ ในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี
หมูท่ี่4 บ้านพิมสาร

82 ก่อสร้างราวกันตก ปากซอย6 เพือ่ความปลอดภัยในการ ยาว 100 เมตร สูงเฉล่ีย 1.10 เมตร - - 156,500 - - ราวกันตก ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองช่าง
หมูท่ี่4 บ้านพิมสาร คมนาคม ตามแบบที่อบต.แม่ค ามีก าหนด เพิม่ขึน้ ในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  71

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบสาธารณูปโภคและศูนย์กลางโลจิสติกส์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต้องท า) จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
83 ก่อสร้างร้ัวพร้อมประตูเข้า - ออก เพือ่ความปลอดภัยในการ ยาว 112 เมตร พร้อมประตูเข้า-ออก - 184,000 - - - ร้ัวเพิม่ขึน้ ศูนยก์ารเรียนรู้มคีวามปลอดภยั กองช่าง

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ดูแลทรัพย์สินในศูนย์การ ตามแบบที่อบต.แม่ค ามีก าหนด เพิม่ขืน้ อบต.แม่ค ามี
หมูท่ี่1 บ้านปงเจริญ เรียนรู้ชุมชน

84 ก่อสร้างป้ายแสดงแนวเขตต าบล เพือ่แสดงแนวเขตความรับผิด จุดที1่ ทางเข้าเขตต าบล หมูท่ี่2 30,000 - - - - ปา้ยฯที่เพิ่มขึน้ มีป้ายแสดงแนวเขตที่ กองช่าง
ชอบภายในต าบลอย่างชัดเจน (ยินดีต้อนรับ) ชัดเจน อบต.แม่ค ามี

จุดที2่ ทางออกเขตต าบล หมูท่ี่1 30,000 - - - - กองช่าง
(ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ) อบต.แม่ค ามี

85 ปรับปรุงตลาดชุมชน บ้านพิมสาร เพือ่ปรับปรุงตลาดชุมชนใหม้ี ปรับปรุงตลาดชุมชนบ้านพิมสาร 100,000 - - - - ตลาดชุมชน ตลาดชมุชนมคีวามเป็นระเบียบ กองช่าง
หมูท่ี่ 4 ความเปน็ระเบยีบเรียบร้อย หมูท่ี่4 มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและถกูสุขลักษณะ อบต.แม่ค ามี

และถูกสุขลักษณะ

86 ก่อสร้างถนนน้ าล้นข้ามล าน้ า เพือ่ใหป้ระชาชนมีความสะดวก ก่อสร้างถนนน้ าล้นข้ามล าน้ าแม่ค ามี 1,500,000 - - - - ถนนน้ าล้น ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
แม่ค ามี หมูท่ี4่ บ้านพิมสาร ปลอดภัยในการคมนาคม จ านวน 1 แห่ง เพิม่ขึน้ ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  72

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบสาธารณูปโภคและศูนย์กลางโลจิสติกส์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต้องท า) จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
87 ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ เพือ่ให้ศาลาอเนกประสงค์มี กว้าง 5.50 เมตร ยาว 5.80 เมตร - 39,500 - - - พืน้ที่ใช้สอย ศาลาอเนกประสงค์มีพืน้ที่ กองช่าง

หมูท่ี่ 1 บ้านปงเจริญ พืน้ที่ใช้สอยในการท ากิจกรรม ตามแบบที่อบต.แม่ค ามีก าหนด เพิม่ขึน้ ใช้สอยในการท ากิจกรรม อบต.แม่ค ามี
ของหมูบ่้านเพิม่ขึน้ ของหมูบ่้านเพิม่ขึน้

88 ต่อเติมที่เก็บพัสดุ บริเวณศาลา เพือ่ใหม้ีพืน้ที่ใช้สอยในการเกบ็ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร 100,000 - - - - มีที่เก็บพัสดุ มีพืน้ทีใ่ช้สอยในการเก็บของใช้ กองช่าง
อเนกประสงค์ หมูท่ี่4 บ้านพิมสาร จดัเกบ็ของใช้ พสัดุเพิม่มากขึน้ เพิม่ขึน้ พัสดุของหมูบ่้านเพิม่ขึน้ อบต.แม่ค ามี

89 ก่อสร้างศูนย์อปพร.ต าบลแม่ค ามี ประสานงานการติดต่อส่ือสาร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.50 เมตร - 130,000 - - - ศูนย์อปพร. มีจุดการประสานงาน กองช่าง
ทางวิทยุในการเฝ้าระวังและ ตามแบบที่อบต.แม่ค ามีก าหนด เพิม่ขึน้ ทางวิทยุในการเฝ้าระวัง อบต.แม่ค ามี
ปอ้งกนัเหตุต่างๆ ที่อาจเกดิขึน้ และป้องกันเหตุต่างๆ
ในพืน้ที่และการใหค้วามช่วย ที่อาจเกิดจึน้ในพืน้ที่
เหลือแกผู้่ประสบภยัต่างๆ ได้

อยา่งมีประสิทธภิาพมากยิง่ขึน้

90 ต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้ บริเวณ เพือ่เปน็แหล่งเรียนรู้ประจ า ตามแบบที่อบต.แม่ค ามีก าหนด - - 148,500 - - อาคารศูนย์ มีสถานที่เพือ่ใช้เป็นแหล่ง กองช่าง
ศาลาอเนกประสงค์ หมูท่ี่4 บ้านพิมสาร หมูบ่้าน การเรียนรู้ เรียนรู้ประจ าหมูบ่้าน อบต.แม่ค ามี

เพิม่ขึน้

10,605,000 5,903,000 3,263,700 266,400 1,249,600

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  73

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบสาธารณูปโภคและศูนย์กลางโลจิสติกส์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต้องท า) จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
91 ปรับปรุงอาคารที่ท าการอบต.แม่ค ามี เพือ่ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ ปรับปรุงอาคารที่ท าการอบต.แม่ค ามี 150,000 - - - - ปรับปรุงอาคาร การปฏิบัติงานของอบต. กองช่าง

สามารถอ านวยความสะดวกแก ่ มีประสิทธิภาพยิง่ขึน้ อบต.แม่ค ามี
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้

92 ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ เพือ่ให้มีพืน้ที่ใช้สอยเพิม่ขึน้ กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 13.00 เมตร - - - - 250,000 ต่อเติมอาคาร มีพืน้ที่ส าหรับจอด กองช่าง
อบต.แม่ค ามี ส าหรับเป็นสถานที่จอดรถ ตามแบบที่อบต.แม่ค ามีก าหนด อเนกประสงค์ รถขยะของอบต.แม่ค ามี อบต.แม่ค ามี

ขยะของ อบต.แม่ค ามี

93 ปูพรมห้องประชุมสภาอบต.แม่ค ามี เพือ่ตกแต่งห้องประชุมให้มี ปูพรมห้องประชุมสภาอบต.แม่ค ามี - - - - 100,000 ห้องประชุมได้ ห้องประชุมได้รับการ กองช่าง
ความสวยงาม พร้อมที่จะใช้งาน รับการตกแต่ง ตกแต่งให้พร้อมใช้งาน อบต.แม่ค ามี

94 ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะลานกีฬา เพื่อให้มีห้องน้ าบริการประชาชน ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.50 เมตร 106,500 106,500 - - - ห้องน้ า มีห้องน้ าบริการประชาชน กองช่าง
อเนกประสงค์ หมูท่ี่ 2 ผู้มาใช้บริการลานกีฬาอเนก เพิม่ขึน้ ผู้มาใช้บริการลานกีฬา อบต.แม่ค ามี

ประสงค์ หมูท่ี่ 2 อเนกประสงค์ หมูท่ี่ 2

95 ปรับพืน้ที่ด้านหลังอบต.แม่ค ามี เพือ่ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง กว้างเฉล่ีย 18.00 เมตร  ยาวเฉล่ีย 100,000 - - - - กักเก็บน้ า การไหลของน้ าสะดวก กองช่าง
โรงจอดรถขยะ 18.00 เมตร  หนา 0.80 เมตร ได้เพิม่ขึน้ สามารถป้องกันปัญหา อบต.แม่ค ามี

อุทกภัยและภัยแล้งได้

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  74

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบสาธารณูปโภคและศูนย์กลางโลจิสติกส์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต้องท า) จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
96 ก่อสร้างโรงจอดรถขยะ เพื่อใชเ้ปน็สถานที่จอดรถขยะ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร - - - - 250,000 โรงจอดรถ มีสถานที่ส าหรับจอดรถ กองช่าง

สูง 3.50 เมตร  เพิ่มขึ้น1แห่ง ขยะ อบต.แม่ค ามี

97 ก่อสร้างโรงจอดรถภายในบริเวณ เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บั กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร - - - 500,000 - โรงจอดรถ มีโรงจอดรถส าหรับ กองช่าง
อบต.แม่ค ามี ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ สูง 3.50 เมตรและถมดินปรับระดับ เพิม่ขึน้ บริการประชาชนผู้ อบต.แม่ค ามี

พร้อมเทคอนกรีต ตามแบบแปลน มาติดต่อราชการ
และปริมาณงานที่อบต.แม่ค ามีก าหนด

98 ก่อสร้างป้ายบอกชือ่ซอยในเขตพืน้ที่ เพือ่แสดงแนวเขตความรับ จ านวน 32 ป้าย - - - - 150,000 ปา้ยบอกชื่อซอย มีป้ายบอกชือ่ซอยแสดง กองช่าง
ต าบลแม่ค ามี ผิดชอบภายในต าบลแม่ค ามี ตามแบบที่อบต.แม่ค ามีก าหนด เพิม่ขึน้ แนวเขตความรับผิดชอบ อบต.แม่ค ามี

อย่างชัดเจน ภายในต าบลแม่ค ามี

99 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ เพือ่ให้ประชาชนในชุมชนมี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร - - - - 500,000 ศาลาอเนกประสงค์ ประชาชนมีสถานที่ใน กองช่าง
บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ สถานที่ในการจัดกิจกรรม ตามแบบที่อบต.แม่ค ามีก าหนด เพิม่ขึน้ การจัดกิจกรรม อบต.แม่ค ามี
หมูท่ี่ 2  บ้านท่าล้อ

10,961,500 6,009,500 3,263,700 766,400 2,499,600

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  75

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบสาธารณูปโภคและศูนย์กลางโลจิสติกส์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต้องท า) จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
100 ต่อเติมอ่างล้างหน้าของ เพือ่ให้เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา กว้าง 0.50 เมตร สูง 0.50 เมตร 25,000 - - - - อา่งล้างหน้า เด็กเล็กมีอ่าง กองช่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลแม่ค ามี เด็กเล็กอบต.แม่ค ามีใช้ล้าง ยาว 3.00 เมตร เพิม่ขึน้ ล้างหน้าแปรงฟัน อบต.แม่ค ามี
หน้าแปรงฟัน

101 ปรับปรุงห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพือ่ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว้าง 1.90 เมตร ยาว 11.50 เมตร 46,800 - - - - ปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองช่าง
ต าบลแม่ค ามี อบต.แม่ค ามี มีห้องน้ าใช้ ตามแบบที่อบต.แม่ค ามีก าหนด ห้องน้ าศูนย์ฯ อบต.แม่ค ามี มีห้องน้ า อบต.แม่ค ามี

เพียงพอถูกสุขลักษณะ ใช้เพียงพอและ
ถูกสุขลักษณะ

102 ปรับปรุงร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพือ่ปรับปรุงร้ัวศูนย์พัฒนา ยาว 35 เมตร - - - 20,000 - ปรับปรุงร้ัว ร้ัวศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเปน็ กองชา่ง

เด็กเล็กให้เป็นระเบียบเรียบ ตามแบบที่อบต.แม่ค ามีก าหนด ระเบยีบเรียบร้อยมคีวาม อบต.แมค่ ามี

ร้อยมีความสวยงามและเพือ่ สวยงามและเพือ่ความปลอด

ความปลอดภยัในการดูแลเด็กเล็ก ภยัในการดูแลเด็กเล็ก

103 ปรับปรุงที่อ่านหนังสือประจ า เพือ่ปรับปรุงที่อ่านหนังสือ ปรับปรุงที่อ่านหนังสือประจ า - - - 40,000 - ปรับปรุงที่อ่านหนังสือ ประชาชนมีที่อ่านหนังสือ ส านักงานปลัด
หมูบ่้าน ประจ าหมูบ่้านในพืน้ที่ต าบล หมูบ่้าน หมูท่ี่ 1 2 3 4 และจัดหาหนงัสือ ประจ าหมูบ่้านและมี อบต.แม่ค ามี

แม่ค ามีพร้อมจัดหาหนังสือ และจัดหาหนังสือ หนังสือให้ประชาชนได้
เพือ่ให้ประชาชนศึกษาหา ศึกษาหาความรู้
ความรู้

5,560,000 473,500 0 0 650,000

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  76

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ต้องท า 1.2  จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน 11,033,300 6,009,500 3,303,700 786,400 2,499,600 

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
104 ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ล าเลียงน้ าให้ทั่วถึงพืน้ที่ ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร 130,000 - - - - รางรินส่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง

น้ าตก 2 ฝ่ังซ้ายต่อจากล าเหมืองเดิม การเกษตรของประชาชน ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร ยาว 150 เมตร เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
บริเวณนานางค าพุย่ นันทะไชยถึง
นานายวิจิตร มังกิตะ หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ

105 ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ล าเลียงน้ าให้ทั่วถึงพืน้ที่  ปากกว้าง 0.50 เมตร ยาว 422.00 เมตร - - 870,900 - - รางรินส่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
จากนานางสาวพยอม ยะอิตะ การเกษตรของประชาชน สูง 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
ถึงนานายประยูร วงค์อรินทร์ ตามแบบที่ อบต.แม่ค ามีก าหนด
หมูท่ี่ 1 บ้านปงเจริญ

106 กอ่สร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ล าเลียงน้ าให้ทั่วถึงพืน้ที่ ขนาดปากกว้าง 0.70 เมตร 588,000 - - - - รางรินส่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
นานายบญุช่วย กวางเต้นถงึนานายสวา่ง การเกษตรของประชาชน ลึกเฉล่ีย 0.70 เมตร  ยาว 588 เมตร เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
กวาวสิบสาม หมูท่ี่ 1 บ้านปงเจริญ

107 ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ล าเลียงน้ าให้ทั่วถึงพืน้ที่ ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร   450,000 - - - - รางรินส่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
นานายอาน เสนาธรรม ถึงนา การเกษตรของประชาชน ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร  ยาว 500 เมตร เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
นายประสิทธิ ์ทะนันไชย
 หมู่ท่ี 1 บา้นปงเจริญ

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  77

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ต้องท า 1.2  จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
108 ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ล าเลียงน้ าให้ทั่วถึงพืน้ที่ ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร   100,000 - - - - รางรินส่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง

นานายนิรันดร์  เขียวแก้วถึงนา การเกษตรของประชาชน ลึกเฉล่ีย 0.45 เมตร  ยาว 100 เมตร เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
นายเรวัตร อุดขันจริง หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ

109 ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ล าเลียงน้ าให้ทั่วถึงพืน้ที่ ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร   85,000 - - - - รางรินส่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
นานางค า เสาร์อินทร์ถึงนานางสม การเกษตรของประชาชน ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร  ยาว 100 เมตร เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
สุภาวรารัตน์ หมูท่ี่ 1 บ้านปงเจริญ

110 ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ล าเลียงน้ าให้ทั่วถึงพืน้ที่ ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร   720,000 - - - - รางรินส่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
นานายบุญช่วย กวางเต้นถึงนา  การเกษตรของประชาชน ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร  ยาว 800 เมตร เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
นายมงคล กันทาธรรม หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ

111 ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ล าเลียงน้ าให้ทั่วถึงพืน้ที่ ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร 1,170,000 - - - - รางรินส่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
นานายป๋อง เหิงค าดีถึงนานางแอ๊ด การเกษตรของประชาชน ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร ยาว 1,300 เมตร เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
ยอดศร หมูท่ี่ 1 บ้านปงเจริญ

112 ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ล าเลียงน้ าให้ทั่วถึงพืน้ที่ ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร   720,000 - - - - รางรินส่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
นานายประเสริฐ ทิพยกมลพันธ์ถึงนา การเกษตรของประชาชน ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร  ยาว 800 เมตร เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
นายเฉย ธรรมจักร์ หมูท่ี่ 1 บ้านปงเจริญ

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  78

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ต้องท า 1.2  จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
113 ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ล าเลียงน้ าให้ทั่วถึงพืน้ที่  ปากกว้าง 1.00 เมตร ยาว 236.00 เมตร - - 501,500 - - รางรินส่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง

จากนานายพงษ์ศักด์ิ  ชมภูมิง่ ถึงนา การเกษตรของประชาชน สูง 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
นายบุญยงค์ ยวงแก้ว ตามแบบที่ อบต.แม่ค ามีก าหนด
หมูท่ี่ 1 บ้านปงเจริญ

114 ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ล าเลียงน้ าให้ทั่วถึงพืน้ที่ ปากกวา้ง 0.40 เมตร ยาว 386.00 เมตร - - - 499,600 - รางรินส่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
จากนานายอาน เสนาธรรม การเกษตรของประชาชน  สูง 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
ถึงนานายประสิทธิ ์ทะนันชัย ตามแบบที่ อบต.แม่ค ามีก าหนด
หมูท่ี่ 1 บ้านปงเจริญ

115 ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ล าเลียงน้ าให้ทั่วถึงพืน้ที่ ปากกว้าง 1.00 เมตร ยาว 158.00 เมตร - - - 477,000 - รางรินส่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
จากนานายสันติ เดชาหลวง การเกษตรของประชาชน สูง 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
ถึงนานายพงษ์ศักด์ิ ชมภูมิง่ ตามแบบที่ อบต.แม่ค ามีก าหนด
หมูท่ี่ 1 บ้านปงเจริญ

116 ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ล าเลียงน้ าให้ทั่วถึงพืน้ที่ ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร - 85,000 - - - รางรินส่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
น้ าตก 5 ฝ่ังซ้ายถึงนานางประภา การเกษตรของประชาชน ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร ยาว 100 เมตร ที่เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
เมืองมาน้อย หมูท่ี2่ บ้านท่าล้อ

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  79

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ต้องท า 1.2  จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
117 ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ล าเลียงน้ าให้ทั่วถึงพืน้ที่ ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร 1,275,000 - - - - รางรินส่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง

นานายเล่ือน มังกิตะ ถึงนานายชาติ การเกษตรของประชาชน ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร ยาว 1,500 เมตร เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
แก้วณรงค์  หมูท่ี2่ บ้านท่าล้อ

118 ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ล าเลียงน้ าให้ทั่วถึงพืน้ที่ ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร   400,000 - - - - รางรินส่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
นานายวล โลกค าลือถึงนา การเกษตรของประชาชน ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร  ยาว 500 เมตร เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
นายจ่วน  วงศ์อรินทร์ หมูท่ี่2 บ้านท่าล้อ หนา 0.10 เมตร ตามแบบทีอ่บต.แมค่ ามกี าหนด

119 ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ล าเลียงน้ าให้ทั่วถึงพืน้ที่ ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร  300,000 - - - - รางรินส่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
นาน.ส.พวม แสงแก้ว ถึงนานางสมศรี การเกษตรของประชาชน ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร ยาว 300 เมตร เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
ถิน่ดง หมูท่ี่2 บ้านท่าล้อ

120 ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ล าเลียงน้ าให้ทั่วถึงพืน้ที่ ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร 550,000 - - - - รางรินส่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
นานายค า สุจาค า ถึงคลองชลประทาน การเกษตรของประชาชน ลึกเฉล่ีย 0.80 เมตร ยาว 300 เมตร เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
หมูท่ี่2 บ้านท่าล้อ

121 ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ล าเลียงน้ าให้ทั่วถึงพืน้ที่ ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร 350,000 - - - - รางรินส่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
นานางราตรี กาวิจิตร ถึงร่องโป่ง การเกษตรของประชาชน ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร ยาว 500 เมตร เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
หมูท่ี่2 บ้านท่าล้อ ตามแบบที่อบต.แม่ค ามีก าหนด

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  80

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ต้องท า 1.2  จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
122 ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ล าเลียงน้ าให้ทั่วถึงพืน้ที่  ปากกว้าง 0.50 เมตร ยาว 640.00 เมตร - - 1,004,100 - - รางรินส่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง

จากท้ายน้ าตก 3 ฝ่ังขวานานายชวลิต  การเกษตรของประชาชน สูง 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
อารีย์ ถึงนานายวิชิต  จันทร์พล ตามแบบที่ อบต.แม่ค ามีก าหนด
หมูท่ี่ 3 บ้านรัตนปัญญา

123 ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ล าเลียงน้ าให้ทั่วถึงพืน้ที่ ปากกวา้ง 0.40 เมตร ยาว 579.00 เมตร - - - 749,700 - รางรินส่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
จากนานางนิตยา กันยะมี การเกษตรของประชาชน  สูง 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
ถึงนานางเกษมศรี สอนอุน่ ตามแบบที่ อบต.แม่ค ามีก าหนด
หมูท่ี่ 3 บ้านรัตนปัญญา

124 ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ล าเลียงน้ าให้ทั่วถึงพืน้ที่ ปากกว้าง 0.50 เมตร ยาว 910.00 เมตร - - - 1,221,400 - รางรินส่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
จากน้ าตก 2 ฝ่ังขวา ถึงนานางภารดี การเกษตรของประชาชน สูง 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
สุขจิตต์ หมูท่ี่ 3 บ้านรัตนปัญญา ตามแบบที่ อบต.แม่ค ามีก าหนด

125 ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ล าเลียงน้ าให้ทั่วถึงพืน้ที่ ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร 430,000 - - - - รางรินส่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
จุดที2่ นานายสมเกียรติ คนบุญ การเกษตรของประชาชน ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร  ยาว 500 เมตร ที่เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
ถึงนานายประยูร วงศ์อรินทร์
หมูท่ี่3 บ้านรัตนปัญญา

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  81

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ต้องท า 1.2  จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
126 ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ล าเลียงน้ าให้ทั่วถึงพืน้ที่ ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร 950,000 - - - - รางรินส่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง

น้ าตก 2 นานางนิตยา กันยะมี ถึงนา การเกษตรของประชาชน ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร ยาว 1,100 เมตร เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
น.ส.อรุณี เสภารัตนานันท์
หมูท่ี่3 บ้านรัตนปัญญา

127 ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ล าเลียงน้ าให้ทั่วถึงพืน้ที่ ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร 680,000 - - - - รางรินส่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
ท้ายน้ าตก3  ฝ่ังขวานานายชวลิต อารีย์ การเกษตรของประชาชน ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร ยาว 800 เมตร เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
ถึงนานายวิชิต  จันทร์พล
หมูท่ี่3 บ้านรัตนปัญญา

128 ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ล าเลียงน้ าให้ทั่วถึงพืน้ที่ ขนาดปากกว้าง 1.00 เมตร 400,000 - - - - รางรินส่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
นานางบุญน า สองกิติถึงนานางวราภรณ์ การเกษตรของประชาชน ลึกเฉล่ีย 0.80 เมตร  ยาว 500 เมตร ที่เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
สารเขือ่นแก้ว หมูท่ี่3 บ้านรัตนปัญญา

129 ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ล าเลียงน้ าให้ทั่วถึงพืน้ที่ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 900,000 - - - - รางรินส่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
น้ าตก2 ฝ่ังขวา ถึงนานางภารดี สุขจิตต์ การเกษตรของประชาชน ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
หมูท่ี่3 บ้านรัตนปัญญา

21,231,300 6,094,500 5,680,200 3,734,100 2,499,600 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  82

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ต้องท า 1.2  จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
130 ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ล าเลียงน้ าให้ทั่วถึงพืน้ที่ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 500,000 - - - - รางรินส่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง

ล าน้ าแม่ค ามีถึงหน้าอบต.แม่ค ามี การเกษตรของประชาชน ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร  ยาว 100 เมตร (59:500,000) เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
หมูท่ี่3 บ้านรัตนปัญญา

131 ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ล าเลียงน้ าให้ทั่วถึงพืน้ที่ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 400,000 - - - - รางรินส่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
นานายหลุด ธรรมจักร ถึงนานางประเทือง การเกษตรของประชาชน ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร  ยาว 400 เมตร เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
คันทะมาลา หมูท่ี่3 บ้านรัตนปัญญา

132 ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ล าเลียงน้ าให้ทั่วถึงพืน้ที่ ยาว 650 เมตร สูง 0.80 เมตร 1,235,000 1,235,000 1,235,000 - - รางรินส่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
หลังอบต.แม่ค ามีถึงหน้าบ้านนายภิญโญ การเกษตรของประชาชน กว้าง 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
สองกิติ หมูท่ี่3 บ้านรัตนปัญญา

133 ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ล าเลียงน้ าให้ทั่วถึงพืน้ที่ ยาว 150 เมตร สูง 0.40 เมตร 150,000 - - - - รางรินส่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
นานายเดช เสาร์อินทร์ถึงนานาย การเกษตรของประชาชน กว้าง 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
ประยูร วงศ์อรินทร์ หมู่ที3่ บ้านรัตนปัญญา

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  83

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ต้องท า 1.2  จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

    3.1  แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
134 ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ล าเลียงน้ าให้ทั่วถึงพืน้ที่  ปากกว้าง 0.50 เมตร ยาว 374.00 เมตร - - - 586,900 - รางรินส่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง

จากนานางพวงทอง ทองอินทร์ การเกษตรของประชาชน สูง 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
ถึงนานางสาวพวม แสงแก้ว ตามแบบที่ อบต.แม่ค ามีก าหนด
หมูท่ี่ 4 บ้านพิมสาร

135 ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ล าเลียงน้ าให้ทั่วถึงพืน้ที่ ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร 378,000 - - - - รางรินส่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
น้ าตก 4 ฝ่ังซ้าย นานางพวงทอง การเกษตรของประชาชน ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร  ยาว 420 เมตร เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
ทองอินทร์ ถึงนานางสาวพวม แสงแก้ว
หมูท่ี่4 บ้านพิมสาร

136 ก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ล าเลียงน้ าให้ทั่วถึงพืน้ที่ ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร 504,000 - - - - รางรินส่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
นานางเนาว์ ระมัง ถึงนานายประยูร การเกษตรของประชาชน ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร ยาว 560 เมตร เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
วงศ์อรินทร์  หมูท่ี่4 บ้านพิมสาร

137 กอ่สร้างดาดล าเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้เกษตรกรมีน้ าใช้ ขนาดปากกว้าง 2.00 เมตร กน้กว้าง 1.00 เมตร 400,000 - - - - ดาดล าเหมือง เกษตรกรมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
นานายพยุง อุดขันจริงถึงนานายเวด เพยีงพอในการท าเกษตรกรรม ลึกเฉล่ีย 0.70 เมตร ยาว 550 เมตร เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
เดชนาลักษณ์ หมูท่ี่ 1 บ้านปงเจริญ

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  84

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ต้องท า 1.2  จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
138 กอ่สร้างดาดล าเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้เกษตรกรมีน้ าใช้ ขนาดปากกว้าง 1.20 เมตร 450,000 - - - - ดาดล าเหมือง เกษตรกรมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง

นานายมิตร อุดดี ถึงนานางสมคิด เพยีงพอในการท าเกษตรกรรม ก้นกว้าง 0.40 - 0.50 เมตร เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
โพธิก าเนิด หมูท่ี่ 1 บ้านปงเจริญ ยาว 500 เมตร

139 กอ่สร้างดาดล าเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้เกษตรกรมีน้ าใช้ ขนาดปากกว้าง 1.00 เมตร 250,000 - - - - ดาดล าเหมือง เกษตรกรมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
นานายประเสริฐ ทิพยกมลพันธ์ถึง เพยีงพอในการท าเกษตรกรรม ก้นกว้างเฉล่ีย 0.40 เมตร เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
นานายเฉย ธรรมจักร  หมูท่ี1่ ยาว 200 เมตร
บ้านปงเจริญ

140 กอ่สร้างดาดล าเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้เกษตรกรมีน้ าใช้ ขนาดปากกว้าง 2.00 เมตร 525,000 525,000 525,000 - - ดาดล าเหมือง เกษตรกรมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
นานางบัวผิน คู่เงินทองถึง เพยีงพอในการท าเกษตรกรรม ก้นกว้าง 0.80 เมตร  ยาว 523.00 เมตร เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
คันคลองชลประทาน หมูท่ี่ 2 ซอย 10 ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร หนา 0.07 เมตร
บ้านท่าล้อ

141 กอ่สร้างดาดล าเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้เกษตรกรมีน้ าใช้ 1.20 เมตร  ก้นกว้าง 0.80 เมตร 200,000 - - - - ดาดล าเหมือง เกษตรกรมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
นางแสงเดือน เขือ่นทองถงึนานายบญุส่ง เพยีงพอในการท าเกษตรกรรม ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร  ยาว 200 เมตร เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
พรมวัง หมูท่ี่ 3 บ้านรัตนปัญญา

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  85

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ต้องท า 1.2  จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
142 กอ่สร้างดาดล าเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้เกษตรกรมีน้ าใช้ ขนาดปากกว้าง 1.20 เมตร 200,000 - - - - ดาดล าเหมือง เกษตรกรมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง

นานางจ าเนียร หาญจริงถงึนานายประยรู เพยีงพอในการท าเกษตรกรรม ก้นกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
วงศ์อรินทร์ หมูท่ี่ 3 บ้านรัตนปัญญา ยาว 200 เมตร 

143 กอ่สร้างดาดล าเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้เกษตรกรมีน้ าใช้ ขนาดปากกว้าง 1.20 เมตร 350,000 - - - - ดาดล าเหมือง เกษตรกรมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
หลัง รพ.สต.รัตนปัญญา ถึงหน้าบ้าน เพยีงพอในการท าเกษตรกรรม กน้กวา้ง  0.80 เมตร หนา 0.07 เมตร เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
นายภิญโญ สองกิติ หมูท่ี่ 4 บ้านพิมสาร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร  ยาว 800 เมตร

144 ซ่อมแซมล าเหมืองเดิมนานายพยงค์   - เพือ่ให้เกษตรกรมีน้ าใช้ ยาว 200 เมตร 100,000 - - - - กักเก็บน้ า เกษตรกรมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
ยวงแก้ว ถึงนานายจ าเรียน ติจะสอน เพยีงพอในการท าเกษตรกรรม ได้เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
หมูท่ี่1 บ้านปงเจริญ  - ซ่อมแซมจดุที่ช ารุดเสียหายเปน็บางจดุ

145 ซ่อมแซมล าเหมืองเดิมนานายบุญช่วย   - เพือ่ให้เกษตรกรมีน้ าใช้ ยาว 100 เมตร 100,000 - - - - กักเก็บน้ า เกษตรกรมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
กวางเต้นถึงนานายจุอวน นวลอินทร์ เพยีงพอในการท าเกษตรกรรม ได้เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
หมูท่ี่1 บ้านปงเจริญ  - ซ่อมแซมจดุที่ช ารุดเสียหายเปน็บางจดุ

146 ซ่อมแซมล าเหมืองเดิมน้ าตก1 ฝ่ังซ้าย เพือ่ให้เกษตรกรมีน้ าใช้ กว้าง 0.80 เมตร ยาว 700 เมตร 200,000 - - - - กักเก็บน้ า เกษตรกรมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
ถึงล าเหมืองปูเ่ต๋ หมูท่ี่1บ้านปงเจริญ เพยีงพอในการท าเกษตรกรรม ได้เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  86

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ต้องท า 1.2  จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
147 ซ่อมแซมล าเหมืองเดิมท้ายน้ าตก 3  - เพือ่ให้เกษตรกรมีน้ าใช้ ยาว 300 เมตร  80,000 - - - - กักเก็บน้ า เกษตรกรมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง

ถึงนานายสุริยันต์ ชมภูวัง เพยีงพอในการท าเกษตรกรรม ได้เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
หมูท่ี่3 บ้านรัตนปัญญา  - ซ่อมแซมจุดที่ช ารุดเสียหายเปน็บางจุด

148 ซ่อมแซมล าเหมืองเดิมนานายสหวัฒน  - เพือ่ให้เกษตรกรมีน้ าใช้ ยาว 500 เมตร ปากกว้าง 1.50 เมตร 450,000 - - - - กักเก็บน้ า เกษตรกรมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
พิมสาร ถึงนานายจ าเนียร ขันทะยศ เพยีงพอในการท าเกษตรกรรม ก้นกว้าง 0.80 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร ได้เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
หมูท่ี่3 บ้านรัตนปัญญา  - ซ่อมแซมจุดที่ช ารุดเสียหายเปน็บางจุด หนา 0.07 เมตร

149 ซ่อมแซมล าเหมืองปูเ่ต๋เดิมเป็นบางจุด เพือ่แก้ไขปัญหาล าเหมือง ยาว 300 เมตร 270,000 - - - - กักเก็บน้ า เกษตรกรมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
บริเวณศาลาเอนกประสงค์ ถึงบ้าน ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง (58:270,000) ได้เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
นายบญุยงค์ ชมภมูิ่ง หมู่ที่ 4 บา้นพมิสาร

150 ขุดลอกล าเหมืองปูเ่ต๋ เพือ่แก้ไขปัญหาล าเหมือง ขนาดกว้างเฉล่ีย 0.80 เมตร 100,000 - - - - กักเก็บน้ า การไหลของน้ าสะดวก กองช่าง
หมูท่ี่1,2,3,4 ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง ลึก 0.30 เมตร  ยาว 3,500 เมตร ได้เพิม่ขึน้ สามารถป้องกันปัญหา อบต.แม่ค ามี

อุทกภัยและภัยแล้งได้

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  87

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ต้องท า 1.2  จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
151 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณประโยชน์ เพือ่แก้ไขปัญหาล าเหมือง ปากกวา้ง 1.20 เมตร ยาว 635.00 เมตร - - - 14,100 - กักเก็บน้ า การไหลของน้ าสะดวก กองช่าง

จากคันคลองชลประทาน ซอย 10 ถงึนา ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง ลึกเฉล่ีย 0.08 เมตร ได้เพิม่ขึน้ สามารถป้องกันปัญหา อบต.แม่ค ามี
นายแสวง ธรรมจักร หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ ตามแบบที่ อบต.แม่ค ามีก าหนด อุทกภัยและภัยแล้งได้

152 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณประโยชน์ เพือ่แก้ไขปัญหาล าเหมือง ขนาดกว้าง 1.20 เมตร 10,000 - - - - กักเก็บน้ า การไหลของน้ าสะดวก กองช่าง
นานายบุญช่วย กวางเต้นถึงนา ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร  ยาว 588 เมตร ได้เพิม่ขึน้ สามารถป้องกันปัญหา อบต.แม่ค ามี
นายสว่าง กวาวสิบสาม หมู่ที1่ บ้านปงเจริญ อุทกภัยและภัยแล้งได้

153 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณประโยชน์ เพือ่แก้ไขปัญหาล าเหมือง ขนาดปากกวา้งแฉล่ีย 0.80 - 1.00 เมตร - 10,000 - - - กักเก็บน้ า การไหลของน้ าสะดวก กองช่าง
นานายมิตร อุดดีถึงนานางสมคิด ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง ก้นกว้างเฉล่ีย 0.40 เมตร ได้เพิม่ขึน้ สามารถป้องกันปัญหา อบต.แม่ค ามี
โพธิก าเหนิด หมูท่ี่ 1 บ้านปงเจริญ หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร ยาว 600 เมตร อุทกภัยและภัยแล้งได้

154 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณประโยชน์ เพือ่แก้ไขปัญหาล าเหมือง ขนาดกว้าง  1.20 เมตร 5,000 - - - - กักเก็บน้ า การไหลของน้ าสะดวก กองช่าง
นานายสมาน  กองแก้วถึงนานายประยูร ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง หนาเฉล่ีย  0.20 เมตร  ยาว  300 เมตร (59:5,000) ได้เพิม่ขึน้ สามารถป้องกันปัญหา อบต.แม่ค ามี
วงศ์อรินทร์ หมูท่ี่ 1 บ้านปงเจริญ (58:5,000) อุทกภัยและภัยแล้งได้

155 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณประโยชน์ เพือ่แก้ไขปัญหาล าเหมือง ขนาดปากกว้าง 1.00 เมตร 15,000 - - - - กักเก็บน้ า การไหลของน้ าสะดวก กองช่าง
นานายหลุด  สารป๋งถึงนานายสวัสด์ิ ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง หนาเฉล่ีย  0.30 เมตร  ยาว 500 เมตร (59:15,000) ได้เพิม่ขึน้ สามารถป้องกันปัญหา อบต.แม่ค ามี
อุดขันจริง หมูท่ี่ 1 บ้านปงเจริญ อุทกภัยและภัยแล้งได้

28,103,300 7,864,500 7,440,200 4,335,100 2,499,600 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  88

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ต้องท า 1.2  จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
156 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณประโยชน์ เพือ่แก้ไขปัญหาล าเหมือง ขนาดปากกว้าง  1.20-1.50 เมตร 45,000 - - - - กักเก็บน้ า การไหลของน้ าสะดวก กองช่าง

นานายป๋อง  เหิงค าดีถึงนานางแอ๊ด ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง หนาเฉล่ีย  0.20-0.30 เมตร  (59:45,000) ได้เพิม่ขึน้ สามารถป้องกันปัญหา อบต.แม่ค ามี
ยอดศร  หมูท่ี่ 1 บ้านปงเจริญ ยาว  1,500 เมตร อุทกภัยและภัยแล้งได้

157 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณประโยชน์ เพือ่แก้ไขปัญหาล าเหมือง ขนาดกว้าง  0.80 เมตร 15,000 - - - - กักเก็บน้ า การไหลของน้ าสะดวก กองช่าง
นานางพยอม ยะอิตะถึงนานางบุญน า ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง หนาเฉล่ีย  0.20 เมตร  ยาว  500 เมตร (59:15,000) ได้เพิม่ขึน้ สามารถป้องกันปัญหา อบต.แม่ค ามี
สองกิติ  หมูท่ี่ 1 บ้านปงเจริญ อุทกภัยและภัยแล้งได้

158 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณประโยชน์ เพือ่แก้ไขปัญหาล าเหมือง ขนาดกว้าง  0.60 เมตร 12,000 - - - - กักเก็บน้ า การไหลของน้ าสะดวก กองช่าง
นานายสง่า  อนิต๊ะเสาร์ ถงึนานายสมพงษ ์ ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง หนาเฉล่ีย  0.20 เมตร  ยาว  200 เมตร (59:12,000) ได้เพิม่ขึน้ สามารถป้องกันปัญหา อบต.แม่ค ามี
สุนันต๊ะ  หมูท่ี่1 บ้านปงเจริญ อุทกภัยและภัยแล้งได้

159 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณประโยชน์ เพือ่แก้ไขปัญหาล าเหมือง ขนาดกว้าง 0.80 เมตร 10,000 - - - - กักเก็บน้ า การไหลของน้ าสะดวก กองช่าง
ท้ายน้ าตก1 ถึงนานายจ าเริญ บัวแดง ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง หนาเฉล่ีย  0.50 เมตร  ยาว  400 เมตร ได้เพิม่ขึน้ สามารถป้องกันปัญหา อบต.แม่ค ามี
ถึงนาน.ส.ซ้อน ทะนันชัย อุทกภัยและภัยแล้งได้
หมูท่ี่ 1 บ้านปงเจริญ

160 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณประโยชน์ เพือ่แก้ไขปัญหาล าเหมือง ขนาดกว้าง 0.60 เมตร 24,000 - - - - กักเก็บน้ า การไหลของน้ าสะดวก กองช่าง
ท้ายน้ าตก2 นานางสาวพะยอม ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง หนาเฉล่ีย  0.20 เมตร  ยาว  800 เมตร (58:24,000) ได้เพิม่ขึน้ สามารถป้องกันปัญหา อบต.แม่ค ามี
ยะอติะถงึทา้ยเหมอืง หมู่ที่ 1 บา้นปงเจริญ อุทกภัยและภัยแล้งได้

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  89

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ต้องท า 1.2  จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
161 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณประโยชน์ เพือ่แก้ไขปัญหาล าเหมือง ขนาดกว้าง  0.80 เมตร 15,000 - - - - กักเก็บน้ า การไหลของน้ าสะดวก กองช่าง

นานายเสาร์  อุดดีถึงนาสาธารณะ ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง หนาเฉล่ีย  0.20 เมตร  ยาว  500 เมตร ได้เพิม่ขึน้ สามารถป้องกันปัญหา อบต.แม่ค ามี
ประโยขน์ หมูท่ี่1 บ้านปงเจริญ อุทกภัยและภัยแล้งได้

162 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณประโยชน์ เพือ่แก้ไขปัญหาล าเหมือง ขนาดกว้าง  0.80 เมตร 21,000 - - - - กักเก็บน้ า การไหลของน้ าสะดวก กองช่าง
นานายพยุง อุดขันจริงถึงนาสาธารณะ ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง หนาเฉล่ีย  0.24 เมตร  ยาว  700 เมตร ได้เพิม่ขึน้ สามารถป้องกันปัญหา อบต.แม่ค ามี
ประโยขน์ หมูท่ี่1 บ้านรัตนปัญญา อุทกภัยและภัยแล้งได้

163 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณประโยชน์ เพือ่แก้ไขปัญหาล าเหมือง ขนาดกว้าง  0.40 เมตร 25,000 - - - - กักเก็บน้ า การไหลของน้ าสะดวก กองช่าง
น้ าตก1 ฝ่ังซ้ายนานายศรีวงษ์  ตันมิง่ ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร  ยาว  821 เมตร ได้เพิม่ขึน้ สามารถป้องกันปัญหา อบต.แม่ค ามี
ถึงนานายอดุล อุดดี หมู่ที1่ บ้านรัตนปัญญา อุทกภัยและภัยแล้งได้

164 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณประโยชน์ เพือ่แก้ไขปัญหาล าเหมือง ขนาดกว้าง  0.80 เมตร 5,000 - - - - กักเก็บน้ า การไหลของน้ าสะดวก กองช่าง
นานางอนงค์ ยะอิตะ ถึงนานางประทิน ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง หนาเฉล่ีย  0.50 เมตร  ยาว  300 เมตร ได้เพิม่ขึน้ สามารถป้องกันปัญหา อบต.แม่ค ามี
จ าเดิม หมูท่ี่1 บ้านรัตนปัญญา อุทกภัยและภัยแล้งได้

165 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณประโยชน์ เพือ่แก้ไขปัญหาล าเหมือง ขนาดกว้าง  0.60 เมตร 5,000 - - - - กักเก็บน้ า การไหลของน้ าสะดวก กองช่าง
นานายอาน เสนาธรรมถึงนานายประสิทธิ ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง หนาเฉล่ีย  0.50 เมตร  ยาว  300 เมตร ได้เพิม่ขึน้ สามารถป้องกันปัญหา อบต.แม่ค ามี
ทะนันชัย หมูท่ี่1 บ้านรัตนปัญญา อุทกภัยและภัยแล้งได้

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  90

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ต้องท า 1.2  จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
166 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณประโยชน์ เพือ่แก้ไขปัญหาล าเหมือง ขนาดกว้าง 0.60 เมตร 10,000 - - - - กักเก็บน้ า การไหลของน้ าสะดวก กองช่าง

นานายนกิร ทพิยว์ัน ถงึนานายวิชติ สารปง๋ ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง หนาเฉล่ีย  0.50 เมตร  ยาว 400 เมตร ได้เพิม่ขึน้ สามารถป้องกันปัญหา อบต.แม่ค ามี
 หมูท่ี่1 บ้านรัตนปัญญา อุทกภัยและภัยแล้งได้

167 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณประโยชน์ เพือ่แก้ไขปัญหาล าเหมือง ขนาดกว้าง 0.80 เมตร 50,000 - - - - กักเก็บน้ า การไหลของน้ าสะดวก กองช่าง
น้ าตก 5 ฝ่ังขวา นานางประทุม ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร  ยาว 500 เมตร ได้เพิม่ขึน้ สามารถป้องกันปัญหา อบต.แม่ค ามี
กันยะมี ถึงถนนทางหลวงชนบท อุทกภัยและภัยแล้งได้
หมูท่ี่ 2 บ้านท่าล้อ

168 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณประโยชน์ เพือ่แก้ไขปัญหาล าเหมือง ขนาดกว้าง0.60 เมตร 10,000 - - - - กักเก็บน้ า การไหลของน้ าสะดวก กองช่าง
น้ าตก5 ฝ่ังซ้ายนาน.ส.พวม แสงแก้วถึง ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง หนาเฉล่ีย 0.20 - 0.40 เมตร ได้เพิม่ขึน้ สามารถป้องกันปัญหา อบต.แม่ค ามี
นานางสมศรี  ถิน่ดง หมูท่ี่2 บ้านท่าล้อ ยาว  300 เมตร อุทกภัยและภัยแล้งได้

169 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณประโยชน์ เพือ่แก้ไขปัญหาล าเหมือง ขนาดกว้าง 0.60 เมตร 12,000 - - - - กักเก็บน้ า การไหลของน้ าสะดวก กองช่าง
น้ าตก5 ฝ่ังซ้ายนาน.ส.พวม แสงแก้วถึง ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง หนาเฉล่ีย 0.20 - 0.40 เมตร  ได้เพิม่ขึน้ สามารถป้องกันปัญหา อบต.แม่ค ามี
นานายอนันต์ พุทธจร หมูท่ี่2 บ้านท่าล้อ ยาว 400 เมตร อุทกภัยและภัยแล้งได้

170 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณประโยชน์ เพือ่แก้ไขปัญหาล าเหมือง ขนาดกว้าง 0.60 เมตร 80,000 - - - - กักเก็บน้ า การไหลของน้ าสะดวก กองช่าง
นานายเล่ือน มังกิตะ ถึงนานายเฉย ธรรมจักร ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร ยาว 1,000 เมตร ได้เพิม่ขึน้ สามารถป้องกันปัญหา อบต.แม่ค ามี
หมูท่ี่2 บ้านท่าล้อ อุทกภัยและภัยแล้งได้

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  91

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ต้องท า 1.2  จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
171 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณประโยชน์ เพือ่แก้ไขปัญหาล าเหมือง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร 20,000 - - - - กักเก็บน้ า การไหลของน้ าสะดวก กองช่าง

นานายสมัย  โพธิก์ าเนิด ถึงนานายนิคม ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร  ยาว 1,500 เมตร ได้เพิม่ขึน้ สามารถป้องกันปัญหา อบต.แม่ค ามี
คันธะมาลา หมูท่ี่ 3 บ้านรัตนปัญญา อุทกภัยและภัยแล้งได้

172 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณประโยชน์ เพือ่แก้ไขปัญหาล าเหมือง ขนาดกว้าง 0.60 เมตร   50,000 - - - - กักเก็บน้ า การไหลของน้ าสะดวก กองช่าง
นานายหลุด ธรรมจักรถึงนานางประเทือง ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร ยาว 500 เมตร ได้เพิม่ขึน้ สามารถป้องกันปัญหา อบต.แม่ค ามี
คันธะมาลา หมูท่ี่ 3 บ้านรัตนปัญญา อุทกภัยและภัยแล้งได้

173 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณประโยชน์ เพือ่แก้ไขปัญหาล าเหมือง ขนาดกว้าง 1.20 เมตร 10,000 - - - - กักเก็บน้ า การไหลของน้ าสะดวก กองช่าง
นานายเชาวลิตร อารีย์ถึงนา ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร ได้เพิม่ขึน้ สามารถป้องกันปัญหา อบต.แม่ค ามี
นายวิชิต  จันพล หมูท่ี่ 3 บ้านรัตนปัญญา ยาว  800 เมตร อุทกภัยและภัยแล้งได้

174 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณประโยชน์ เพือ่แก้ไขปัญหาล าเหมือง 1.20 เมตร  หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร 8,000 - - - - กักเก็บน้ า การไหลของน้ าสะดวก กองช่าง
นานายสุริยัน  ชมภูวัง ถึงนา ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง ยาว  200 เมตร ได้เพิม่ขึน้ สามารถป้องกันปัญหา อบต.แม่ค ามี
นายบุญส่ง  พรมวัง หมู่ที่ 3 บ้านรัตนปัญญา อุทกภัยและภัยแล้งได้

175 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณประโยชน์ เพือ่แก้ไขปัญหาล าเหมือง ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 0.40 เมตร - - - 35,000 - กักเก็บน้ า การไหลของน้ าสะดวก กองช่าง
น้ าตก 2 ฝ่ังขวา ถึงนานางภารดี  สุขจิตต์ ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง ก้นกว้างเฉล่ีย 0.20 เมตร ได้เพิม่ขึน้ สามารถป้องกันปัญหา อบต.แม่ค ามี
หมูท่ี่ 3 บ้านรัตนปัญญา หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร อุทกภัยและภัยแล้งได้

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  92

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ต้องท า 1.2  จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
176 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณประโยชน์ เพือ่แก้ไขปัญหาล าเหมือง ขนาดปากกว้าง 1.20 เมตร  - 10,000 - - - กักเก็บน้ า การไหลของน้ าสะดวก กองช่าง

น้ าตก 3 ถึงนานางศรี  ถิน่ดง ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง ก้นกว้าง 0.60 เมตร  หนาเฉล่ีย ได้เพิม่ขึน้ สามารถป้องกันปัญหา อบต.แม่ค ามี
หมูท่ี่ 4 บ้านพิมสาร 0.20 เมตร  ยาว 700 เมตร อุทกภัยและภัยแล้งได้

177 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณประโยชน์ เพือ่แก้ไขปัญหาล าเหมือง ขนาดปากกว้าง 0.80.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร - - 11,600 - - กักเก็บน้ า การไหลของน้ าสะดวก กองช่าง
จากน้ าตก 4 ถึงนานายปัน๋  ต้ืนเขินอุทกภัยและภัยแล้ง ลึกเฉล่ีย 0.20 เมตร ได้เพิม่ขึน้ สามารถป้องกันปัญหา อบต.แม่ค ามี
กาญจนภาคิน หมูท่ี่ 4 บ้านพิมสาร ตามแบบที่ อบต.แม่ค ามีก าหนด อุทกภัยและภัยแล้งได้

178 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณประโยชน์ เพือ่แก้ไขปัญหาล าเหมือง ขนาดปากกว้าง 1.80 เมตร - 70,000 - - - กักเก็บน้ า การไหลของน้ าสะดวก กองช่าง
นานายนิยม แสงแก้ว ถึงคลองชลประทาน ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง หนาเฉล่ีย 0.80 เมตร ยาว 650 เมตร ได้เพิม่ขึน้ สามารถป้องกันปัญหา อบต.แม่ค ามี
หมูท่ี่ 4 บ้านพิมสาร อุทกภัยและภัยแล้งได้

179 ก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ าแม่ค ามี เพือ่ให้ประชาชนมีความ สะพานข้ามล าน้ าแม่ค ามี 3,000,000 - - - - สะพานขา้มล าน้ าฯ ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
หมูท่ี่ 4 บ้านพิมสาร สะดวกปลอดภัยในคมนาคม บริเวณหมูท่ี่ 4 เพิม่ขึน้ ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี

180 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้มีน้ าใช้เพียงพอในการ ฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 15,000,000 - - - - ฝายน้ าล้นฯ ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
ล าห้วยแม่ยางหลวง หมูท่ี่ 1 ท าเกษตรกรรม ล าห้วยแม่ยางหลวง  หมูท่ี่ 1 เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี

(ตามแบบ อบจ.หรือ อบต.ก าหนด)

46,530,300 7,944,500 7,451,800 4,370,100 2,499,600 
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งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ต้องท า 1.2  จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
181 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้มีน้ าใช้เพียงพอในการ ฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000 - - - - ฝายน้ าล้นฯ ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง

บริเวณร่องโป่ง หมูท่ี่ 2 บ้านท่าล้อ ท าเกษตรกรรม บริเวณร่องโป่ง หมูท่ี่ 2 เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
(ตามแบบ อบจ.หรือ อบต.ก าหนด)

182 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้มีน้ าใช้เพียงพอในการ ฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 30,000,000 - - - - ฝายน้ าล้นฯ ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
ล าน้ าแม่ค ามี บริเวณวัดแม่ค ามี หมูท่ี่ 3 ท าเกษตรกรรม ล าน้ าแม่ค ามี บริเวณวัดแม่ค ามี หมู่ที่ 3 เพิม่ขึน้ ในการท าเกษตรกรรม อบต.แม่ค ามี
บ้านรัตนปัญญา (ตามแบบ อบจ.หรือ อบต.ก าหนด)

183 ก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้าน เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้าง 2,500,000 - - - - ระบบประปา ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
หมูท่ี่3 บ้านรัตนปัญญา อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม. เพิม่ขึน้ ในการอุปโภคบริโภค อบต.แม่ค ามี

พร้อมถังกรอง โรงสูบ ถังน้ าใส
และขยายเขตไฟฟ้า

184 ก่อสร้างพนังกัน้ตล่ิงพังบ้านนางวิไล เพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาว 250 เมตร 500,000 - - - - มีระบบการปอ้งกัน ตล่ิงล าน้ าได้รับการบ ารุง กองช่าง
โสภารัตนากูล ถึงบ้านนางยุพิน การกดัเซาะพงัทะลายของตล่ิง ตล่ิงพังเพิม่ขึน้ รักษาและประชาชนมี อบต.แม่ค ามี
พุฒิพันธ์ หมูท่ี่1 บ้านปงเจริญ เพือ่ความปลอดภัยในชีวิต ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน และทรัพย์สิน

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  94

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ต้องท า 1.2  จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
185 ก่อสร้างพนังกัน้ตล่ิงพังบ้านนายสุทัศน์  เพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาว 200 เมตร 500,000 - - - - มีระบบการปอ้งกัน ตล่ิงล าน้ าได้รับการบ ารุง กองช่าง

อุดทา ถึงบ้านนายประสิทธิ อุดขันจริง การกดัเซาะพงัทะลายของตล่ิง ตล่ิงพังเพิม่ขึน้ รักษาและประชาชนมี อบต.แม่ค ามี
หมูท่ี่1 บ้านปงเจริญ เพือ่ความปลอดภัยในชีวิต ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน และทรัพย์สิน

186 ก่อสร้างพนังกัน้ตล่ิงพังบ้านนายไล่ เพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาว 350 เมตร 875,000 - - - - มีระบบการปอ้งกัน ตล่ิงล าน้ าได้รับการบ ารุง กองช่าง
อุดขันจริง ถึงบ้านนางทองกันรัตน์ การกดัเซาะพงัทะลายของตล่ิง ตล่ิงพังเพิม่ขึน้ รักษาและประชาชนมี อบต.แม่ค ามี
หมูท่ี่1 บ้านปงเจริญ เพือ่ความปลอดภัยในชีวิต ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน และทรัพย์สิน

187 ก่อสร้างพนังกัน้ตล่ิงพังบ้านนางทอง เพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหาการยาว 300 เมตร 2,000,000 - - - - มีระบบการปอ้งกัน ตล่ิงล าน้ าได้รับการบ ารุง กองช่าง
กันรัตน์ หมูท่ี่1 ถึงหลังวัดแม่ค ามี กัดเซาะพังทะลายของตล่ิง ตล่ิงพังเพิม่ขึน้ รักษา อบต.แม่ค ามี
หมูท่ี่3 บ้านรัตนปัญญา

188 ก่อสร้างพนังกัน้ตล่ิงพังท้ายซอย3 เพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหา จ านวน 1 แห่ง 100,000 - - - - มีระบบการปอ้งกัน ตล่ิงล าน้ าได้รับการบ ารุง กองช่าง
หมูท่ี่4 บ้านพิมสาร การกดัเซาะพงัทะลายของตล่ิง ตล่ิงพังเพิม่ขึน้ รักษา อบต.แม่ค ามี

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  95
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ต้องท า 1.2  จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
189 ขุดลอกแก้มลิง บริเวณล าน้ าแม่ค ามี เพือ่แก้ไขปัญหาล าเหมือง ขุดลอกแก้มลิง 3,000,000 - - - - กักเก็บน้ า การไหลของน้ าสะดวก กองช่าง

หมูท่ี่ 3 บ้านรัตนปัญญา ต้ืนเขิน อุทกภัยและภัยแล้ง บริเวณล าน้ าแม่ค ามี หมูท่ี่ 3 ได้เพิม่ขึน้ สามารถป้องกันปัญหา อบต.แม่ค ามี
อุทกภัยและภัยแล้งได้

190 ขุดลอกล าน้ าแม่ค ามี หมูท่ี1่-หมูท่ี่4 เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าต้ืนเขิน ยาว 3,000 เมตร  กว้างเฉล่ีย 3,000,000 - - - - กักเก็บน้ า การไหลของน้ าสะดวก กองช่าง
อุทกภัยและภัยแล้ง 25-35 เมตร  ลึกเฉล่ีย 1.00 - 2.00 เมตร ได้เพิม่ขึน้ สามารถป้องกันปัญหา อบต.แม่ค ามี

อุทกภัยและภัยแล้งได้

191 ปรับปรุงระบบประปา หมูท่ี่ 4 เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ปรับปรุงระบบประปาเดิม - - - 100,000 - ประปาที่ใช้งาน ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
(จุดเดิม) อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง (เพิม่ท่อ,วาวน้ า) ได้เพิม่ขึ้น1แหง่ ในการอุปโภคบริโภค อบต.แม่ค ามี

192 ก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยพลังงาน เพือ่ให้มีน้ าใช้เพียงพอในการ สถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า 10,000,000 - - - - สถานีสูบน้ าฯ เกษตรกรมีน้ าใช้พียงพอ กองช่าง
ไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่ง หมูท่ี่2 ท าเกษตรกรรม พร้อมระบบท่อส่ง หมูท่ี่ 2 ที่เพิม่ขึน้ ในการเพาะปลูก อบต.แม่ค ามี
บ้านท่าล้อ

193 ก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้าน เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ตามแบบแปลนและรายการของ - 2,650,000 2,650,000 2,650,000 - ระบบประปา ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
แบบบาดาลขนาดใหญ ่หมูท่ี่ 1 อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง ส านักบริหารจัดการน้ า กรมทรัพยากรน้ า เพิม่ขึน้ ในการอุปโภคบริโภค อบต.แม่ค ามี
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ต้องท า 1.2  จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
194 ก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้าน เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ตามแบบแปลนและรายการของ - 2,650,000 2,650,000 2,650,000 - ระบบประปา ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง

แบบบาดาลขนาดใหญ ่หมูท่ี่ 2 อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง ส านักบริหารจัดการน้ า กรมทรัพยากรน้ า เพิม่ขึน้ ในการอุปโภคบริโภค อบต.แม่ค ามี

195 ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่สร้างระบบประปา เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ี่ 1 - - 50,000 50,000 - ขยายเขตไฟฟา้ ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
หมูท่ี่ 1 บ้านปงเจริญ อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง ในการอุปโภคบริโภค อบต.แม่ค ามี

196 ขยายเขตไฟฟ้าเพือ่สร้างระบบประปา เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ขยายเขตไฟฟ้า หมูท่ี่ 2 - - 100,000 100,000 - ขยายเขตไฟฟา้ ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
หมูท่ี่ 2 บ้านท่าล้อ อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง ในการอุปโภคบริโภค อบต.แม่ค ามี

197 ซ่อมแซมระบบไฟส่องสว่างพร้อม เพือ่ใหป้ระชาชนมีความสะดวก บริเวณแยกท่าล้อ 30,000 - - - - ความปลอดภยั ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
อุปกรณ์ ปลอดภัยในการคมนาคม เพิม่ขึน้ ปลอดภัยในการคมนาคม อบต.แม่ค ามี

198 ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณสถานีสูบน้ า เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าใช้เพียง ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณสถานีสูบน้ า 500,000 - - - - ขยายเขตไฟฟา้ ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
ด้วยพลังงานไฟฟ้า หมูท่ี่ 2 หมูท่ี่ 3 ในการเกษตร บริเวณสถานสูีบน้ า ในการเกษตร อบต.แม่ค ามี

199 ขุดเจาะบ่อบาดาลในเขตต าบล เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าใช้เพียง ขุดเจาะบ่อบาดาลในเขตต าบลแม่ค ามี 2,000,000 - - - - บ่อบาดาล ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
แม่ค ามี ในการเกษตร เพิม่ขึน้ ในการเกษตร อบต.แม่ค ามี
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ต้องท า 1.2  จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
200 เจาะบ่อบาดาล ประปา เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ความลึกบ่อไม่น้อยกว่า 100 เมตร - 208,000 208,000 208,000 - บ่อบาดาล ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง

หมูท่ี่ 1 บ้านปงเจริญ อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว เพิม่ขึน้ ในการอุปโภคบริโภค อบต.แม่ค ามี

201 เจาะบ่อบาดาล ประปาบ้านท่าล้อ เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าใช้ ความลึกบ่อไม่น้อยกว่า 100 เมตร - 210,000 210,000 210,000 - บ่อบาดาล ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
หมูท่ี่ 2 ต าบลแม่ค ามี อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว เพิม่ขึน้ ในการอุปโภคบริโภค อบต.แม่ค ามี
อ าเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่

202 ก่อสร้างโรงสูบน้ าส าหรับรถดับเพลิง เพือ่เปน็จดุเติมน้ าใหร้ถดับเพลิง โรงสูบน้ าขนาดกวา้ง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร - 110,000 - - - โรงสูบน้ า มีจุดเติมน้ าให้รถดับเพลิง กองช่าง
บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ เพือ่ใช้ในการปอ้งกนับรรเทา เทลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวา้ง เพิม่ขึน้ สามารถป้องกันและฟืน้ฟู อบต.แม่ค ามี
หมูท่ี่ 2  บ้านท่าล้อ และฟืน้ฟสูาธารณภยัที่อาจจะ 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หรือมี สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น

เกดิขึน้ต่อชีวติและทรัพยสิ์นของ พืน้ที่คสล.ไม่น้อยกวา่ 75.00 ตารางเมตร ต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ตามแบบที่ อบต.แม่ค ามีก าหนด ประชาชน

รวม 202 โครงการ  -  - 101,735,300 13,772,500 13,319,800 10,338,100 2,499,600 - - -

 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  98

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาการท่องเที่ยวใหม้คุีณภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่เลือกท า 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กบัการอนรัุกษฟ์ื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน
4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
4.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง เพื่อใหป้ระชาชนมสุีขภาพ จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย 150,000 - - - - เคร่ืองออกก าลังกาย ประชาชนมสุีขภาพ ส านกังานปลัด

ร่างกายแข็งแรง กลางแจ้ง เพิ่มขึน้ ร่างกายแข็งแรง อบต.แมค่ ามี

2 ส่งเสริมการกฬีาและนนัทนาการ เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุให้ จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์กฬีาและ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ประชาชนมสุีขภาพ ส านกังานปลัด
ต าบลแม่ค ามี ประชาชนมสุีขภาพร่างกาย ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากฬีาและ ความพึงพอใจ ร่างกายแข็งแรงและ อบต.แมค่ ามี

แข็งแรงและใช้เวลาว่างให้ นนัทนาการในต าบลแมค่ ามี ใช้เวลาว่างใหเ้กดิ
เกดิประโยชน์ ประโยชนม์ากขึน้

200,000 
รวม 2 โครงการ  -  - 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - -

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ที่  99

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาการท่องเที่ยวใหม้คุีณภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่เลือกท า 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กบัการอนรัุกษฟ์ื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน
4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
4.2  แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ปอ้งกนัและควบคุมโรคติดต่อและ เพื่อปอ้งกนัและควบคุมโรค การปอ้งกนัและควบคุมโรคที่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนมสุีขภาพร่างกาย ส านกังานปลัด

ไมติ่ดต่อ ที่มกีารติดต่อแพร่เชือ้ และ ติดต่อและไมติ่ดต่อในต าบล มีความปลอดภยั แข็งแรง มีสภาพแวดล้อม อบต.แมค่ ามี
โรคที่ไมติ่ดต่อ ในต าบล แมค่ าม ีได้แก ่ค่าจัดซ้ือทราย หา่งไกลจาก น่าอยู่หา่งไกลโรคภยัไขเ้จบ็

ทีมีฟอส ค่าน้ ามันเคร่ืองพ่นหมอกควัน โรคภัยเพิ่มขึ้น

ค่าจัดซ้ือสารเคมพี่นหมอกควัน
ค่าจ้างเหมาบคุคล  เปน็ต้น

2 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ เพื่อปอ้งกนัโรคพิษสุนขับา้ สุนขัในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถปอ้งกนัโรคพิษ ปศุสัตว์อ าเภอ
สุนขับา้ อบต.แมค่ ามี สุนขับา้ได้ หนองมว่งไข่

3 พัฒนาสาธารณสุขมลูฐานหมูบ่า้น เพื่อสนบัสนนุการบริการ อดุหนนุสาธารณสุขมลูฐาน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนได้รับการบริการ สาธารณสุขมูลฐาน

สาธารณสุขมลูฐานหมูบ่า้นใน ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ด้านสาธารณสุขอยา่งทัว่ถงึ หมูท่ี่1-หมูท่ี่ 4
พื้นที่ต าบลแมค่ ามี ประจ าหมู่บ้าน จ านวน 4 หมู่บ้านๆละ 95,000 

7,500 บาท

4 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข เพื่อสนบัสนนุการด าเนนิงาน อดุหนนุคณะกรรมการหมูบ่า้น 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชน ประชาชนมสุีขภาพร่างกาย คณะกรรมการหมู่บ้าน

ตามแนวทางโครงการพระราช จ านวน 4 หมูบ่า้นๆละ มีความปลอดภยั แข็งแรง มีสภาพแวดล้อม หมูท่ี่1-หมูท่ี่4
ด าริด้านสาธารณสุขในพื้นที่ 20,000.- บาท หา่งไกลจาก น่าอยู่หา่งไกลโรคภยัไขเ้จบ็

ต าบลแมค่ ามี โรคภัยเพิ่มขึ้น

รวม 4 โครงการ  -  - 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 - - -

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ที่  100

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาการท่องเที่ยวใหม้คุีณภาพและยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่เลือกท า 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กบัการอนรัุกษฟ์ื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน
4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
4.3  แผนงานงบกลาง

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 สมทบกองทุนระบบหลักประกนั เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานกอง 50,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ ประชาชนได้รับบริการ สปสช.

สุขภาพ อบต.แมค่ ามี บริการสาธารณสุขที่มี ทุนระบบหลักประกนัสุขภาพใน ความพึงพอใจ สาธารณสุขที่มมีาตรฐาน ต าบลแมค่ ามี
มาตรฐานอย่างเสมอภาค ต าบลแมค่ ามี อย่างเสมอภาคและ
และเท่าเทียมกนัตาม เท่าเทียมกนัตามสิทธิ
สิทธิประโยชนท์ี่ก าหนด ประโยชนท์ี่ก าหนด

50,000 
รวม 1 โครงการ  -  - 50,000 40,000 40,000 40,000 40,000 - - -

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ที่  101

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ -
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่เลือกท า 2.5 การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและมีคุณธรรม 2.6  การพัฒนาอาคารสถานที่และเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอฯ 
5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพการ เพือ่เสริมสร้างและพัฒนา ผู้บริหารท้องถิ่น,สมาชิกสภาท้องถิ่น, 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ การปฏิบัติงาน อบต. ส านักงานปลัด

ปฏิบัติงานท้องถิน่ การปฏิบัติงานท้องถิน่ให้ พนักงานส่วนต าบล,พนักงานจ้าง มีประสิทธิภาพมากขึน้ อบต.แม่ค ามี
มีประสิทธิภาพ และผู้น าชุมชนในท้องถิน่

2 จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ เพือ่ให้การด าเนินงานท้องถิน่ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัด 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ร้อยละของ การด าเนินงานท้องถิน่ ส านักงานปลัด
มีประสิทธิภาพและสนอตอบ ท าแผนพัฒนาท้องถิน่  ได้แก่  การด าเนินงาน มีประสิทธิภาพและ อบต.แม่ค ามี
ปัญหาความต้องการของ แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนด าเนินงาน สนองตอบปัญหาความ
ประชาชน และรายงานผลการติดตามประเมินผล ต้องการของประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิน่การส ารวจและ
จัดเก็บข้อมูลพืน้ฐานในการจัดท า
แผนพัฒนาอบต.

3 จัดเก็บภาษีเคล่ือนที่ในเขตอบต.แม่ค ามี เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ หมูท่ี่ 1 , 2 , 3 และ 4 1,000 - - - - ผู้มาช าระภาษี การจัดเก็บภาษี อบต. กองคลัง
จัดเก็บภาษีของ อบต.แม่ค ามี ต าบลแม่ค ามี มีประสิทธิภาพมากขึน้ อบต.แม่ค ามี
เพื่อพบปะประชาชนในพื้นที่พร้อม

ทั้งให้ความรู้แนะน าเร่ืองภาษีต่างๆ

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  102

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ -
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่เลือกท า 2.5 การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและมีคุณธรรม 2.6  การพัฒนาอาคารสถานที่และเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอฯ 
5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน เพือ่ให้การจัดท าข้อมูลภาษี ค่าใช้จ่ายในการการจัดท าแผนที่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ การจัดท าข้อมูลภาษี กองคลัง

ทรัพย์สิน และทะเบียนทรัพย์สินของ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การด าเนนิงาน และทะเบียนทรัพย์สิน อบต.แม่ค ามี
อบต. มีความถูกต้องเป็น เช่น ค่าจ้างบุคคล ค่าวัสดุ มีความถูกต้องเป็น
ปัจจุบันมากขึน้ ค่าคัดลอกส าเนาโฉนดที่ดิน ปัจจุบันมากขึน้

ค่าจัดซ้ือแบบพิมพ์ต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ

5 จัดจ้างองค์กรหรือสถาบันภายนอก เพือ่ให้การบริหารงาน อบต. - การประเมินการปฏิบัติงาน อบต. 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ร้อยละของ การบริหารงาน อบต. ส านักงานปลัด
เพือ่ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติ มีประสิทธิภาพขึน้ - การประเมินพนักงานส่วนต าบล/ การด าเนนิงาน มีประสิทธิภาพมากขึน้ อบต.แม่ค ามี
งาน ของอบต.แม่ค ามี พนักงานจา้ง และลูกจา้งของ อบต.  

6 ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพือ่เป็นการปลูกและปลุกจิต ผู้บริหารท้องถิ่น,สมาชิกสภาท้องถิ่น, 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกดิจิตส านกึทีดี่ ผู้เข้ารับการอบรมเกิด ส านักงานปลัด
แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน ส านึกการต่อต้านการทุจริต พนักงานส่วนต าบล,พนักงานจ้าง ในการต่อต้านการทุจริต จิตส านึกที่ดีในการต่อ อบต.แม่ค ามี
อบต.แม่ค ามี ต้านการทุจริต
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ -
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่เลือกท า 2.5 การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและมีคุณธรรม 2.6  การพัฒนาอาคารสถานที่และเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอฯ 
5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล เพือ่ให้ความรู้เกีย่วกับสิทธิใน ตัวแทนพนักงานแต่ละกอง 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ ส านักงานปลัด

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตาม ตัวแทนชุมชน ความรู้ตามพรบ.ข้อมูล อบต.แม่ค ามี
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2540

8 อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ เพิ่มพนู ผู้บริหารและสมาชกิสภาอบต.แมค่ ามี 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ตาม ส านักงานปลัด
ท้องถิน่แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภา ความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ข้อบังคับ อบต.แม่ค ามี
อบต.แม่ค ามี ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 การประชุมสภาทอ้งถิ่น พ.ศ. 2547

(แกไ้ขเพิ่มเติมถงึฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

การบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีสิ้น, การบัญชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหนี้สิน ,

การด าเนนิกจิการที่เปน็การขัดขวาง การด าเนินกจิการที่เป็นการขัดขวาง

ประโยชนส่์วนบคุคลและส่วนรวม, ประโยชน์ส่วนบุคคลและส่วนรวม,

แนวทางปฎิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ แนวทางปฎิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

9 อบรมให้ความรู้ตามพรบ.อ านวยความ เพือ่ให้ประชาชนเข้าใจถึงหลัก ประชาชนต าบลแม่ค ามี 5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       ผู้เข้ารับการอบรม ประชาชนเข้าใจถึงหลัก ส านักงานปลัด
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ เกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข ขัน้ตอน เกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข อบต.แม่ค ามี
ทางราชการ พ.ศ. 2558 ตามกฎหมายที่เกีย่วข้องในการ ขัน้ตอนตามกฎหมาย

พิจารณาอนุญาตของอบต. ที่เกีย่วข้อง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ -
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่เลือกท า 2.5 การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและมีคุณธรรม 2.6  การพัฒนาอาคารสถานที่และเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอฯ 
5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการปกปอ้งสถาบนัพระมหากษตัริย์ เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ส านักงานปลัด

ส่วนร่วมในการปกป้องสถาบัน พนกังานส่วนต าบล ประชาชนต าบลแม่ค ามี ปกป้องสถาบันพระมหากษตัริย์ อบต.แม่ค ามี
พระมหากษัตริย์ซ่ึงเป็นสถาบันของ  อันเป็นศูนย์รวมแห่งความ
ชาติอนัเปน็ศูนยร์วมแหง่ความเปน็ เป็นชาติและความสามัคคี
ชาติและความสามคัคีของคนในชาติ ของคนในชาติ

11 โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่อง เพื่อด าเนนิการหรือสนบัสนนุโครงการ ด าเนินการหรือสนับสนุนตามโครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การด าเนินงานด าเนินการหรือสนับ ส านักงานปลัด

มาจากพระราชด าริ อันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาท อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สนุนตามโครงการอัน อบต.แม่ค ามี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณฯ เนื่องมาจากพระราชด าริฯ
พระวชิรเกล้าเจา้อยู่หวั ,พระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศรมหาภมูพิลอดุยเดช

มหาราชฯและสมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิฯ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ -
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่เลือกท า 2.5 การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและมีคุณธรรม 2.6  การพัฒนาอาคารสถานที่และเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอฯ 
5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 ปรับปรุงระบบเครือข่ายและ เพือ่ใหก้ารปฏบิติังานของอบต . ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบ 73,000 - - - - ปรับปรุงระบบ การปฏิบัติงานของอบต. ส านักงานปลัด

อินเทอร์เน็ต มีประสิทธิภาพประสิทธิผล เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต เครือข่าย มีประสิทธิภาพ อบต.แม่ค ามี
มีความรวดเร็ว ในส านักงานอบต.แม่ค ามี อินเทอร์เน็ต ประสิทธิผล

รวดเร็วยิง่ขึน้

13 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เพือ่ให้มีสถานที่กลางในการ อุดหนุน 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 การด าเนนิงาน มีสถานที่กลางในการ อบต.แม่ค ามี
เหลือประชาชนขององค์กรปกครอง รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ เทศบาลต าบลหนองม่วงไข่ ของศูนยป์ฏบิัติ รวบรวมกฎหมาย
ส่วนท้องถิน่ อ าเภอหนองม่วงไข่ หนังสือส่ังการและข้อมูลอืน่ที่ การร่วมฯ ระเบียบ หนังสือ
จังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ เกีย่วข้องกับการช่วยเหลือ ส่ังการและข้อมูล
พ.ศ. 2561 ประชาชนทั้งในด้านสาธารณภยั อืน่ที่เกีย่วข้องกับ

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ การช่วยเหลือประชาชน
ชีวิต โรคติดต่อหรือโรคระบาด ทั้งในด้านสาธารณภัย
ในท้องถิน่ การส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต  
โรคติดต่อหรือโรค
ระบาดในท้องถิน่

รวม 13 โครงการ  -  - 547,000 473,000 473,000 473,000 473,000 - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ -
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่เลือกท า 2.5 การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและมีคุณธรรม 2.6  การพัฒนาอาคารสถานที่และเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอฯ 
5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 จ้างบุคคลดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย จา้งบคุคลดูแลรักษาความปลอดภยั 72,000     72,000     72,000     72,000     72,000     ทรัพยสิ์นของทาง การรักษาความปลอดภัย ส านักงานปลัด

ส านักงาน อบต.แม่ค ามี ในทรัพย์สินของทางราชการ ส านักงานอบต.แม่ค ามี ในเวลา ราชการมคีวาม ในทรัพย์สินของทางราชการ อบต.แม่ค ามี
กลางคืน ปลอดภยัเพิ่มขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึน้

รวม 1 โครงการ  -  - 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่เลือกท า 2.2  การพัฒนาด้านการศึกษา 2.3 การอนรัุกษส่์งเสริมและฟื้นฟูศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภมูปิญัญาท้องถิน่
6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6.1  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 อาหารกลางวัน เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนได้รับ นกัเรียนโรงเรียน 200,000 200,000 180,000 180,000 180,000 เด็กนักเรียนมีอาหาร เด็กนกัเรียนได้รับ ส านกังานปลัด

53*20*200=212,000 ประทานอาหารกลางวัน บา้นแมค่ ามี(รัตนปญัญา) กลางวันกิน ประทานอาหารกลางวัน อบต.แมค่ ามี
45*200*20=180000 อย่างทั่วถึง อย่างทั่วถึง

2 อาหารเสริม (นม) เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนได้รับ นกัเรียนโรงเรียนบา้นแมค่ ามี 91,494 91,494 91,494 91,494 91,494 เด็กนักเรียน เด็กนกัเรียนได้รับสาร ส านกังานปลัด
53คน*7.82บาท*260=107759.6 สารอาหารครบ 5 หมู่ (รัตนปญัญา) มนีมทาน อาหารครบ 5 หมู ่ตาม อบต.แมค่ ามี
30คน*7.82บาท*280=65688 ตามหลักโภชนาการ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 43,792 43,792 43,792 43,792 43,792 หลักโภชนาการอยา่งทัว่ถึง

3 สนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กใน ค่าอาหารกลางวนัพร้อมอาหารวา่ง 147,000 147,000 155,000 155,000 155,000 เด็กมีอาหาร เด็กนักเรียนได้รับประทาน ส านกังานปลัด
ศึกษา ศพด. ได้รับสารอาหารครบ และค่าจัดการเรียนการสอน อาหารว่างกิน อาหารกลางวันพร้อม อบต.แมค่ ามี
30คน*20บาท*280=168000 5 หมู ่ตามหลักโภชนาการ ค่าหนังสือเรียน อปุกรณ์การเรียน  อาหารว่างและมีวัสดุอุปกรณ์

ได้รับวัสดุอปุกรณ์การเรียน เคร่ืองแบบนักเรียนและกจิกรรมพัฒนา การเรียนการสอนอย่างทั่วถึง

การสอนอย่างทั่วถึง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4 จ้างพี่เล้ียงเด็ก เพื่อเปน็ผู้ช่วยเหลือครูผู้ดูแล การจ้างพีเ่ล้ียงเด็กในการช่วยเหลือ 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 ร้อยละของ การปฏบิติังานของ ส านกังานปลัด
 เด็กในการปฎบิติังานของศพด. ผู้ดูแลเด็กในการปฏบิติัหนา้ที่ การด าเนนิงาน ศพด.อบต.แมค่ ามี อบต.แมค่ ามี

อบต.แมค่ ามี ของ ศพด.อบต.แมค่ ามี  มปีระสิทธิภาพมากขึน้
จ านวน 1 คน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่เลือกท า 2.2  การพัฒนาด้านการศึกษา 2.3 การอนรัุกษส่์งเสริมและฟื้นฟูศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภมูปิญัญาท้องถิน่
6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6.1  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 จัดงานวันแม่แหง่ชาติ - เพื่อเผยแพร่พระคุณแมแ่ละ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,000 1,000 1,000      1,000      1,000      ผู้เข้าร่วมโครงการ  - เด็กเล็กได้แสดงออกถงึ ศพด.

บทบาทของแมท่ี่ดีต่อครอบครัว อบต.แมค่ ามี ความรัก ความกตัญญู อบต.แมค่ ามี
 สังคมและประเทศชาติ กตเวทีต่อแมผู้่มพีระคุณ

- เพือ่ปลูกฝังค่านิยมทีดี่งามและ  - เปน็การอนรัุกษไ์ว้ซ่ึง
ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ วัฒนธรรมและเอกลักษณ์
ผู้ใหก้ าเนดิ ของความเปน็ไทย

6 จัดกจิกรรมวันเด็กแหง่ชาติ เพื่อสนบัสนนุการจัดกจิกรรม โรงเรียนบ้านแม่ค าม(ีรัตนปัญญา) 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ การจัดกจิกรรมวันเด็ก ส านกังานปลัด
วันเด็กแหง่ชาติ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.แม่ค ามี แหง่ชาติบรรลุตาม อบต.แมค่ ามี

วัตถุประสงค์

7 ทัศนศึกษานอกสถานที่ - เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กเล็กได้ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ  - เด็กเล็กได้เรียนรู้และ ศพด.
 เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ชุมชน รร.บา้นแมค่ ามี(รัตนปญัญา) รับประสบการณ์จาก อบต.แมค่ ามี

และสถานทีส่ าคัญทางราชการ  ท้องถิน่ชุมชน สถานที่

 

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ที่  109

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่เลือกท า 2.2  การพัฒนาด้านการศึกษา 2.3 การอนรัุกษส่์งเสริมและฟื้นฟูศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภมูปิญัญาท้องถิน่
6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6.1  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 ประเพณีถวายเทียนพรรษา เพื่อใหเ้ด็กเล็ก ครู ผู้ปกครอง เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,000 - - - - ศพด.มส่ีวน เด็กเล็ก ครู ผู้ปกครอง  ศพด.

มีส่วนร่วมในกิจกรรมวฒันธรรม อบต.แมค่ ามี ร่วมในการ มส่ีวนร่วมในกจิกรรม อบต.แมค่ ามี
ประเพณีท้องถิน่  อนรัุกษ์วฒันธรรม และอนรัุกษว์ัฒนธรรม

ประเพณี

9 สร้างสุขนสัิยรักษส์ะอาด - เพื่อให ้ศพด.มอีาคารสถาน เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6,000 - - - - ร้อยละของ ศพด.มอีาคารที่สะอาด ศพด.
ที่สะอาดปลอดภยั อบต.แมค่ ามี ความพึงพอใจ ปลอดภัย เด็กมีสุขภาพทีดี่ อบต.แมค่ ามี
- เพือ่สร้างสุขนิสัยรักษ์สะอาด และมนีสัิยรักษส์ะอาด
ใหแ้กเ่ด็ก
- เพื่อใหเ้ด็กมสุีขภาพที่ดี

10 เยีย่มบา้นนกัเรียน - เพื่อใหม้แีลกเปล่ียนความ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,000      - - - - ร้อยละของ  -ครูและผู้ปกครองมกีาร ศพด.
 คิดเหน็ระหว่างครูกับผู้ปกครอง อบต.แมค่ ามี ความพึงพอใจ แลกเปล่ียนความคิดเหน็ อบต.แมค่ ามี

- เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปญัหา ของผู้ปกครอง และร่วมแกไ้ขปญัหา
  ที่เกดิขึน้กบัเด็กเล็ก    ของ ศพด.  
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่เลือกท า 2.2  การพัฒนาด้านการศึกษา 2.3 การอนรัุกษส่์งเสริมและฟื้นฟูศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภมูปิญัญาท้องถิน่
6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6.1  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 อบรมใหค้วามรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชน ต าบลแมค่ ามี - - 20,000 - - ผู้เข้าร่วมโครงการ เด็ก เยาวชนมีทักษะในการ ส านกังานปลัด

มทีักษะในการส่ือสารภาษา ส่ือสารภาษาต่างประเทศ อบต.แมค่ ามี
ต่างประเทศ เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน

12 อบรมผู้ปกครองด้านการพัฒนา IQ-EQ เพื่อเปน็การส่งเสริมใหเ้ด็ก ผู้ปกครองเด็ก จ านวน 30 คน - - - 10,000    - ผู้เข้าร่วมโครงการ เด็กได้รับการส่งเสริมและ ส านกังานปลัด
และภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย ได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ พฒันาอย่างเต็มศักยภาพ อบต.แมค่ ามี

รวม 12 โครงการ  -  - 606,486 598,486 606,486 596,486 586,486 - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่เลือกท า 2.2  การพัฒนาด้านการศึกษา 2.3 การอนรัุกษส่์งเสริมและฟื้นฟูศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภมูปิญัญาท้องถิน่
6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 พื้นที่สร้างสรรค์และเรียนรู้ส าหรับ เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนมีแหล่ง เด็กและเยาวชนต าบลแมค่ ามี - - - 20,000    - ผู้เข้าร่วมโครงการ เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ ส านกังานปลัด

เด็กและเยาวชน ท ากจิกรรมและเรียนรู้ที่ ใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ อบต.แมค่ ามี
เหมาะสมลดการมัว่สุม

2 ค่ายทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมเด็กและ เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนม ี เด็กและเยาวชนต าบลแมค่ ามี - - - - 50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ เด็กและเยาวชนได้รับความ ส านกังานปลัด
เยาวชนต าบลแม่ค ามี การเรียนรู้และทักษะต่าง ๆ รู้และทักษะต่างๆในการ อบต.แมค่ ามี

ในการใช้ในชีวติในสังคมปัจจบุัน ใช้ชีวิตในสังคมปจัจุบนั

3 สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ เพือ่ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก เด็กและเยาวชนต าบลแมค่ ามี - - - - 20,000    ผู้เข้าร่วมโครงการ  ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ ส านกังานปลัด
เยาวชน (กิจกรรม "โตไปไม่โกง") และเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม การส่งเสริมและปลูกฝัง อบต.แมค่ ามี

จริยธรรม มีความซ่ือสัตย ์สุจริต  ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม

มคีวามซ่ือสัตย์สุจริต

รวม 3 โครงการ  -  - - - - 20,000 70,000 - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่เลือกท า 2.2  การพัฒนาด้านการศึกษา 2.3 การอนรัุกษส่์งเสริมและฟื้นฟูศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภมูปิญัญาท้องถิน่
6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6.3  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 งานประเพณีลอยกระทง เพื่อร่วมสืบสานและอนรัุกษ์ การจัดกจิกรรมวันลอยกระทง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ วัฒนธรรมประเพณี ส านกังานปลัด

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่ ตามประเพณีท้องถิน่ในต าบล ท้องถิน่ได้รับการ อบต.แมค่ ามี
แมค่ ามี สืบสานและอนรัุกษ์

ใหค้งอยูสื่บไป

2 จัดกจิกรรมวันวิสาขบชูา เพื่อท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา การจัดกจิกรรมวันวิสาขบชูา 10,000 10,000 - - - ผู้เข้าร่วมโครงการ พระพุทธศาสนาและ ส านกังานปลัด
และอนรัุกษว์ัฒนธรรม ในต าบลแมค่ ามี วัฒนธรรมประเพณี อบต.แมค่ ามี
ประเพณีท้องถิน่ ได้รับการท านบุ ารุง

3 ประเพณีกิน๋สลากหลวงเมอืงแพร่ เพื่อรวมสืบสานและอนรัุกษ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี - - 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประเพณีกิ๋นสลากหลวง ส านกังานปลัด

วัฒนธรรมประเพณีกิน๋สลาก กิน๋สลากหลวงเมอืงแพร่ ได้รับการสืบสานใหค้ง อบต.แมค่ ามี

หลวงใหค้งอยูสื่บไป อยู่สืบไป

4 ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมอืงแพร่ เพื่อร่วมสืบสานและอนรัุกษ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี - - 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประเพณีไหว้พระธาตุ ส านกังานปลัด

แหตุ่งหลวง วัฒนธรรมประเพณีไหว้พระ ไหว้พระธาตุช่อแฮ เมอืงแพร่แห่ ชอ่แฮ เมอืงแพร่แหตุ่ง อบต.แมค่ ามี

ธาตุช่อแฮเมอืงแพร่แหตุ่ง ตุงหลวง หลวงได้รับการสืบสาน

หลวงใหค้งอยูสื่บไป ใหค้งอยู่สืบไป
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่เลือกท า 2.2  การพัฒนาด้านการศึกษา 2.3 การอนรัุกษส่์งเสริมและฟื้นฟูศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภมูปิญัญาท้องถิน่
6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6.3  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 ประเพณีไหว้พระพุทธโกศัย ศิริชัย เพื่อร่วมสืบสานและอนรัุกษ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี - - 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประเพณีไหว้พระพุทธโกศัย ส านกังานปลัด

มหาศากยมนุพีระคู่บา้นคู่เมอืงแพร่ วัฒนธรรมประเพณีไหว้ ไหว้พระพุทธโกศัย ศิริชัยมหา ศิริชัยมหาศากยมนุี อบต.แมค่ ามี

พระพุทธโกศัย ศิริชัยมหา ศากยมนุพีระคู่บา้นคู่เมอืงแพร่ พระคู่บา้นคู่เมอืงแพร่
ศากยมนุพีระคู่บา้นคู่เมอืงแพร่

ใหค้งอยูสื่บไป

6 อนรัุกษว์ัฒนธรรมและภมูปิญัญา เพือ่ส่งเสริมและปลูกฝังอนุรักษ์ เด็ก เยาวชน และ - - 10,000 - - ผู้เข้าร่วมกับโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ ส านกงานปลัด
ท้องถิน่ต าบลแม่ค ามี วัฒนธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถิ่น ประชาชนต าบลแมค่ ามี การส่งเสริมและปลูกฝัง อบต.แมค่ ามี

อนุรักษ์วัฒนธรรมและภมูปิัญญาฯ

7 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเด็ก เพื่อส่งเสริมปลูกฝังด้านคุณธรรม เด็กและเยาวชนต าบลแมค่ ามี - - - 20,000 - ผู้เข้าร่วมโครงการ เด็กและเยาวชนได้รับ ส านกังานปลัด
และเยาวชนต าบลแมค่ ามี จริยธรรมเด็กและเยาวชนใน การส่งเสริมปลูกฝัง อบต.แมค่ ามี

พื้นที่ต าบลแมค่ ามี ด้านคุณธรรม จริยธรรม

8 สืบสานภมิูปญัญาและวัฒนธรรม เพื่อสนบัสนนุการสืบสาน ผู้สูงอายุต าบลแมค่ ามี - - - 20,000    - ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้สืบสานวัฒนธรรมและ ส านกังานปลัด
ท้องถิน่ วัฒนธรรมและภมูปิญัญา ภมูปิญัญาในท้องถิน่ อบต.แมค่ ามี

ท้องถิน่

รวม 8 โครงการ  -  - 60,000 60,000 130,000 160,000 120,000 - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การอนรัุกษฟ์ื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและปอ้งกนัปญัหาภยัพิบติัทางธรรมชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่เลือกท า 2.1  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กบัการอนรัุกษฟ์ื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน
7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
7.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 จา้งเหมาก าจดัขยะมูลฝอยต าบลแม่ค ามี เพื่อใหก้ารจัดการขยะมลูฝอย ค่าทิ้งขยะมูลฝอยของอบต .แม่ค ามี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การจัดการ การจัดการขยะมลูฝอย กองช่าง

และส่ิงปฎกิลูมปีระสิทธิภาพ ขยะมูลฝอยฯ และส่ิงปฏกิลูมปีระสิทธิ อบต.แมค่ ามี
ภาพและประสิทธิผล

2 จ้างเหมาบคุคลธรรมดาขับรถขยะ เพื่อใหก้ารจัดการขยะมลูฝอย จ้างเหมาบคุคลธรรมดาขับรถขยะ 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 คนขบัรถขยะ การจัดการขยะมลูฝอย ส านกังานปลัด
และส่ิงปฏกิลูมปีระสิทธิภาพ จ านวน 1 คน เพิม่ขึน้ 1 คน และส่ิงปฏกิลูมปีระสิทธิ อบต.แมค่ ามี

 ภาพและประสิทธิผล

3 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ เพื่อใหก้ารจัดการขยะมลูฝอย จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 คนปฏบิติัหนา้ที่ การจัดการขยะมลูฝอย ส านกังานปลัด
ท้ายรถขยะเพื่อเกบ็ขยะ และส่ิงปฏกิลูมปีระสิทธิภาพ ท้ายรถขยะเพื่อเกบ็ขยะ ท้ายรถขยะ และส่ิงปฏกิลูมปีระสิทธิ อบต.แมค่ ามี

จ านวน 2 คน เพิม่ขึน้ 2 คน ภาพและประสิทธิผล

4 จัดซ้ือที่ดินเพื่อกอ่สร้างเตาเผาขยะ เพื่อใหก้ารจัดการขยะมลูฝอย จดัซ้ือที่ดินเพื่อกอ่สร้างเตาเผา 1,000,000 - - - - ที่ดินเพิ่มขึน้ การจัดการขยะมลูฝอย กองช่าง
และส่ิงปฏกิลูมปีระสิทธิภาพ ขยะ จ านวนไมเ่กนิ 5 ไร่ และส่ิงปฏกิลูมปีระสิทธิ อบต.แมค่ ามี

ภาพและประสิทธิผล

5 กอ่สร้างเตาเผาขยะมูลฝอย เพื่อใหก้ารจัดการขยะมลูฝอย กอ่สร้างเตาเผาขยะมูลฝอย 5,000,000 - - - - เตาเผาเพิม่ขึ้น การจัดการขยะมลูฝอย กองช่าง
และส่ิงปฏกิลูมปีระสิทธิภาพ และส่ิงปฏกิลูมปีระสิทธิ อบต.แมค่ ามี

ภาพและประสิทธิผล
รวม 5 โครงการ  -  - 7,202,000 202,000 202,000 202,000 202,000 - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การอนรัุกษฟ์ื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและปอ้งกนัปญัหาภยัพิบติัทางธรรมชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่เลือกท า 2.1  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กบัการอนรัุกษฟ์ื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน
7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
7.2  แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ถนนสวย พื้นที่สะอาด ทัศนยีภาพ เพื่อใหส้ภาพแวดล้อมใน -  ถนนสาธารณประโยชนใ์น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ชุมชนมีสภาพ สภาพแวดล้อมในชุมชน ส านกังานปลัดฯ

งามตา ชุมชนร่มร่ืน สวยงาม ต าบลแมค่ ามี แวดล้อมที่ ร่มร่ืน สวยงามมากขึน้ อบต.แมค่ ามี
-  สถานที่สาธารณประโยชน์ น่าอยู่เพิ่มขึ้น

ในต าบลแมค่ ามี

2 ส่งเสริมและอนรัุกษฟ์ื้นฟูทรัพยากร เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุให้ - การส่งเสริมและอนรัุกษฟ์ื้นฟู 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ทรัพยากร ทรัพยากรธรรมชาติและ ส านกังานปลัดฯ

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประชาชนมส่ีวนร่วมในการ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ธรรมชาติฯได้ ส่ิงแวดล้อมในชมุชนได้รับ อบต.แมค่ ามี
อนรัุกษแ์ละฟื้นฟูทรัพยากร - โครงการอันเนื่องจากพระราชด าริ รับการอนุรักษ์เพิม่ขึ้น การอนรัุกษฟ์ื้นฟู
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั มากขึน้

และพระราชเสาวนยี์ของสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินนีาถ
โดยการมส่ีวนร่วมของประชาชน
ในชุมชน  
- การปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชด าริ  
- การปลูกหญ้าแฝก 120,000 120,000 

เปน็ต้น 120,000 120,000 

120,000 120,000 120,000 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การอนรัุกษฟ์ื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและปอ้งกนัปญัหาภยัพิบติัทางธรรมชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่เลือกท า 2.1  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กบัการอนรัุกษฟ์ื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน
7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
7.2  แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 อนรัุกษพ์ันธุกรรมพืช เพื่ออนรัุกษพ์ันธุกรรมพืช ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ มกีารอนรัุกษพ์ันธุกรรม ส านกังานปลัดฯ

อนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ อนุรักษพ์นัธกุรรมพชือนัเนื่องมาจาก พืชตามโครงการอนัเนือ่ง อบต.แมค่ ามี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มาจากพระราชด าริฯ
สยามบรมราชกมุารี

4 ก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา ก าจัดผักตบชวาและวัชพืช 10,000 - - - - จ านวนคร้ัง ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา กองช่าง
การเกดิอทุกภยั และภยัแล้ง ล าน้ าแม่ค ามี,ล าเหมืองปูเ่ต๋ การเกิดอุทกภัย และภัยแล้ง อบต.แมค่ ามี

5 รักน้ า รักปา่ รักษาแผ่นดิน เพื่ออนรัุกษท์รัพยากรน้ าและ พื้นที่ต าบลแมค่ ามี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการอนุรักษ์ มกีารอนรัุกษท์รัพยากร ส านกังานปลัด
ปา่รวมทั้งสร้างจิตส านกึของ น้ าและปา่ น้ าและปา่รวมทั้งสร้าง อบต.แมค่ ามี
ประชาชนในการรักษาส่ิงแวดล้อม  จิตส านกึของประชาชน
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในการรักษาส่ิงแวดล้อม

6 ถนนเฉลิมพระเกยีรติ เนือ่งในโอกาส เพือ่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ ค่าใช้จ่ายโครงการถนนเฉลิมพระ - 84,620 84,620 - - ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนมีส่วนร่วมใน ส านกังานปลัด

มหามงคลพระราชพธิีบรมราชาภเิษก พระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกร เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงล การดูแลและรักษาความ อบต.แมค่ ามี

ณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สะอาดสาธารณประโยชน์
ในโอกาสมหามงคลพระราช ของชุมชน
พิธีราชาภิเษก

รวม 6 โครงการ  -  - 170,000 244,620 244,620 160,000 160,000 - - -

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ที่  117

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การอนรัุกษฟ์ื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและปอ้งกนัปญัหาภยัพิบติัทางธรรมชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่เลือกท า 2.1  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กบัการอนรัุกษฟ์ื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน
7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
7.3  แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารจัดการขยะมูลฝอยต าบล เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ประชาชนต าบลแมค่ ามี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ ส านกังานปลัด

แมค่ ามี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ สร้างจติส านกึในการคัดแยกขยะ โครงการ ความรู้ความเข้าใจใน อบต.แมค่ ามี
เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดในชุมชน  การคัดแยกขยะ

รวม 1 โครงการ  -  - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - -

90,000 80,000 80,000 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ที่  118

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ต้องท า 1.2  จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยพลังงาน เพื่อให้มีน้ าใช้เพียงพอในการ สถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 สถานีสูบน้ าฯ เกษตรกรมีน้ าใช้พียงพอ กองช่าง

ไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่ง บริเวณหน้า ท าเกษตรกรรม พร้อมระบบท่อส่ง หมู่ที่ 3 ที่เพิ่มขึ้น ในการเพาะปลูก อบต.แม่ค ามี
อบต.แมค่ าม ีหมู่ที่3 บ้านรัตนปัญญา

รวมทั้งส้ินจ านวน  2 โครงการ - - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - - -

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  122

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  อ าเภอหนองม่วงไข่  จังหวดัแพร่

งบประมาณ

แบบผ.02/1



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หนว่ยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เต็นท์   ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร - - - - 82,000 ส านกังานปลัด

จ านวน 4 หลัง อบต.แมค่ ามี

- - - - 82,000 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  119

บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ค ามี  อ าเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่

งบประมาณ

รวม

แบบผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หนว่ยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ จักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จ านวน 1 คัน - - 56,000 - - ส านกังานปลัด

และขนส่ง คุณลักษณะเฉพาะสังเขป กองคลัง
1) กรณีขนาดต่ ากว่าซีซี ที่ก าหนดไมเ่กนิ 5 ซีซี
หรือขนาดเกนิกว่าซีซี ที่ก าหนดไมเ่กนิ 5ซีซี
เปน็รถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซีที่ก าหนดไว้
2)ราคาทีก่ าหนดไม่รวมอปุกรณ์และค่าจดทะเบียน

3)การจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ใหม้คุีณสมบติั
มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม

- - 56,000 - -

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  120

งบประมาณ

รวม



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ล าโพงอเนกประสงค์ จ านวน 1 ตู้ คุณลักษณะดังนี้ - - - 8,000 8,000 ส านกังานปลัด

 - ตู้ล าโพงพร้อมแอมปแ์บบล้อลาก อบต.แมค่ ามี
 - ตู้ล าโพงพร้อมแอมปใ์นตัวขนาด 15 นิว้
 - แอมปก์ าลังวัตต์ 500w @ 4 โอมห์
 - ไมค์ลอยแบบไร้สาย 2 ไมโครโฟน ยา่น VHF

 - มีช่องต่อ USB SD CARD และเล่นเพลง MP3 ได้

 - มวีิทยุ FM
 - มรีีโมท
 - FREQUENCY RESPONSE:50 Hz-20kHz
 - SENSITIVITY:100 dB (+- 2dB)
 - มชี่องส าหรับเสียบไมค์สาย 1 ช่อง XLR
 - มชี่องส าหรับเสียบไมค์สาย 1 ช่อง 
Phone Jack (เสียบกตีาร์ 1 ช่อง)
 - AUX LINE IN (RCA) 1 ช่อง
 - AUX LINE OUT (RCA) 1 ช่อง
 - ม ีEQ 5 Brand ส าหรับปรับแต่ง
 - ปรับแต่งเสียง ECHO wfh
 - มีแบตเตอร่ีสามารถชาร์จในตัวได้และใช้งานได้  8-9 ชั่วโมง

 - POWER SURRLY:AX220V/50-60V,DC12V Battery

 - มล้ีอลากพร้อมมอืจับสะดวกในการเคล่ือนย้าย

- - - 8,000 8,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  121

รวม

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว ถังกรองน้ ารวมอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดต้ัง - 300,000 300,000 300,000 300,000 ส านกังานปลัด

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 จ านวน 2 ถงั คุณลักษณะเฉพาะ อบต.แมค่ ามี
1. ตัวถังท าด้วยเหล็กเหนียว รูปทรงกระบอก

แบบต้ัง แผ่นบนถัง(TOP PLATE)และก้นถังอัด

กน้ถังอดัโค้งขึน้รูปเพื่อรองรับแรงดันน้ า
ขนาด Ø1.50 เมตร สูง 2 เมตร มขีาต้ัง 4 ขา
2. ตัวถงัมฝีาแมนโฮล 2 แหง่(พร้อมที่มอืจบั) ขนาด

Ø60 ซม.ยดึด้วยนอ็ต 20 ชดุ มปีะเกนยางหนา 6 มม.

กนัการร่ัวซึม ฝาแมนโฮลบนส าหรับบรรจุวัสดุ
กรองและแมนโฮลล่างส าหรับเปล่ียนถา่ยวสัดุกรอง

(ฝามขีนาดใหญ่พอใหค้นลอดได้เพื่อความ
สะดวกในการเปล่ียนถ่ายวัสดุกรอง)
3. ภายในตัวเคร่ืองเคลือบด้วยสีอีพ๊อกซ่ีชนิดทา

ในถงัน้ าด่ืมได้ 2 ชัน้ทนต่อการเปน็สนมิได้เปน็อยา่งดี  
ภายนอกทาสีกนัสนมิ 2 ชัน้ ทาทบัด้วยสีจริง 2 ชัน้

4. ตัวถังกรองและชุดวาล์วประกอบต่อกันโดย

ใช้หนา้จานยึดด้วย BOLT&NUT เพื่อความ
  สะดวกในการซ่อมแซม

5. ท่อน้ าเข้าและท่อน้ าจ่ายเชือ่มต่อกบั
ชุดวาล์วของถังกรองโดยใช้หน้าจาน (FLANGE)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  122

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6. ประตูน้ าแบบล้ินปกีผีเส้ือขนาด 4นิว้
รวม 5 ตัว ประกอบเปน็ชุดโดยใช้หนา้จาน
สามารถเปิด-ปิดเพื่อกรองและล้างยอ้นได้ (BACKWASH)

โดยที่ประตูน้ าล้ินปกีผีเส้ือสามารถปรับ
ล้ินวาล์วเพื่อควบคุมอตัราการไหลได้และต่อ
โดยใช้หนา้จาน ท าใหส้ะดวกในการซ่อมแซม
7. ที่บนตัวถังมที่อระบายอากาศขนาด1"
เปน็ท่อเหล็กอาบสังกะสี
8. ที่ด้ามจับของประตูน้ าพ่นสีแดง 2 ตัว,
สีเขยีว 2 ตัวและสีขาว 1 ตัว พร้อมสต๊ิกเกอร์ติด

ที่ตัวถังแนะน าการเปิดใช,้การล้างย้อนและการทบสอบ

9. ภายในบรรจวุสัดุกรอง คือ กรวดทรายคัดขนาด

รวม 1,770 ลิตร และ CARBON 265 ลิตร
2 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว ถังกรองน้ ารวมอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดต้ัง - 300,000 300,000 300,000 300,000 ส านกังานปลัด

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 จ านวน 2 ถงั คุณลักษณะเฉพาะ อบต.แมค่ ามี
1. ตัวถังท าด้วยเหล็กเหนียว รูปทรงกระบอก

แบบต้ัง แผ่นบนถัง(TOP PLATE)และก้นถังอัด

กน้ถังอดัโค้งขึน้รูปเพื่อรองรับแรงดันน้ า
ขนาด Ø1.50 เมตร สูง 2 เมตร มขีาต้ัง 4 ขา
2. ตัวถงัมฝีาแมนโฮล 2 แหง่(พร้อมที่มอืจบั) ขนาด

Ø60 ซม.ยดึด้วยนอ็ต 20 ชดุ มปีะเกนยางหนา 6 มม.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  123

งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
กนัการร่ัวซึม ฝาแมนโฮลบนส าหรับบรรจุวัสดุ
กรองและแมนโฮลล่างส าหรับเปล่ียนถา่ยวสัดุกรอง

(ฝามขีนาดใหญ่พอใหค้นลอดได้เพื่อความ
สะดวกในการเปล่ียนถ่ายวัสดุกรอง)
3. ภายในตัวเคร่ืองเคลือบด้วยสีอีพ๊อกซ่ีชนิดทา

ในถงัน้ าด่ืมได้ 2 ชัน้ทนต่อการเปน็สนมิได้เปน็อยา่งดี  
ภายนอกทาสีกนัสนมิ 2 ชัน้ ทาทบัด้วยสีจริง 2 ชัน้

4. ตัวถังกรองและชุดวาล์วประกอบต่อกันโดย

ใช้หนา้จานยึดด้วย BOLT&NUT เพื่อความ
  สะดวกในการซ่อมแซม

5. ท่อน้ าเข้าและท่อน้ าจ่ายเชือ่มต่อกบั
ชุดวาล์วของถังกรองโดยใช้หน้าจาน (FLANGE)

6. ประตูน้ าแบบล้ินปกีผีเส้ือขนาด 4นิว้
รวม 5 ตัว ประกอบเปน็ชุดโดยใช้หนา้จาน
สามารถเปิด-ปิดเพื่อกรองและล้างยอ้นได้ (BACKWASH)

โดยที่ประตูน้ าล้ินปกีผีเส้ือสามารถปรับ
ล้ินวาล์วเพื่อควบคุมอตัราการไหลได้และต่อ
โดยใช้หนา้จาน ท าใหส้ะดวกในการซ่อมแซม
7. ที่บนตัวถังมที่อระบายอากาศขนาด1"
เปน็ท่อเหล็กอาบสังกะสี
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งบประมาณ



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8. ที่ด้ามจับของประตูน้ าพ่นสีแดง 2 ตัว,
สีเขยีว 2 ตัวและสีขาว 1 ตัว พร้อมสต๊ิกเกอร์ติด

ที่ตัวถังแนะน าการเปิดใช,้การล้างย้อนและการทบสอบ

9. ภายในบรรจวุสัดุกรอง คือ กรวดทรายคัดขนาด

รวม 1,770 ลิตร และ CARBON 265 ลิตร
 

  

- 600,000 600,000 600,000 600,000 
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งบประมาณ

รวม



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าชนดิจุม่ใต้น้ า (ซับเมอร์สซิเบิล้) 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 กองช่าง

ดูดน้ าลึกขนาด 3HP 3เฟส 380V อบต.แมค่ ามี
จ านวนใบพัดไมน่อ้ยกว่า 14 ใบ
จ านวน 2 เคร่ือง พร้อมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า
อปุกรณ์พร้อมที่จะใช้งานได้

2 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กองช่าง
สูบน้ าได้ไมน่อ้ยกว่า 450 ลิตร/นาที อบต.แมค่ ามี
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาตามบัญชีมาตรฐาน

ครุภณัฑ์เปน็เงินเคร่ืองละ 11,000.- บาท 
พร้อมตู้คอนโทรลปั้มหอยโข่ง ขนาด 3 HP 380V

จ านวน 2 ตู้ คุณลักษณะพื้นฐาน
1. สูบน้ าได้ 450 ลิตรต่อนาที
1) เปน็เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขง่ใชม้อเตอร์ไฟฟา้  

2) ขนาดท่อส่งน้ าไม่น้อยกว่า2 นิ้ว (5 มิลลิลิตร) 

3) สูบน้ าได้ไมน่อ้ยกว่าตามปริมาณที่ก าหนด
4) ส่งน้ าได้สูงไมน่อ้ยกว่า 9 เมตร หรือ
หรือประมาณ 30 ฟุต
5) อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ าและของ

เคร่ืองยนต์ต้องมคีรบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร หวักระโหลก ขนาด 8 นิว้ - - 30,000 30,000 - กองช่าง

พร้อมอปุกรณ์และติดต้ัง จ านวน 2 หวัๆละ อบต.แมค่ ามี
15,000.- บาท

120,000 120,000 150,000 150,000 120,000
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งบประมาณ

รวม



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 การรักษาความ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง ชุดดับเพลิงพร้อมอปุกรณ์ จ านวน 5 ชุด - 55,500 55,500 - - ส านกังานปลัด

สงบภายใน  - ชุดปฏบิติัการดับเพลิงชนดิผ้ากนัความร้อน อบต.แมค่ ามี
 - รองเท้าปฏิบัติการดับเพลิงชนิดหัวและพื้นเสริมเหล็ก  

 - หมวกปฎบิติัเพลิงชนิดมีหน้ากากกันความร้อนพร้อมไฟฉาย

 - ถุงมือปฎิบัติการดับเพลิง ชนิดทนความร้อน  

2 การรักษาความ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง หวัฉีดน้ าดับเพลิง ชนดิด้ามปนื - 25,000 25,000 - - ส านกังานปลัด
สงบภายใน จ านวน 1 หวั   อบต.แมค่ ามี

3 การรักษาความ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง สายฉดีน้ าดับเพลิงยางสังเคราะห์ - - 15,000 15,000 - ส านกังานปลัด
สงบภายใน 3 ชั้น ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 30 เมตร อบต.แมค่ ามี

จ านวน 1 เส้น

 
4 การรักษาความ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง สายฉดีน้ าดับเพลิงยางสังเคราะห์ - - 15,000 15,000 - ส านกังานปลัด

สงบภายใน 3 ชั้น ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 30 เมตร อบต.แมค่ ามี
จ านวน 1 เส้น

- 80,500 110,500 30,000 -
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รวม



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษา บอ่บอลรูปรถไฟ - - - 29,500 29,500 ส านกังานปลัด

ขนาด 125 ×200× 60 ซม. อบต.แมค่ ามี
ผลิตจากฟองน้ าคุณภาพดี ไมเ่ปน็อนัตราย
ต่อเด็ก หุม้ด้วยผ้าพีวีซีสีสันสดใส

- - - 29,500 29,500

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  129

งบประมาณ
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV) แบบ Smart TV - - 14,000 - - ส านกังานปลัด

จ านวน 1 เคร่ือง อบต.แมค่ ามี
คุณลักษณะเฉพาะ

1) ระดับความละเอยีด เป็นความละเอยีด

ของจอภาพ (Resolution) 1920×1080 พิกเซล

2) ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดจอภาพขัน้ต่ า 40 นิว้

3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight

4) สามารถเชื่อมต่ออนิเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)

5) ชอ่งต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า  2 ชอ่ง

เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง

6) ชอ่งต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง รองรับ

ไฟล์ภาพ เพลงและภาพยนตร์

7) มีตัวรับสัญญาณดิจติอล (Digital) ในตัว

- - 14,000 - -
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งบประมาณ

รวม



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อืน่ ติดต้ังกระจกโค้งหรือกระจกนนูขนาด 24 นิว้ - - - 21,000 - กองช่าง

จ านวน 5 ชุด เปน็กระจกนนูโค้ง อบต.แมค่ ามี
นนูหรือโค้ง เนือ้กระจกท าจากโพลี
สามารถยุบตัวได้เมือ่มกีารกระแทก

ฯลฯ

2 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อืน่ ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์ - - - 10,100 - กองช่าง
ผลิตพลังงาน 10 w แบตเตอร่ี  4.5 แอมป ์ อบต.แมค่ ามี
พร้อมอปุกรณ์ติดต้ัง

- - - 31,100 -
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ อปุกรณ์อา่นบตัรแบบอเนกประสงค์ - - - 2,800 - ส านกังานปลัด

( Smart Card Reader ) จ านวน 4 เคร่ือง อบต.แมค่ ามี
คุณลักษณะพื้นฐาน
 - สามารถอา่นและเขียนข้อมลูในบตัรแบบ

อเนกประสงค์ ( Smart Card ) ตามมาตรฐาน

ISO/IEC 7816 ได้
 - มคีวามเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน่อ้ยกว่า
4.8 MHZ
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชือ่มต่อ (Interface)
แบบ USB ได้
 - สามารถใช้กบับตัรแบบอเนกประสงค์
( Smart Card ) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5Volts,

3Volts และ 1.8 Volts ได้เปน็อย่างนอ้ย

- - - 2,800 -
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รวม



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 133 

      ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ 
ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

2) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 
กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน  เมื่อดำเนินการเสร็จ
แล้วรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง
และความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับ เป้าประสงค์ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
หรือไม่   

    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือกำหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล                  

( Monitoring)  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากร

ที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด

จากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมา
ใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้  โดยอย่างน้อยต้อง
สามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯจะพิจารณา 

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

2.1 วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
- วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ 

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผลได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประชาชนใน
ท้องถิ่นท่ีได้รับการแต่งตั้ง ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้นๆ  
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2) ใช้เครื่องมือสำหรับการติดตามประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดขึ้น 
ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ความจำเป็น
สำคัญในการนำมาหาค่าผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจเป็นแบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์  
แบบทดสอบ แบบวัดความรู้  แบบบันทึกข้อมูล แบบวัดความรู้  แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึก
รายการ เพือ่นำไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  

3) กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะดำเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เช่น 
เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ ถนน แม่น้ำ ลำคลอง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ กลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่
จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร เป็นต้น ซึ่งเป็นการกำหนดวิธีการเช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล(Data analysis) ด้วย 
 

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
 เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยการกำหนดรูปแบบที่จะใช้ใน
การติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนตำบล ใช้แบบติดตามแผนยุทธศาสตร์ 3 แบบตามรูปแบบที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นแนวทางไว้  ส่วนการติดตามยุทธศาสตร์ ใช้เครื่องมือดังนี้ 
 1.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   

แบบที่  1   แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 2.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน  3  แบบ  คือ 
 2.1  แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตารางท่ี 1การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  

ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 
ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา 

คณะติดตามฯ 1. ใช้แบบรายงานท่ี 1  
การกำกับการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ ของ อบต. 
2. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา 

เมื่อ อบต.
ประกาศใช้

แผน 

คณะติดตามฯ 1. ใช้แบบรายงานท่ี 3/1  
แบบประเมินผลการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
2. การพิจารณาของ
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ปีละ 1 ครั้ง 
(ภายใน 
ธันวาคม) 
15 วัน
นับต้ังแต่รับ
รายงาน 

คณะกรรมการ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงานตาม
แบบ 
3. รายงานผลให้
ผู้บริหารทราบ 

15 วัน
นับต้ังแต่

รับรายงาน 

คณะกรรม 
การติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงานตาม
แบบ 
3. เสนอผู้บริหารทราบ 

1.ภายใน 
ธันวาคม 
2.ประกาศ
ไม่น้อยกว่า
30วัน 

  ผู้บริหาร 1. เสนอสภาเพื่อทราบ 
2. ประกาศให้ประชาชน
ทราบ 
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คำชี้แจง:  แบบที่  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ................................................................................................ ................. 
 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินงาน 
ไม่มีการ

ดำเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ส่วนที่  2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น   

10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น   

11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด   

12.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

 

การวัด และการนำเสนอผล 
- ความถี่ในการวัด :  หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนเสร็จและประกาศใช้อย่างเป็น 

ทางการ 
- เกณฑ์การพิจารณา  :  พิจารณาจาก มี/ ไม่มี การดำเนินการนั้น 

 
 

แบบท่ี  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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คำชี้แจง: แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่คำมี ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....................................................................................  
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน........................................................ ............ 

 
ส่วนที่ 2ยุทธศาสตร์ และโครงการตามแผนพัฒนาปี.................. 

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จำนวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.  xxx xxx 
2.  xxx xxx 
3.  xxx xxx 
ฯลฯ........... xxx xxx 

รวม xxxx xxxx 
 
เกณฑ์การพิจารณา : หากจำนวนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนกับโครงการที่ปฏิบัติจริงมีความสอดคล้องกัน 
แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามแผนฯ ที่กำหนด และหากมีโครงการที่ปฏิบัติจริง
น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแผนฯ แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนฯที่
กำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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2. การตดิตามและประเมินผลโครงการ 
แนวทางการพิจารณ าการติดตามและประเมินผลแผน พัฒ นาท้ องถิ่ นตามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย 

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 

2) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการ 
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 29 
กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน เมื่อดำเนินการเสร็จ
แล้วรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
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และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง
และความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้ าหมายการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
หรือไม่   

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือกำหนด
กรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

1.2 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล

(Monitoring)  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากร

ที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด

จากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่
เกิดข้ึนจากกิจกรรม 

(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้
หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้อง
สามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯจะพิจารณา 

1.3 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น อาจกำหนดแนวทางดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness  Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้
ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตาม
และประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถ
ติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

2.1 วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

- วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ 
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผลได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประชาชนใน

ท้องถิ่นท่ีได้รับการแต่งตั้ง ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้นๆ  
2) การใช้เครื่องมือสำหรับการติดตามประเมินผล อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  

แบบทดสอบ  แบบวัดความรู้  แบบบันทึกข้อมูล แบบวัดความรู้  แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึก
รายการ และการติดตามจากแนวทางการติดตามของโครงการที่กำหนดไว้  เพ่ือนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือ
การหาผลสัมฤทธิ์  โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับโครงการนั้นๆ  

3) กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะดำเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ  ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ  ถนน แม่น้ำ ลำคลอง ครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้
หรือไม่ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร เป็นต้น ซึ่งเป็นการกำหนดวิธีการ
เช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล(Data analysis) ด้วย 
 

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  

 เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยการกำหนดรูปแบบที่จะใช้ใน
การติดตามและประเมินผล  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำม ีใช้แบบติดตามโครงการ 3 แบบตามรูปแบบ
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นแนวทางไว้ และเครื่องมือตามแนวทางที่โครงการกำหนดไว้ดังนี้ 

 1.  แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   
แบบที่ 2    แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน  3  แบบ  คือ 
 2.1  แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร อปท.ในภาพรวม 
 2.2  แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร  อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 3.  แบบเครื่องมือการติดตามและประเมินผลตามโครงการกำหนดไว้ 
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ตารางท่ี 1 การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
 

ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 
ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา 

คณะติดตามฯ 1. ใช้แบบรายงานที่ 2  
แบบติดตามผลการ
ดำเนินงานของ อปท. 
รายไตรมาส (3 เดือน) 
2. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา 

ทุกๆ 
3 เดือน 

คณะติดตามฯ 1. ใช้แบบรายงานที่ 
3/2  แบบประเมินความ
พอใจต่อผลการ
ดำเนินงานของ อปท. 
ในภาพรวม 
2. ใช้แบบรายงานที่ 
3/3  แบบประเมินความ
พอใจต่อผลการ
ดำเนินงานของ อปท.ใน
แต่ละยุทธศาสตร์ 
3. การพิจารณาของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา 

ปีละ 1 ครั้ง 
(ภายใน 
ธันวาคม) 

คณะกรรมการ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงาน
ตามแบบ 
3. รายงานผลให้
ผู้บริหารทราบ 

15 วัน
นับตั้งแต่

รับรายงาน 

คณะกรรมการ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงานตาม
แบบ 
3. เสนอผู้บริหารทราบ 

15 วัน
นับตั้งแต่รับ
รายงาน 

  ผู้บริหาร 1. เสนอสภาเพ่ือทราบ 
2. ประกาศให้ประชาชน
ทราบ 

1.ภายใน 
ธันวาคม 
2.ประกาศ
ไม่น้อยกว่า
30วัน 
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คำชี้แจง: แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานทุก ๆ 1 ปี เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี  อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่ 
2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 
 (    )  ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)  (    )  ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
 (    )  ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)  (    )  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่  1         . ปีที่  2       . ปีที่  3    . ปีที่  4    . ปีที่  5    . รวม 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xxxx 

2.              

3.              
ฯลฯ....             

รวม             
 

เกณฑ์การพิจารณา :พิจารณาว่าแผนยุทธศาสตร์นั้นๆ มีการกระจายของโครงการและงบประมาณในแต่ละ
ยุทธศาสตร์อย่างไร กระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยู่เฉพาะยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่งหรือไม่ 
อปท.ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ใด 
 

4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่  1         . ปีที่  2       . ปีที่  3    . ปีที่  4    . ปีที่  5    . รวม 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xxxx 

2.              

3.              
ฯลฯ....             

รวม             

เกณฑ์การพิจารณา :พิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงการและงบประมาณที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดมากน้อยเพียงใด ถ้ามีโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดมาก ก็แสดงให้เห็นว่า 
แผนยุทธศาสตร์นั้น เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ดี 

 
 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคก์รปกครองสว่นท้อถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน ) 
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5.ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ……….. 
 

ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จำนวนโครงการ
ทีอยู่ระหว่างการ

ดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก 

จำนวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม 

จำนวน 
โครงการทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 
2.              
ฯลฯ....             

รวม             

 
เกณฑ์การพิจารณา : 1. ทำการเปรียบเทียบกับข้อมูลในแบบรายงานในไตรมาสก่อนหน้านี้ว่ามีโครงการที่เสร็จ
เพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการตามแผนฯ 

2. หากมีร้อยละของโครงการที่ดำเนินงานเสร็จแล้วมากเท่าใด ก็จะแสดงให้เห็นว่า         
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
 
6. การเบิกจ่ายงบประมาณ............. 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 
1 xxx xx xxx xx xxx xx 
2.         

รวม       

  
เกณฑ์การพิจารณา :นำเข้าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้ระบุไว้ในแผน เพ่ือเป็นข้อมูลที่แสดง
ให้เห็นถึงสถานการณ์ทางด้านการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานตามแผนนั้น  
 
ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  ............ 

โครงการ 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 
งบประมาณที่

ได้รับ 
งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1. xxx xxx xx xx xx 
2.      
ฯลฯ....      
รวม     - 

เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาว่าสถานการณ์ในการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุตนเฉพาะกิจนั้น
เป็นอย่างไร 
ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
.......................................................................................................................................... .....................................
......................................................................................................................................................... ...................... 
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คำชี้แจง: แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของอปท. 
..........................ในภาพรวม 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ  (   )  ชาย....คน   (   ) หญิง ......คน 
2. อายุ  (   )  ต่ำกว่า  20 ปี…..คน (   )  20 - 30  ปี…….คน  (   )  31- 41 ปี.......คน 
  (   )  41 – 50 ปี...........คน (   )  51 – 60 ปี.........คน (   )  มากกว่า 60 ปี.......คน 
3. การศึกษา (   )  ประถมศึกษา.......คน (   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า........คน 

          (   )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า........คน 
  (   )  ปริญญาตรี..........คน  (   )  สูงกว่าปริญญาตรี.......คน  (   )  อื่นๆ........คน  
4. อาชีพหลัก (   )  รับราชการ.........คน  (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.......คน  
  (   )  ค้าขายธุรกิจส่วนตัว……..คน 
  (   )  รับจ้าง.........คน  (   )  นักเรียน/นักศึกษา..........คน  (   )  เกษตรกร……คน
   (   )  อื่นๆ  (ระบุ) .........คน 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของอปท........................................ 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของอปท.....................................ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก(คน) พอใจ(คน) ไม่พอใจ(คน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม xxx   
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม xxx   
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม 

xxx   

4) มีการรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ /กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

xxx   

5) มีความโปร่งใสในการดำเนนิโครงการ /กิจกรรม xxx   
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด xxx   
7) ผลการดำเนนิโครงการ /กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

xxx   

8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน xxx   
9) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ /กิจกรรม xxx   

ภาพรวม xxxx   

เกณฑ์การพิจารณา :ผู้ตอบแบบประเมินในแต่ละระดับความพึงพอใจมีจำนวนเท่าใด  
  

 
 
 
 

แบบ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของอปท..........................ในภาพรวม 
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ส่วนยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้าน.......................(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่กำหนดไว้) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ  (   )  ชาย....คน   (   ) หญิง ......คน 
2. อายุ  (   )  ต่ำกว่า  20 ปี…..คน  (   )  20 - 30  ปี…….คน   (   )  31- 41 ปี.......คน 
  (   )  41 – 50 ปี...........คน (   )  51 – 60 ปี.........คน   (   )  มากกว่า 60 ปี.......คน 
3. การศึกษา (   )  ประถมศึกษา.......คน (   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า........คน 

          (   )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า........คน 
  (   )  ปริญญาตรี..........คน  (   )  สูงกว่าปริญญาตรี.......คน  (   )  อื่นๆ........คน  
4. อาชีพหลัก (   )  รับราชการ.........คน  (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.......คน  
  (   )  ค้าขายธุรกิจส่วนตัว……..คน 
  (   )  รับจ้าง.........คน  (   )  นักเรียน/นักศึกษา..........คน  (   )  เกษตรกร……คน
  (   )  อื่นๆ  (ระบุ) .........คน 
ส่วน 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานอปท....................................................... 

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานอปท.................................... ในการพัฒนา             
ด้าน.........................(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่กำหนดไว้)โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่าน
ให้คะแนนอปท.เท่าใดความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง(คิดเป็นร้อยละ) 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม xxx 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม xxx 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม xxx 
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ xxx 
5)  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ /กิจกรรม xxx 
6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด xxx 
7)  ผลการดำเนินโครงการ /กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น xxx 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ /กิจกรรม xxx 

ภาพรวม xxxxx 
เกณฑ์การพิจารณา : เป็นค่าคะนน 0-10 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

1. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์การพิจารณา : หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 0 หรือใกล้ 0 แสดงว่าผลการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ไม่ประสบความสำเร็จ หากค่าคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 5 แสดงว่าผลการดำเนินงาน
ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความสำเร็จปานกลาง และหากค่าคะแนนเท่ากับ 10 หรือใกล้เคียง แสดงว่าผล
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ อปท. ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบผลสำเร็จมากท่ีสุด 
 

แบบ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี  ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
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2)การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก  

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการดำเนินงาน 
ก่อน

ดำเนินการ 
(จำนวน) 

หลัง
ดำเนินการ
(จำนวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. จำนวนถนนที่ก่อสร้าง.........(ตัวอย่าง) เส้น    
2. ประชาชนสัญจรสะดวก รวดเร็วขึ้น......(ตัวอย่าง) ร้อยละ    
3. ฯลฯ...........     

2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
เกณฑ์การพิจารณา :เปรียบเทียบกับข้อมูลในปีก่อนหน้านี้ โดย (1) กรณี อปท.เลือกตัวชี้วัดที่เมื่อหน่วยที่วัด
เพ่ิมแสดงว่าชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เช่น รายได้ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ เกณฑ์ในการพิจารณาจะ
พิจารณาว่า หลังดำเนินการตามแผนฯ นั้นๆ แล้วหน่วยที่ทำการวัดเพ่ิมขึ้นหรือไม่ ถ้าเพ่ิมแสดงว่า อปท.สามารถ
ดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด แต่หากว่าหน่วยวัดเท่าเดิมหรือลดลง แสดงว่า อปท.ไม่สามารถดำเนินงานได้
ตามแผนหรือใกล้เคียง แสดงว่าผลดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบ
ผลสำเร็จมากท่ีสุด 
 
3. สรุปผลการพัฒนาทอ้งถิ่นในภาพรวม 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบสำหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน(Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result FrameworkModel (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล(Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) หรือ

เป็นแบบผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 

เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 
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4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต (เช่น จะทำ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

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

 
 
จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความ

จำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ  4 ประการดังที่
กล่าวมาแล้ว เพื่อให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ 

ได้แก่ การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้
เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบต. เทศบาล หรือ อบจ. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่
จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน โดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

 
 

องค์การ 
(Organization) 

พัฒนาการที่เติบโต  
การเมือง 

(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology) 
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ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยัง

มีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์
ของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อำนาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็น
อย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง
ถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอำนาจ
การปกครอง(Centralization) หรือ การกระจายอำนาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะ
ปฏิบัติงานใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จึงจำเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่
ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจกำหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมือง
ท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. 
เทศบาล อบต. และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมี
ผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับ
ระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
คนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพ
และบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่าง
แท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment)ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ทำให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของ

ปัญหาอ่ืนๆที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชน
เรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกัน
หนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอ่ืนๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการ
ตรวจสอบอย่างเข้มข้นของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจำกัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในในหลายๆเรื่อง  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไป
ทำงานหาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดย
ปริยาย  ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิง
รัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่
พ่ึง แห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งสำคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะ
ส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่

ละพ้ืนที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ 
บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคม
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ทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่
ประชาชนขาดความร่วมมือ   บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology)ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝึกอบรมอยู่เป็นประจำ เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดทำเว็บไซต์
องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท.ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆ ผ่านช่องทางการสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความสำคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯ
ทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจำ ก็จะนำมาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 
 

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
(รวมถึงองค์ประกอบสำคัญของข้อมูลเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 

 องค์การบริหารส่วนแม่คำมี  มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การ
พัฒนาต่างๆอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อปท. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อปท. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี    

ไทย  พม่า  ลาว  เวียดนาม  มาเลเซีย   สิงคโปร์  อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  กัมพูชา  บรูไน เพ่ือที่จะให้มี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์
อำนาจต่อรองต่างๆ กับ  คู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบาง
ชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean ได้รวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558       
ณ วันนี้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย แนวทาง AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี 

เรื่อง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)    
------------------------------------------ 

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา 67 (๙) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕48 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931  ลงวันที่  15 พฤษภาคม ๒๕62  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจ
และหน้าที่ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565) และในการทบทวนครั้งนี้ อาจใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาสี่ปี
ฉบับปัจจุบันมาทบทวนและปรับใช้ โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่คำม ี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่ 14  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
 

 
 
 
 

(นายไพศาล  ชมภูมิ่ง) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


