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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมือง จงัหวัดเชียงราย 

 

 
 

        

           ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
      เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 
                *********************************** 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อที่ ๑๗ (๔) วรรคที่สอง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้ว
ผู้บริหารจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป โดยสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยชมภู ได้พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ในวาระการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
เรียบร้อยแล้วนั้น  

    เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้อง และตามระเบียบฯ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๑๕๖๔) 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๑   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 

 

 

       

             (นายประสิทธิ์  แซ่หมี)่ 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 

               

 

 

 

 

 

 

 



ห น้ า  | 2 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  อ าเภอเมือง  จงัหวัดเชียงราย 

ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  
 
 

๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
 

ต าบลห้วยชมภูเป็นต าบลที่มีอาณาเขตกว้างขวางมีพ้ืนที่ติดต่อกับหลายต าบล  และเป็นเขต
ติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ พ้ืนที่ต าบลเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ซึ่งยากต่อการประสานงาน และการติดต่อราชการ
ของราษฎรในต าบล โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ , ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากแม่น้ าแม่สะลักไหลลงแม่น้ ากก บริเวณพิกัด เอน ซี 520156 ไปทาง
ทิศตะวันออกตามร่องลึกแม่น้ ากก สิ้นสุดที่ห้วยแก่งหลวงไหลลงสู่แม่น้ ากก บริเวณพัด เอน ซี 687087 
ระยะทางประมาณ  24  กิโลเมตร 
  ทิศตะวันออก ติดต่อต าบลดอยฮาง,ต าบลป่าอ้อดอนชัย,ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย,ต าบลโปร่งแพร่ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากห้วยแก่งหลวงไหลลงแม่น้ ากก 
บริเวณพิกัดเอนซี 687087 ไปทางทิศใต้ตามล าห้วยปลาซอ และสันเขาจนถึงสันเขาแม่กรณ์บริเวณพิกัด เอน 
ซี 679015 ไปทางทิศใต้ตามสันเขาจนถึงห้วยหัวทุ่ง บริเวณพิกัด เอนซี 682958 ไปทางทิศใต้จนสิ้นสุดที่
เนินเขาบ้านหนองผักเฮือก บริเวณพิกัด เอนซี 681858 ระยะทาง ประมาณ 25  กิโลเมตร 
  ทิศใต้ ติดต่อต าบลโป่งแพร่ อ าเภอแม่ลาว , ต าบลวาวี อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมี
แนวเขตเริ่มต้นตั้งแต่เนินบ้านหนองผักเฮือก บริเวณพิกัด เอน ซี 681858 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตาม
เนินเขาจนถึงเนินเขาบ้านดอยตีนผี บริเวณพิกัด เอน ซี 658848 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามเนินเขา
และห้วยส้านยาวสิ้นสุดที่ดอยล้าน บริเวณพิกัด เอน ซี 602876 ระยะทางประมาณ  8  กิโลเมตร 
  ทิศตะวันตก ติดต่อต าบลวาวี อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเยงราย , ต าบลแม่นาวาง อ าเภอ 
แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันเขาดอยล้าน บริเวณ พิกัด เอน ซี 602876 ไปทางทิศ
เหนือตามสันเขาดอยช้างจนถึงแนวเขตเริ่มต้นที่สันเขาดอยเกี๊ยะ บริเวณ พิกัด เอน ซี 609000 ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือตามสันเขาดอยเกี๊ยะ ดอยชมภู จนถึงสันเขาดอยชมภู บริเวณ พิกัด 557073 ไปทางทิศ
ตะวันตกไปตามสันเขาห้วยชมภูจนถึงสันเขาดอยซาง บริเวณ พิกัด เอน ซี 477091  ไปทางทิศเหนือตามสัน
เขาจนถึงห้วยแม่สะลักไปทางทิศเหนือตามห้วยแม่สะลักสิ้นสุดที่ห้วยแม่สะลักไหลลงสู่แม่น้ ากก บริเวณ พิกัด 
เอน ซี 502156 ระยะทางประมาณ  42  กิโลเมตร  

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ  
   ต าบลห้วยชมภู ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอเมือง มีเนื้อที่ประมาณ259 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 161,875 ไร่ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย ป่าแม่กกฝั่งขวาพ้ืนที่ เป็นภูเขา
สูงสลับซับซ้อน มีลักษณะภูมิประเทศสูงกว่าระดับน้ าทะเล 500 – 1,600 เมตร อากาศเย็นทั้งปี 
     ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 24 องศาเซลเซียส หนาวจัดในพื้นที่ราบอุณหภูมิที่ 7-9 
องศาเซลเซียส ส่วนบนยอดดอย อุณหภูมิต่ าสุดจะอยู่ที่ 0 - 5 องศา แบ่งออกเป็น 3 ฤดู 

หน้าร้อน เริ่มเดือนมีนาคม – พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ 20.5 – 29.5  ๐ C 
หน้าฝน เริ่มเดือนมิถุนายน – กันยายน อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ 19.5 – 27.5  ๐ C 
หน้าหนาว เริ่มเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ 8.5 – 19.5  ๐ C 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 
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๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็น ดินลูกรังประมาณ ๔๐ % เป็นดินเหนียวปนทรายประมาณ ๔๐ %  
เป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ  ๓๐%   

 
๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 

  มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ อุปโภค-บริโภค ส่วนใหญ่เป็นประปาภูเขา และแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
เช่น แม่น้ า ล าห้วย น้ าตก ดังนี้ 
    ล าห้วย  ๒๒ แห่ง แม่น้ า   ๑ แห่ง  
    น้ าตก   ๔ แห่ง ประปาภูเขา ๑๑ แห่ง 

๑.๕ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
   ลักษณะของป่าไม้โดยทั่วไปเป็นป่าดิบเขา บริเวณท่ีอยู่ต่ าลงมาเป็นป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรังและป่า
เบญจพรรณ ส่วนพันธุ์ไม้ ได้แก่ ก่อชนิดต่างๆ จ าปีป่า ยาง ตะเคียน เต็ง และรัง  
 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
   สภาต าบลห้วยชมภู เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2538 มีนายซาน พร่านเจริญกุล เป็นก านันต าบล
ห้วยชมภู และเป็นประธานสภาห้วยชมภู คนแรก สภาต าบลห้วยชมภูมีเขตรับผิดชอบ 11 หมู่บ้าน ต่อมาเมื่อ
วันที่ 16 ธันวาคม 2539 สภาต าบลห้วยชมภูได้ยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ปี พ.ศ.
2544 นายไพรวัลย์ ลิ่วสกุลฤดี ได้รับเลือกจากสภาให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ปี พ.ศ.
2548 นายนิคม สวัสดีชัยกุล ได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู คนแรกที่มาจากการเลือกตั้ง ปี 
พ.ศ.2551 ได้มีการเลือกตั้ง นายไพรวัลย์ ลิ่วสกุลฤดี ได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภูอีกครั้ง ปี 
พ.ศ. 2552 นางเรณู  ธรรมบัณฑิตได้รับเลือกให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู และครบวาระ
การด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภูคือ นาย
ประสิทธิ์ แซ่หมี ่ ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 จนถึงปัจจุบัน  

๒.๑ เขตการปกครอง 
   อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
   ทิศเหนือจด ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และต าบลแม่ยาว อ าเภอ เมือง   
      จังหวัดเชียงราย         
   ทิศใต้จด  ต าบลโป่งแพร่ อ าเภอแม่ลาว และต าบลวาวี อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
  ทิศตะวันออกจด ต าบลดอยฮาง,ต าบลป่าอ้อดอนชัย,ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัด  
                          เชียงราย และต าบลโปร่งแพร่ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   
        ทิศตะวันตกจด ต าบลวาวี อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และต าบลแม่นาวาง อ าเภอ 
      แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภูแบ่งเขตการปกครองดังนี้   
ต าบลห้วยชมภู มีจ านวนหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน ดังนี้ 

 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยส้าน ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าลีซู รองลงคือเผ่าอาข่า 
 หมู่ที่ 2 บ้านแม่มอญ ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าอาข่า รองลงมาคือเผ่าลีซู 
 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยแม่เลี่ยม ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าอาข่า รองลงมาคือเผ่าอ้ิวเมี่ยน 
 หมู่ที่ 4 บ้านผาลั้ง ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าอ้ิวเมี่ยน รองลงมาคือเผ่าลาหู่ 
 หมู่ที่ 5 บ้านกกน้อย ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าลาหู่ รองลงมาคือเผ่าอ้ิวเมี่ยน 
 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยชมภู ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าอ้ิวเมี่ยน รองลงมาคือเผ่าอาข่า 
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 หมู่ที่ 7 บ้านปางขอน  ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าอาข่า รองลงมาคือเผ่าอิ้วเมี่ยน 
    และเผ่าลาหู่ตามล าดับ 
 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแก้ว ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าอ้ิวเมี่ยน  รองลงมาคือเผ่าลาหู่ 
 หมู่ที่ 9 บ้านแม่สะลัก ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าลาหู่  รองลงมาคือเผ่าอ้ิวเมี่ยน 
 หมู่ที่ 10 บ้านจะคือ ประชากรในหมู่บ้านเกือบทั้งหมดเป็นชาวเขาเผ่าลาหู่ 
 หมู่ที่ 11 บ้านร่มเย็น   ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าอาข่า  รองลงมาคือเผ่าลาหู่  
              

๒.๒ การเลือกตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หว้ยชมภู จ านวน ๑ คน และสมาชิกสภาท้องถิ่น หมู่บ้านละ ๒ คน จ านวน ๑๑ หมู่บ้าน รวมทั้งหมด ๒๒ คน  
  ๓. ประชากร 
  ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๙) 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) จ านวนครัวเรือน 
๑ บ้านห้วยส้าน ๓๖๐ ๓๘๒ 742 ๒๗๑ 
๒ บ้านแม่มอญ ๖๑๐ ๖๔๐ 1,250 ๔๖๘ 
๓ บ้านห้วยแม่เลี่ยม ๕๑๕ ๕๑๐ 1,025 ๕๐๑ 
๔ บ้านผาลั้ง ๕๒๔ ๔๖๐ 984 ๓๗๕ 
๕ บ้านกกน้อย ๕๒๐ ๔๔๔ 964 ๕๑๕ 
๖ บ้านห้วยชมภ ู ๖๒๑ ๕๒๓ 1,144 ๕๗๔ 
๗ บ้านปางขอน ๔๙๕ ๔๔๖ 941 ๔๓๗ 
๘ บ้านห้วยแก้ว ๔๕๘ ๔๔๓ 901 ๓๖๒ 
๙ บ้านแม่สลัก ๒๖๕ ๒๖๕ 530 ๒๙๖ 

๑๐ บ้านจะคือ ๕๒๓ ๔๘๘ 1,011 ๓๒๘ 
๑๑ บ้านร่มเย็น ๕๒๒ ๕๑๖ ๑,๐๓๘ ๓๑๖ 

 รวม ๕,๐๕๕ ๔,๕๑๘ 9,573 ๔,๔๔๓ 
๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ต่ ากว่า 18 18 – ๕๙ ๕๙ ปี ขึ้นไป รวม 
๑ บ้านห้วยส้าน ๒๐๒ ๔๗๗ ๖๓ 742 
๒ บ้านแม่มอญ 396 693 161 1250 
๓ บ้านห้วยแม่เลี่ยม 332 588 105 1025 
๔ บ้านผาลั้ง 267 627 90 984 
๕ บ้านกกน้อย 281 594 89 964 
๖ บ้านห้วยชมภ ู 243 755 146 1144 
๗ บ้านปางขอน 283 573 85 941 
๘ บ้านห้วยแก้ว 324 523 54 901 
๙ บ้านแม่สลัก 173 315 42 530 

๑๐ บ้านจะคือ 333 595 83 1,011 
๑๑ บ้านร่มเย็น ๓๗๓ ๖๒๖ ๓๙ ๑,๐๓๘ 

 รวม 3,207 6,366 957 9,573 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  อ าเภอเมือง  จงัหวัดเชียงราย 

 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
 ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู จ านวน ๑๓ ศูนย์ ดังนี้ 

ที ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนเด็ก(คน) จ านวนครู(คน) 
๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยส้าน 24 ๒ 
๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่มอญ 62 ๔ 
๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลั้ง 19 ๒ 
๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกน้อย 29 ๒ 
๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยชมภู 18 ๒ 
๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางขอน 34 ๒ 
๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะคือ 42 ๒ 
๘ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเย็น 26 ๒ 
๙ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแม่เลี่ยม 30 ๒ 

๑๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนต่อ 25 ๒ 
๑๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะนู 25 ๒ 
๑๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งหลวงใน 41 ๒ 
๑๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าลัน 30 ๒ 

 
 ๒. โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู จ านวน ๗ แห่ง ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน จ านวนเด็ก(คน) 
๑ โรงเรียนแม่มอญวิทยา 174 
๒ โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 188 
๓ โรงเรียนบ้านผาลั้ง 29 
๔ โรงเรียนกกน้อยวิทยา 116 
๕ โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 87 
๖ โรงเรียนบ้านปางขอน 121 
๗ โรงเรียนบ้านจะคือ 156 

 
 ๓. โรงเรียนสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใน

เขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู จ านวน ๒ แห่ง ดังนี้ 
 
ที ่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวนเด็ก(คน) 
๑ กศน.บ้านป่าลัน 30 
๒ กศน.บ้านจะหา 12 

หมายเหตุ : ข้อมูล  ณ  วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙   
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  อ าเภอเมือง  จงัหวัดเชียงราย 

 ๔.โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน
ที่ ๓๒ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ านวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยส้าน 
พลับพลับ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยส้าน ต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  
 
 ๔.๒ สาธารณสุข 
  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
     -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน  ๓   แห่ง ดังนี้ 
    ๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านห้วยชมภู 
   ๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านปางขอน 
   ๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านจะคือ 
  - อัตราการมีห้องน้ าห้องสุขาใช้ ร้อยละ ๙๘ 
       ๔.๓ อาชญากรรม 
  ในพ้ืนที่ต าบลห้วยชมภู ไม่ค่อยมีเหตุการณ์อาชญากรรมเกิดขึ้น จะมีแต่การลักขโมย ทรัพย์สิน 
ไม่มากนัก ซึ่งทางหมู่บ้านก็ได้ด าเนินการจับกุม ตักเตือน และลงโทษกันภายในหมู่บ้าน พร้อมกันนี้ในพ้ืนที่
ต าบลห้วยชมภู ยังมีหน่วยงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจ าทุกหมู่บ้าน  เพ่ือช่วยกัน
สอดส่องการลักขโมย และการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ และมีหน่วยงานที่ดูแลความปลอดภัย ดังนี้ 
   ๑. กองบังคับการพื้นที่พิเศษ  จ านวน ๑ แห่ง 
  ๒. ตู้ยามต ารวจ(ด่านตรวจ)  จ านวน ๑ แห่ง 

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในเขตพ้ืนที่ต าบลห้วยชมภู นับว่าเป็นปัญหาระดับต้นๆของต าบล ซึ่งทาง

องค์การบริหารส่วนต าบลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด พยายามตัด
ตอนเส้นทางยาเสพติดในพ้ืนที่ให้เหลือศูนย์ และจัดอบรมเยาวชน กลุ่มเสี่ยง ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ได้ด าเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
๕. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน (บ้านเทิดไท้ฯ)   
๖. ช่วยเหลือ และประสานงาน คนไข้ในพระบรมราชูปภัมถ์ 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
   ๕.๑  เส้นทางคมนาคม 

เส้นทางคมนาคมภายในต าบล สภาพเส้นทางเดิมเป็นเส้นทางล าลอง สภาพเส้นทางเป็นทาง
ถนนดินแดง ประกอบกับพ้ืนที่ต าบลห้วยชมภูเป็นภูเขาสูงและกว้าง เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
เป็นอย่างมากท าให้ราษฎรได้รับความเดือนร้อนในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางติดต่อระหว่างหมู่บ้ าน 
กับส่วนราชการอ าเภอ จังหวัด ตลอดจนยากต่อการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นอย่างมาก ระยะทาง จาก
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภูถึงที่ว่าการอ าเภอเมืองเชียงรายประมาณ  36  กิโลเมตร ระยะทางที่ห่างไกล
จากอ าเภอเมืองเชียงรายมากที่สุด ประมาณ  120 กิโลเมตร ซึ่งต้องผ่านอ าเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่การเดิน
ทางเข้าในพ้ืนที่ต าบลห้วยชมภู สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง คือ ทางเรือและทางรถยนต์ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  อ าเภอเมือง  จงัหวัดเชียงราย 

เส้นทางที่ 1 ระยะทางจากอ าเภอเมืองเชียงราย ถึงหมู่ 1 บ้านห้วยส้าน ระยะทางประมาณ 
30 กิโลเมตร สายเด่นห้าถึงบ้านห้วยส้านพลับเพลา ต าบลโป่งแพร่ อ าเภอแม่ลาว ระยะทางประมาณ20 กิโลเมตร 
(ถนนลาดยาง) และเป็นถนนลูกรังเข้าสู่หมู่บ้าน 10 กิโลเมตร ถึงหมู่ท่ี 1 , 2 (บ้านแม่มอญ) 

 
   เส้นทางท่ี 2 ระยะทางจากอ าเภอเมืองเชียงรายสายเด่นห้าถึงบ้านปางริมกรณ์ ต าบลแม่กรณ์ 
(ถนนลาดยาง) ประมาณ 35 กิโลเมตร ถึงหมู่บ้านแรกคือบ้านปางขอน หมู่ 7 และเป็นถนนลูกรังเข้าสู่หมู่บ้าน
หมู่ที่ 4 (บ้านผาลั้ง)ระยะทางประมาณ  10 กิโลเมตร โดยเส้นทางนี้ผ่านหมู่ 7 , 4 , 3 และ 11 จะใช้เส้นทาง
นี้ได้ในช่วงฤดูแล้ง ในช่วงฤดูฝนการคมนาคมบากมากเนื่องจากถนนมีความสูงชันและลื่นและคดเค้ียว 
   เส้นทางที่ 3 จากอ าเภอเมืองเชียงรายตามเส้นทางอ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายผ่านต าบล 
ท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ถึงบ้านแม่สลัก หมู่ 9 ระยะทา  111 กิโลเมตร (เป็นถนนลาดยาง) ถ้า
หากตรงไปจะไปบ้านห้วยชมภูหมู่ที่ 6 และถ้าหากแยกเข้าสู่หมู่บ้านจะคือ หมู่ 10 เป็นถนนดินแดงสลับถนน
คอนกรีต ระยะทางประมาณ  9  กิโลเมตร   และนอกจากนี้ยังสามารถเดินทางโดยเรือ ออกจากท่าเรือ
เชียงราย ขึ้นไปตามล าน้ ากก เส้นทางนี้ ผ่าน หมู่ที่ 5,9,10  ในการเดินทางโดยทางเรือใช้เวลาประมาณ 3 
ชั่วโมง 

(๑) จ านวนถนน 
๑.๑ ถนนลาดยาง   จ านวน ๑ สาย 
๑.๒ ถนนลูกรัง จ านวน ๙ สาย 
๑.๓ ถนนคอนกรีต จ านวน ๗ สาย 

  (๒) จ านวนสะพาน 
๒.๑ สะพานเหล็ก   จ านวน ๑ สาย 
๒.๒ สะพานคอนกรีต จ านวน ๕ สาย   

 
๕.๒ การไฟฟ้า 
  ๑. จ านวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ ๙ หมู่บ้าน แต่ยังไม่เต็มพ้ืนที่ ได้แก่ หมู่ ๑ หมู่ ๒ หมู่ ๓ หมู่ ๖  

หมู่ ๗ หมู่ ๘  หมู่ ๙ หมู่ ๑๐ หมู่ ๑๑ 
 ๒. จ านวนหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จ านวน ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๔ บ้านผาลั้ง และหมู่ ๕  

บ้านกกน้อย 
   ๓. จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จ านวน ๓,๔๖๐ ครัวเรือน 
 

๕.๓ การประปา 
การประปา ในเขตพ้ืนที่ต าบลห้วยชมภู เป็นระบบประปาภูเขา มีการวางระบบท่อส่งน้ าจาก

น้ าตก หรือ ล าธารมายังหมู่บ้าน และหย่อมบ้าน ท าให้มีน้ าใช้อุปโภค บริโภค ตลอดปี แต่ยังไม่เพียงพอ และ
ขาดแคลนบางจุด ส าหรับบ้านที่อยู่ปลายสาย ทางองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ได้ด าเนินการจัดซื้อ และ
ก่อสร้างถังเก็บน้ าคอนกรีต ส าหรับเก็บกับน้ าไว้ใช้ ช่วงหน้าแล้ง และได้ประสานขอความช่วยเหลือไปยัง
หน่วยงานอ่ืน เช่น ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดซื้อถังพลาสติก 
ไว้เก็บน้ าใช้อุปโภค บริโภคด้วย 

 ๑. จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา    4,347  ครัวเรือน 
 ๒. ประปาภูเขา  ๑๑  แห่ง 
 ๓. แหล่งน้ าทีใช้อุปโภค บริโภค ได้จาก แม่น้ า ล าธาร ล าห้วย เป็นต้น 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  อ าเภอเมือง  จงัหวัดเชียงราย 

๕.๔ โทรศัพท์  
 ๑. สามารถใช้สัญญาณโทรศัพท์ ของ AIS , TRUE และ Dtac ได้ แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

   ๒. มีโทรศัพท์ประจ าหมู่บ้าน  จ านวน ๑๓ แห่ง 
 

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบล ไม่มีที่ท าการไปรษณีย์ แต่มีตู้ ปณ. ๒๐๐ ประชาชนสามารถส่ง

เรื่องต่างๆได้ รวมทั้งส่งของ พัสดุ  
 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร  

ประชากรส่วนใหญ่ในต าบลห้วยชมภู ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยแยกเป็นกลุ่มเกษตรกร ดังนี้ 
     - ลิ้นจี ่   ประมาณ 16,000   ไร่   - ท้อ    ประมาณ      600   ไร่ 
  - บ้วย  ประมาณ      200   ไร่ - กาแฟ   ประมาณ   ๑,๐00   ไร่ 
   - ท านา  ประมาณ      ๕00   ไร่ - ท าไร่ข้าวโพด ประมาณ      800   ไร่ 

๖.๒ การประมง 
  (ในเขตต าบลห้วยชมภูไม่มีการประมง)  

๖.๓ การปศุศัตว ์
- เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือน เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การ

เลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จ านวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ  ดังนี้ 
๖.๔ การบริการ 

โรงแรม/กลุ่มโฮมสเตย์  ๓ แห่ง 
ร้านอาหาร  ๒๔ แห่ง 

๖.๕ การท่องเที่ยว 
- น้ าตกห้วยส้าน  - น้ าตกห้วยชมภู   - น้ าตกห้วยริน 
- น้ าตกปางขอน  - จุดชมวิวดอยกาดผี  - จุดชมวิวดอยเกี๊ยะ 
- ถ้ าฤาษี - สถานีเกษตรที่สูงตามพระราชด าริฯ บ้านปางขอน - ต้นชาพันปี 

๖.๖ อุตสาหกรรม  
    - จะเป็นอุตสาหกรรมในชุมชน ไม่ใช่โรงงานขนาดใหญ่ เช่น โรงสีกาแฟ เป็นต้น 

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
สถานีบริการน้ ามัน (ปั๊มหลอด) จ านวน ๖     แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ        จ านวน     ๑๕ แห่ง 

๖.๘ แรงงาน 
 จาการส ารวจข้อมูลประชากร พบว่าช่วงอายุ ระหว่าง ๑๖ – ๖๐ ปี ซึ่งเป็นวัยท างาน ได้มีประชากร
บางกลุ่มไปใช้ออกใช้แรงงาน ท างานต่างประเทศ เช่น เกาหลี แต่ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในภูมิล าเนาเดิม ช่วยงานที่
บ้าน เช่น เกษตรกรรม ปลูกพืช ผลไม้เมืองหนาว รวมไปถึงกิจกรรมอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น โรงผลิต 
และสีกาแฟ เป็นต้น 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  อ าเภอเมือง  จงัหวัดเชียงราย 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) แยกตามหมู่บ้าน 

ข้อมูลด้านการเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยส้าน 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา 

 ในเขตชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไร่           กก./ไร่             บาท/ไร่ 

            บาท/
ไร ่

 นอกเขตชลประทาน 
   90  
ครัวเรือน 
   150       ไร่ 

  500    กก./ไร ่
 

   500    กก./ไร ่
 

    -     กก./ไร่ 
 

2.2) ท าสวน 
สวน    มะเขือเทศ   . 

   10  
ครัวเรือน 
    5      ไร่ 

  5,000  กก./
ไร ่

 
    4,000  บาท/ไร ่

 

 
  20,000 บาท/

ไร ่

สวน  กะหล่ าปลี  .       . 
   10  
ครัวเรือน 
    5      ไร่ 

  5,000  กก./
ไร ่

 

     5,000  บาท/
ไร ่

 
 

    10,000 
บาท/ไร ่

 
 

2.3) ท าไร ่
  ไร่ข้าวโพด 

 100  
ครัวเรือน 
    60      ไร่ 

    100   กก./
ไร ่

 

    2,000   บาท/
ไร ่

 

    15,000  
บาท/ไร ่

 

  อื่นๆ โปรดระบุ  
   กาแฟ           . 

 

 
   30  
ครัวเรือน 
   10      ไร่    500   กก./ไร ่

   2,000    บาท/
ไร ่

  25,000   
บาท/ไร ่

 
ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน 
 

 - ไม่ทราบ - 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของครัวเรือน
ที่เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า อันดับ 2     ร้อยละ 30 
 2. ห้วย/ล าธาร อันดับ 1     ร้อยละ 70 
 5. น้ าตก อันดับ 3     ร้อยละ 30 

 
 
 



ห น้ า  | 10 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  อ าเภอเมือง  จงัหวัดเชียงราย 

 
 
 
ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน) 

       

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ    น้ าตก  .          ร้อยละ 70 
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)      ประปาภูเขา                . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

  
     

 

  
 

 
 

 
ร้อยละ 70 

4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นนี้ มนี้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
        เพียงพอ   ไม่เพียงพอ      คิดเป็นร้อยละ              30              ของทั้งหมู่บ้าน 
ปัญหาและความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชน  
ปัญหาท่ีประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน

ประสบและมีผลกระทบต่อการ 
ท าการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน  
เพ่ือส่งเสริมการท าการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการ
ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 

น้ าส าหรับในการอุปโภคและบริโภคไม่
เพียงพอต่อความต้อง 

ต้องการใช้น้ าในการอุปโภคบริโภคให้
เพียงพอตลอดทั้งป ี

1. โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ า พลาสติก 
ขนาด 2000 ลิตร 
2. โครงการจัดวางระบบประปาภเูขา
อย่างบรูณาการ ส าหรับบ้านหลัก และ
หย่อมบ้าน 
3. โครงการจัดสร้างฝายชะลอน้ า จ านวน 
5 แห่ง เพื่อกักเก็บน้ า ไว้ใช้ในหมู่บ้าน 

 
ข้อมูลด้านการเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านแม่มอญ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา 

 ในเขตชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไร่           กก./ไร่             บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 
 นอกเขตชลประทาน 

   95  
ครัวเรือน 
   50       ไร่ 

  500    กก./
ไร ่    500    กก./ไร ่     -     กก./ไร่ 

2.2) ท าสวน 
สวน    ลิ้นจี่      .               

สวน  แมคคาดเิมีย  .      

   30  
ครัวเรือน 
   100      ไร่ 
   10  
ครัวเรือน 
   50      ไร่ 

  200  กก./ไร ่
 

  2,000 กก./
ไร ่

 

    2,000  บาท/ไร ่
 

     5,000  บาท/ไร ่
 

 
10,000-25,000 

บาท/ไร ่
20,000 บาท/ไร ่
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  อ าเภอเมือง  จงัหวัดเชียงราย 

2.3) ท าไร ่
  ไร่ข้าวโพด 

  อื่นๆ โปรดระบุ   
กาแฟ           . 

  100  
ครัวเรือน 
    60      ไร่ 
 230  
ครัวเรือน 
             ไร่ 

    100   
กก./ไร ่

 
   500   กก./

ไร ่

    2,000   บาท/ไร ่
 
 

   3,000    บาท/ไร ่
 

    15,000  
บาท/ไร ่

 
  50,000   บาท/

ไร ่

 
ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน 
 

 - ไม่ทราบ - 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า อันดับ 2     ร้อยละ 50 
 2. ห้วย/ล าธาร อันดับ 1     ร้อยละ 50 
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก อันดับ 3     ร้อยละ 40 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

       

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ    ประปาภูเขา  .          ร้อยละ 80 

4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นนี้ มนี้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
        เพียงพอ   ไม่เพียงพอ      คดิเป็นรอ้ยละ              50              ของทั้งหมู่บ้าน 
ปัญหาและความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชน  
ปัญหาท่ีประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนประสบ

และมีผลกระทบต่อการ 
ท าการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน  
เพ่ือส่งเสริมการท าการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการ
ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 

น้ าส าหรับในการอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอ
ต่อความต้อง 

ต้องการใช้น้ าในการอุปโภคบริโภค
ให้เพียงพอตลอดทั้งปี 

1. โครงการถังประปาถเูขา 
 
2. โครงการก่อสรา้งถังเก็บน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ส าหรับหย่อมบา้น 
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3. โครงการจัดซื้อท่อ PVC ส่งน้ าจากแทงก์
น้ ามาหมู่บ้าน หย่อมบ้าน 

ขาดความช านาญในการเพาะกล้าเมลด็กาแฟ 
และกลา้พืชเมืองหนาวอ่ืนๆ เช่น ท้อ แมคคา
เดเมยี   

ต้องการไดร้ับความรู้การเพาะกล้า
กาแฟ 

อบรมการเพาะกล้ากาแฟ และเมล็ดพันธ์ุ
อื่นๆ 

ข้อมูลด้านการเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยแม่เลี่ยม 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา 

 ในเขตชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไร่           กก./ไร่             บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน 
   20  ครัวเรือน 
   20       ไร่    100   กก./ไร ่     200    บาท/ไร ่    1,000   บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน 
สวน    ลิ้นจี่      .            
. 

   50  ครัวเรือน 
   200       ไร่  400  กก./ไร ่

 
    1,000  บาท/ไร ่

 
    4,000   บาท/ไร ่

 

สวน  กาแฟ   .       . 
  150  ครัวเรือน 
   800      ไร่ 

  200   กก./ไร ่
 
 

       500  บาท/ไร ่
 
 

    4,000   บาท/ไร ่
 
 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน 
 

 - ไม่ทราบ - 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง
ฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 ห้วย/ล าธาร      ร้อยละ 50 

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ทีเ่ข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ      ร้อยละ 10 
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

       

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ    ประปาภูเขา  .          ร้อยละ 80 

สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากนิ น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
        เพียงพอ   ไม่เพียงพอ      คิดเป็นร้อยละ              30 %             ของทั้งหมู่บ้าน 
ปัญหาและความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้านเสนอ 
ปัญหาท่ีประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนประสบ ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน  โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการ
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  อ าเภอเมือง  จงัหวัดเชียงราย 

และมีผลกระทบต่อการ 
ท าการเกษตร 

เพ่ือส่งเสริมการท าการเกษตร ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 

น้ าส าหรับในการอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ 

พืชผลการเกษตร มีปญัหาราคาตกต่ า 

ต้องการใช้น้ าในการอุปโภคบริโภคให้
เพียงพอตลอดทั้งป ี

ต้องการหาตลาดส่งสินค้าเมลด็กาแฟ 

1. โครงการก่อสรา้งถังเก็บน้ าคอนกรีต 
2. โครงการอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ ่
 
โครงการส่งเสริมการแปรรปูผลิตภณัฑ ์

ข้อมูลด้านการเกษตรหมู่ที่ ๔ บ้านผาลั้ง 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา 

 ในเขตชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไร่           กก./ไร่             บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน 
   45  ครัวเรือน 
   50       ไร่    500   กก./ไร ่     1000    บาท/ไร่    2,000   บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน ไม่ม ี     
2.3) ท าไร ่

  ไร่ข้าวโพด 
  67 ครัวเรือน 
  1,000    ไร่   1,500  กก./ไร ่    2,000    บาท/ไร ่    2,000  บาท/ไร ่

ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน 
 

 - ไม่ทราบ - 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง  ไม่ทั่วถึง ร้อยละ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร ล าดับที่ 1     ร้อยละ 90 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

แหล่งน้ า ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)        
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ    ประปาภูเขา  .          ร้อยละ 90 

สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากนิ น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่  เพียงพอ  ไม่เพียงพอ   คิดเป็นร้อยละ  60 %  
ปัญหาและความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้านเสนอ 
ปัญหาท่ีประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนประสบ

และมีผลกระทบต่อการ 
ท าการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน  
เพ่ือส่งเสริมการท าการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการ
ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 

น้ าส าหรับในการอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอ ต้องการใช้น้ าในการอุปโภคบริโภคให้
1. โครงการก่อสรา้งถังเก็บน้ าคอนกรีต 
2. โครงการอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ ่
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  อ าเภอเมือง  จงัหวัดเชียงราย 

ต่อความต้องการ เพียงพอตลอดทั้งป ี 3. โครงการขุดเจาะบาดาล 
4. จัดซื้อท่อPVCต่อจากหัวน้ ามาใช้ 

พื้นที่เป็นภูเขา ไมม่ีทางเลือกในการท า
การเกษตรได ้

ต้องการให้อบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนา 
อนุรักษ์ดิน ฟ้ืนฟูดินให้เหมาะแก่การ
เพาะปลูก 

1. โครงการอบรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูหน้า
ดิน ให้มีความเหมาะสมแก่การเพาะปลูก 

ข้อมูลด้านการเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านกกน้อย 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา 

 ในเขตชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไร่           กก./ไร่             บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน 
   60  ครัวเรือน 
   500       ไร่   500 กก./ไร ่     3,000  บาท/ไร ่    4,000   บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน 
สวน    ลิ้นจี่      .              
. 

   30  ครัวเรือน 
   300       ไร่ 

   500  กก./ไร ่     3,000  บาท/ไร ่     2000   บาท/ไร ่
2.3) ท าไร ่

  ไร่ข้าวโพด 
   80  ครัวเรือน 
  450        ไร่     500   กก./ไร ่     3,000  บาท/ไร ่      5,000  บาท/ไร ่

ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน 
 

 - ไม่ทราบ - 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า อันดับ 1     ร้อยละ 50 
 2. ห้วย/ล าธาร อันดับ 2     ร้อยละ 50 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)        
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ    ประปาภูเขา  .          ร้อยละ 60 

สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากนิ น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่   เพียงพอ ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ   40 %   ของหมู่บ้าน 
ปัญหาและความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้านเสนอ 
ปัญหาท่ีประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนประสบ

และมีผลกระทบต่อการ 
ท าการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน  
เพ่ือส่งเสริมการท าการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการ
ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  อ าเภอเมือง  จงัหวัดเชียงราย 

น้ าส าหรับในการอุปโภคและบริโภคยังมีไม่
เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ า 

ต้องการใช้น้ าในการอุปโภคบริโภคให้
เพียงพอตลอดทั้งป ี

1. โครงการขุดบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบ
จ่ายให้กับประชาชน 
2. โครงการก่อสรา้งถังเก็บน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ส าหรับหย่อมบา้น 
3. โครงการจัดซื้อท่อ PVC พร้อมข้อต่อ 
4. โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ าพลาสติก
ส าหรับกักเก็บในช่วงฤดูแล้ง 

แม่น้ ากก ซึ่งเป็นแม่น้ าที่หล่อเลี้ยงชาวบ้าน 
ก าลังสกปรก และตื้นเขิน  

ต้องการรักษาสภาพแม่น้ ากก ให้ใสสะอาด 
เพราะเป็นแหล่งน้ าของชาวบ้าน 

1. โครงการคลองสวยน้ าใส 
2. โครงการก่อสรา้งฝายชะลอน้ า 

ไม่มีอาชีพเสริมหลังจากการท าการเกษตร ต้องการให้มีการอบรมส่งเสรมิอาชีพเสริม
ให้กับประชาชน 

1. โครงการอบรมการปลูกพืชไร่ 
2. โครงการส่งเสรมิอาชีพเย็บปัก 

ข้อมูลด้านการเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยชมภู 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา ไม่ม ี     
2.2) ท าสวน 

สวน   ลิ้นจี่    . 
   90  ครัวเรือน 
    100      ไร่ 

  800  กก./ไร ่
 

    1,000  บาท/ไร ่
 

 
  4,000 บาท/ไร ่

สวน  ชา .       . 
   136 ครัวเรือน 
    200      ไร่   500  กก./ไร ่

 

     800  บาท/ไร ่
 
 

    2000 บาท/ไร ่
 
 

สวน    กาแฟ       .        
. 

   20  ครัวเรือน 
   50        ไร่ 

    100   กก./ไร ่
 
 

   20,000   บาท/ไร่ 
 
 

    40,000 บาท/ไร ่
 
 

2.3) ท าไร ่
  ไร่ข้าวโพด 

  150  ครัวเรือน 
    100      ไร่ 

    1000  กก./ไร ่
 

    3,500   บาท/ไร ่
 

    4,000  บาท/ไร ่
 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปรมิาณน้ าฝน  

 
- ไม่ทราบ - 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 2. ห้วย/ล าธาร อันดับ 1     ร้อยละ 80 
 5. น้ าตก อันดับ 2     ร้อยละ 20 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  อ าเภอเมือง  จงัหวัดเชียงราย 

4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

       

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ    น้ าตก  .          ร้อยละ 20 
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) ประปาภเูขา      ร้อยละ 80 

สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากนิ น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่  เพียงพอ  ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ     80  ของหมู่บ้าน 
ปัญหาและความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้านเสนอ 

ปัญหาท่ีประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนประสบ
และมีผลกระทบต่อการ 

ท าการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน  
เพ่ือส่งเสริมการท าการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชน
ต้องการได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

หน่วยงานต่างๆ 
น้ าส าหรับในการอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอ
ต่อความต้อง 

ต้องการใช้น้ าในการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอ
ตลอดทั้งป ี

โครงการจดัซื้อถังเก็บน้ า พลาสติก 
ขนาด 2000 ลิตร 

ไม่มีน้ าส าหรับการเกษตร ต้องการน้ าส าหรับการเกษตร โครงการประปาภูเขาส าหรับหย่อม
บ้าน 

    
ข้อมูลด้านการเกษตรหมู่ที่ ๗ บ้านปางขอน 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา ไม่ม ี     
2.2) ท าสวน 

สวน    กาแฟ      .              
. 

   130 ครัวเรือน 
   500      ไร่   20,000 กก./ไร ่

 
    3,000  บาท/ไร ่

 
   200,000 บาท/ไร ่

 

สวน  ผลไม้เมืองหนาว 
เช่น ท้อ แมคคาเดเมยี 
บ๊วย เชอรี่ เป็นต้น   .         

 
  100  ครัวเรือน 
  200      ไร่ 

   2,000 กก./ไร ่
 
 

     1,000  บาท/ไร ่
 
 

   50,000  บาท/ไร ่
 
 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน 
 

 - ไม่ทราบ - 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร อันดับ 1     ร้อยละ 90 

อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  อ าเภอเมือง  จงัหวัดเชียงราย 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)        
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ ประปาภเูขา              .          ร้อยละ 100 

สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากนิ น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่   เพียงพอ  ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ     80  ของทั้ง
หมู่บ้าน 
ปัญหาและความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้านเสนอ 

ปัญหาท่ีประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนประสบ
และมีผลกระทบต่อการ 

ท าการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน  
เพ่ือส่งเสริมการท าการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับ
การสนับสนนุจากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 

น้ าท่ีใช้อุปโภคบริโภคภายในหมู่บา้นพอเพียง 
แต่บางครั้งหมู่บ้านที่อยู่ปลายทางของสายน้ า 
ไม่มีน้ าใช้ เกิดจากท่อส่งน้ าขาด หรือ 
ครัวเรือน ที่อยู่ต้นน้ า ไม่ประหยดั เปิดน้ าอย่าง
ฟุ่มเฟือย 

ต้องการใช้น้ าในการอุปโภคบริโภคให้
เพียงพอตลอดทั้งปี และทั่วถึงทุกหย่อมบ้าน 

 

โครงการจดัระบบบริหารจัดการประปาภเูขา
ของหมู่บ้าน อย่างเป็นระบบ และระเบียบ 

 
ข้อมูลด้านการเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยแก้ว 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา 

 ในเขตชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไร่           กก./ไร่             บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน 
   60  ครัวเรือน 
   300       ไร่   700 กก./ไร ่     1,000  บาท/ไร ่    2,000   บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน ไม่ม ี     
2.3) ท าไร ่

  ไร่ข้าวโพด 
   90  ครัวเรือน 
  450       ไร่     100  กก./ไร ่     3,000  บาท/ไร ่      5,000  บาท/ไร ่

ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปรมิาณน้ าฝน   - ไม่ทราบ - 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ทีเ่ข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร อันดับ 2     ร้อยละ 30 
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)   ต้นน้ าบนภูเขา . 
6.2)                . 
6.3)                . 

 
อันดับ 1 

  
 

  
 

 
ร้อยละ 70 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  อ าเภอเมือง  จงัหวัดเชียงราย 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

       

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ                    .          ร้อยละ 30 
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)        ประปาภูเขา              . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

     ร้อยละ 70 

สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากนิ น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่   เพียงพอ ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ   70 % ของทั้ง
หมู่บ้าน 
ปัญหาและความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้านเสนอ 
ปัญหาท่ีประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนประสบ

และมีผลกระทบต่อการ 
ท าการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน  
เพ่ือส่งเสริมการท าการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการ
ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 

น้ าส าหรับในการอุปโภคและบริโภคยังมีไม่
เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ า 

ต้องการใช้น้ าในการอุปโภคบริโภคให้
เพียงพอตลอดทั้งป ี

1. โครงการขุดบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบ
จ่ายให้กับประชาชน 
2. โครงการก่อสรา้งถังเก็บน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ส าหรับหย่อมบา้น 
3. โครงการจัดซื้อท่อ PVC พร้อมข้อต่อ
และกาว  
4. โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ าพลาสติก
ส าหรับกักเก็บในช่วงฤดูแล้ง 

 
ข้อมูลด้านการเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านแม่สลัก     

 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา 

 ในเขตชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไร่           กก./ไร่             บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน 
   13  ครัวเรือน 
   200       ไร่   300 กก./ไร ่     400  บาท/ไร ่    400   บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน 
สวน    ลิ้นจี่      .              
. 

   20  ครัวเรือน 
   420       ไร่ 

  10,000  กก./ไร ่     5,500  บาท/ไร ่     5,000   บาท/ไร ่

สวน  ยางพารา   .       . 
   10  ครัวเรือน 
   300      ไร่ 

    -      กก./ไร่ 
 
 

       -     บาท/ไร ่
 
 

     -      บาท/ไร่ 
 
 

สวน  มะม่วง      .      
  15   ครัวเรือน 
  150        ไร่ 

    1,500 กก./ไร ่

   10,000   บาท/ไร่ 

 
   10,000  บาท/ไร ่
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  อ าเภอเมือง  จงัหวัดเชียงราย 

2.3) ท าไร ่
  ไร่ข้าวโพด 

   70  ครัวเรือน 
  500        ไร่     300   กก./ไร ่     3,500  บาท/ไร ่      3,000  บาท/ไร ่

 ไร่มันส าปะหลัง 
    3  ครัวเรือน 
     100   ไร่   1,000  กก./ไร ่     300  บาท/ไร ่       2000 บาท/ไร ่

ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน 
 

 - ไม่ทราบ - 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า อันดับ 1     ร้อยละ 50 
 2. ห้วย/ล าธาร อันดับ 2     ร้อยละ 50 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

แหล่งน้ า ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)        
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ    ประปาภูเขา  .          ร้อยละ 70 

สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากนิ น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่   เพียงพอ  ไม่เพียงพอ  คิดเป็นร้อยละ 30%  ของทั้ง
หมู่บ้าน 
ปัญหาและความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้านเสนอ 
ปัญหาท่ีประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนประสบ

และมีผลกระทบต่อการ 
ท าการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน  
เพ่ือส่งเสริมการท าการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการ
ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
น้ าส าหรับในการอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอ
ต่อความต้อง 

ต้องการใช้น้ าในการอุปโภคบริโภคให้
เพียงพอตลอดทั้งป ี

1. โครงการสร้างฝายชะลอน้ า 
2. โครงการก่อสรา้งถังเก็บน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ส าหรับหย่อมบา้น 
3. โครงการอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ ่

ล าห้วยแมส่ลัก และล าห้วยกุ่ม ซึ่งเป็นล าห้วย
ที่หล่อเลีย้งชาวบา้นตื้นเขิน  

ต้องการรักษาสภาพล าห้วย กว้างขวาง
สะอาด เพราะเป็นแหล่งน้ าของชาวบ้าน 

1. โครงการขุดลอก คูน้ า ล าคลอง 
(ล าห้วยแมส่ลัก และล าห้วยกุ่ม) 

ไม่มีอาชีพเสริมหลังจากการท าการเกษตร ต้องการให้มีการอบรมส่งเสรมิอาชีพเสริม
ให้กับประชาชน เวลาที่ไม่ได้ท าการเกษตร 

1. โครงการส่งเสรมิการอบรมกลุม่อาชีพ 
 

พื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ท าเกษตรค่อนข้าง
ยาก 

ต้องการส่งเสริมด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ี
เหมาะกับพื้นที่บนภเูขา พืชที่ต้องการน้ า
น้อย 

1.โครงการอบรม ส่งเสริม การท า
การเกษตรบนที่สูง พืชเศรษฐกิจ และพืชที่
ต้องการน้ าน้อย 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  อ าเภอเมือง  จงัหวัดเชียงราย 

ข้อมูลด้านการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านจะคือ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา 

 ในเขตชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไร่           กก./ไร่             บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไร่           กก./ไร่             บาท/ไร่        ๑๐      บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน ไม่ม ี     
2.3) ท าไร ่

  ไร่ข้าวโพด 
 150 ครัวเรือน 
   180      ไร่ 

    100   กก./ไร ่
 

    2,000   บาท/ไร ่
 

    15,000  บาท/ไร ่
 

 ไร่มันส าปะหลัง 
   60  ครัวเรือน 
  120      ไร่ 

    100   กก./ไร ่
 

    2,000   บาท/ไร ่
 

    15,000  บาท/ไร ่
 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

หล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท า
การเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน   - ไม่ทราบ - 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า อันดับ 1     ร้อยละ 50 
 2. ห้วย/ล าธาร อันดับ 2     ร้อยละ 50 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ทีเ่ข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) 

       

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ    น้ าตก  .          ร้อยละ 70 
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)      ประปาภูเขา                . 

  
     

  
 

 
 

 
ร้อยละ 70 

สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากนิ น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่  เพียงพอ  ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ    70  ของทั้งหมู่บ้าน 
ปัญหาและความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้านเสนอ 

ปญัหาทีป่ระชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนประสบและมี
ผลกระทบต่อการท าการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน  
เพื่อส่งเสริมการท าการเกษตร 

โครงการ/แผนงานทีป่ระชาชนต้องการไดร้ับการ
สนบัสนุนจากองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและ

หน่วยงานต่างๆ 

น้ าส าหรับในการอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอ
ตอ่ความต้อง 

ต้องการใช้น้ าในการอุปโภคบริโภคให้
เพียงพอตลอดทั้งป ี

1. โครงการจัดวางระบบประปาภเูขา
อย่างบูรณาการ  
2. โครงการจัดสร้างฝายชะลอน้ า คสล.
จ านวน 2 แห่ง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  อ าเภอเมือง  จงัหวัดเชียงราย 

ข้อมูลด้านการเกษตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านร่มเย็น 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา 

 ในเขตชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไร่           กก./ไร่             บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

  นอกเขตชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไร่           กก./ไร่             บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน 
สวน   กาแฟ  . 

  210  ครัวเรือน 
    500     ไร่ 

  500 กก./ไร ่
 

    3,000  บาท/ไร ่
 

50,000 บาท/ไร ่
 

สวน    ลิ้นจี่  .       . 
   10  ครัวเรือน 
    30      ไร่ 

  200  กก./ไร ่

 

     2,000  บาท/ไร ่
 
 

    10,000 บาท/ไร ่
 
 

2.3) ท าไร ่
  ไร่ข้าวโพด 

   40  ครัวเรือน 
    30      ไร่ 

    100   กก./ไร ่
 

    2,000   บาท/ไร ่
 

    15,000  บาท/ไร ่
 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน 
 
  - ไม่ทราบ - 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ทีเ่ข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร อันดับ 1     ร้อยละ 30 
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       

ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)        
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ                    .           
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)      ประปาภูเขา                . 

  
     

 

  
 

 
 

 
ร้อยละ 30 

สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากนิ น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่   เพียงพอ  ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ    30  ของทั้งหมู่บ้าน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  อ าเภอเมือง  จงัหวัดเชียงราย 

ปัญหาและความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้านเสนอ 
ปัญหาท่ีประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนประสบ

และมีผลกระทบต่อการ 
ท าการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน  
เพ่ือส่งเสริมการท าการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการ
ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 

น้ าส าหรับในการอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอ
ต่อความต้อง 

ต้องการใช้น้ าในการอุปโภคบริโภคให้
เพียงพอตลอดทั้งป ี

1. โครงการจัดสร้างฝายชะลอน้ า จ านวน 
4 แห่ง เพื่อกักเก็บน้ า ไว้ใช้ในหมู่บ้าน 
2. โครงการจัดวางระบบประปาภเูขา
อย่างบูรณาการ ส าหรับบ้านหลัก และ
หย่อมบ้าน 

พืชผลทางการเกษตรตกต่ า ต้องการให้ราคาผลผลติทางการเกษตรราคา
สูงขึ้น 

จัดท าตลาดกลางหมู่บ้าน 

การแย้งท่ีดินท ากิน ต้องการเป็นเจ้าของที่ดินท ากิน ไมถู่กรุก ประชาคมจดัสรรที่ดินท ากินให้ประชาชน
อย่างเท่าเทียมกัน 

 
๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๘.๑ การนับถือศาสนา 
- วัด/ส านักสงฆ์   จ านวน  4 แห่ง 
- มัสยิด    จ านวน  - แห่ง 
- โบสถ์คริสต์    จ านวน  11 แห่ง 
- ศาลเจ้า    จ านวน  2 แห่ง 

๘.๒ ประเพณีและงานประจ าปี (ชนเผ่า) 
  ชนเผ่าอาข่า  
 - ประเพณีไข่แดง    - ประเพณีโล้ชิงช้า 
 - ประเพณีกินข้าวใหม่   - พิธีปลูกสร้างประตูหมู่บ้าน 
 - ประเพณีปีใหม่ลูกข่าง   - เทศกาลค้องแย๊ อ่าเผ่ว 
  ชนเผ่าลาหู่  

-  ประเพณีกินวอ/ข้ึนปีใหม่  -  ประเพณแีซก่อ(ก่อทราย)  
-  การละเล่น เต้นจะคึ เล่นลูกข่าง การโยนผ้า ส่วนใหญจะเล่นในกิจกรรมขึ้นปีใหม่ 
ชนเผ่าลีซอ  
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม/่ตรุษจีน 
ชนเผ่าอ้ิวเมี้ยน  
-  ประเพณีตรุษจีน   - ประเพณีวันสารทจีน 

๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการ
ท าเครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการปักผ้า  การรักษาโรค การแปรรูปสมุนไพรจากพืชมาเป็นยา และ
วิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาชนเผ่า ได้แก่ อาข่า ลาหู่ ลีซ้อ อ้ิวเมี้ยน 
 

๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  สินค้าที่มีชื่อเสียงของต าบลห้วยชมภู ได้แก่ กาแฟ และผลิตภัณฑ์จากกาแฟ เช่น สบู่ขัดผิว
จากผงกาแฟ เป็นต้น 
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๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 
๙.๑ น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  ได้จากแหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น น้ าตก ล าธาร ล าห้วย มีใช้ตลอดปี

แต่ไมพ่อเพียง และไม่ทั่วถึงทุกหย่อมบ้าน 
๙.๒ ป่าไม้  เป็นป่าสงวน ป่าดิบชื้น มีไม้เต็ง รัง 
๙.๓ ภูเขา  เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน เสี่ยงต่อดินสไลด์ ดินถล่ม และน้ าป่าไหลหลาก เช่น ดอยชมพู 

ดอยกาดผี ดอยเกี๊ยะ ดอยเกี๊ยะยาว ดอยแก่งหลวง เป็นต้น พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่า
แม่ลาวฝั่งซ้าย และป่าแม่กกฝั่งขวา ซึ่งถือเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารที่ส าคัญของต าบล คือ แม่น้ ากกซึ่งอยู่ทางทิศ
เหนือของต าบลถือเป็นแม่น้ าสายหลักและเป็น เส้นแบ่งขอบเขตระหว่างต าบลห้วยชมภูและต าบลแม่ยาว และมี
ล าน้ าสาขาที่ไหลลงสู่แม่น้ ากกทางทิศเหนืออีกหลายสาย เชน่ ล าห้วยชมภูมีต้นก าเนิดจากดอยชมภู น้ าแม่สลัก
มีต้นก าเนิดจากดอยซาง ล าห้วยกกน้อยมีต้นก าเนิดจากดอยกาดผีและดอยเกี๊ยะยาว ไหลผ่านบ้านหัวนา บ้าน
กลาง และบ้านกกน้อย ล าห้วยหมากเลี่ยมมีต้นก าเนิดจากดอยเกี๊ยะ นอกจากนี้ยังมีล าห้วยทางด้านทิศใต้ของ
ต าบล เช่น น้ าแม่กรณ์ ล าห้วยส้าน ห้วยชมภ ูและห้วยแม่มอญ 

๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ส าหรับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ในต าบลห้วยชมภู ส่วนใหญ่เป็นพืน้ที่ปา่ไม้ ได้แก ่พื้นที ่

บริเวณทิศเหนือและทิศใต้ของต าบล ส าหรับพืน้ที่บริเวณดา้นทศิตะวันออกของต าบล ซึ่งมีลักษณะเป็นพืน้ที่ราบมีการ
ใช้ประโยชน์เปน็พืน้ที่เกษตรกรรมในลักษณะของไร่หมุนเวียนและข้าวโพด 
 
๑๐. อ่ืนๆ ไม่มี 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
 
 
 

๑.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจา่ยงบประมาณ 
    ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๑.๑ สรุปสถานการณ์พัฒนา  การต้ังงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ตามที่ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๖–๒๕๖๐) ขึ้นมาเพื่อใช้เป็น

กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี มีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุง เป็น
ประจ าทุกปี โดยได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอื่นมาด าเนินงานให้ รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี 

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภูได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว 
ตามแผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังนี้    

    
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)  

   ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของการลงทุนภายในท้องถิ่น และการเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 

(สรุปผลการด าเนินงาน ตามงบประมาณ และเบิกจ่าย 255๗ – 256๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
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 ผลการด าเนินงาน  
(ตารางเปรียบเทียบ ปงีบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ๒๕๕๘)  

การด าเนินงาน แผนพัฒนา 
สามป ี๒๕๕๗ 

ข้อบัญญัติ 
๒๕๕๗ 

ด าเนิน 
การจริง 

แผนพัฒนา 
สามป ี๒๕๕๘ 

ข้อบัญญัติ 
๒๕๕๘ 

ด าเนิน 
การจริง 

จ านวนโครงการ 329 32 31 ๒๔๕ ๔๓  ๔๙ 
ร้อยละ  - ๑๐ ๑๐  - ๑๘ ๒๐ 

 
ผลการด าเนินงาน  

(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กบั ๒๕๕๙)  
การด าเนินงาน แผนพัฒนา 

สามป ี๒๕๕๘ 
ข้อบัญญัติ 

๒๕๕๘ 
ด าเนิน 
การจริง 

แผนพัฒนา 
สามป ี๒๕๕๙ 

ข้อบัญญัติ 
๒๕๕๙ 

ด าเนิน 
การจริง 

จ านวนโครงการ ๒๔๕ ๔๓ ๔๙ ๑๔๒ ๑๓๔ 134 
ร้อยละ  - ๑๘ ๒๐  - ๙๔ ๙๔ 

 
ผลการด าเนินงาน  

(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กับ ๒๕๖๐)  
การด าเนินงาน แผนพัฒนา 

สามป ี๒๕๕๙ 
ข้อบัญญัติ 

๒๕๕๙ 
ด าเนิน 
การจริง 

แผนพัฒนา 
สามป ี๒๕๖๐ 

ข้อบัญญัติ 
๒๕๖๐ 

ด าเนิน 
การจริง 

จ านวนโครงการ ๑๔๒ ๑๓๔ 134 187 104 ยังไม่ปิด
งบประมาณ ร้อยละ  - ๙๔ ๙๔  - ๕๖ 

 
๑.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ

พัฒนา ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 ซึ่งแผนพัฒนาของอบต.สามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้   
(๑)  เชิงปริมาณ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)   
โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  ๓๒๖  โครงการ 

    สามารถด าเนินการได้     จ านวน  ๓๑ โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  ๑๐ 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)   

โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  ๒๔๕  โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   ๔๙   โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  ๒๐ 
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 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) 

    โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   ๑๔๒  โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   ๑๓๔  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  ๙๔ 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) 

    โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   ๑๘๗  โครงการ 
    คาดว่าจะสามารถด าเนินการได้     จ านวน   ๑๐๔ โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  ๕๗  

(๒) เชิงคุณภาพ  
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ได้ด าเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชน โดยได้มีส ารวจพื้นที่ ออกประชาคม เพื่อส ารวจความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชนทุกหมู่บ้าน เป็นประจ าทุกปี และได้น าโครงการต่างๆ ที่
ประชาชนเสนอ น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
หากโครงการใดของประชาชนเกินศักยภาพ หรือ นอกเหนือภารกิจ อ านาจหน้าที่ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ก็จะประสานหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เข้ามา
ด าเนินการแก้ไข ดูแล เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้าน  

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าโครงการทุกโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
ชมภู นั้นมาจากความต้องการของประชาชนทุกหมู่บ้าน และมาจากนโยบายของคณะ
ผู้บริหาร เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน และเป็นการพัฒนาที่ถูกจุด และเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 

๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  

เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น   
๑.  ประชาชนมีน้ าใช้ทุกครบทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกหย่อมบ้าน 
๒.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกหย่อมบ้าน 
๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสญัจรไปมาได้สะดวก  
๔.  ไมม่ีการเกดิอาชญากรรมในพืน้ท่ี   
๖.  เด็กๆ ไดร้ับการศึกษาทุกคน 
๗.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รบัเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
๑๐. ประชาชนไดร้ับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง 
๑๑. ประชาชนไดร้ับความช่วยเหลือจากสาธาณภยั 
๑๓. ไม่เกดิอาชญากรรมในพื้นที่ 
๑๔. ปญัหาไขเ้ลือดออกลดลง 
๑๖. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
๑๗. ประชาชนไดร้ับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
๑๘. ประชาชนไดร้ับความรู่เกี่ยวกับการป้องกันภัย 
๑๙. ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการด าเนินงานตา่งๆ ของ อบต 
๒๐. ประชาชนไดร้ับบริการจากงานบริการตา่งๆ ของ อบต. ด้วยความสะดวก 

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้ 
๑. ประชาชนมีถนนที่มีคณุภาพดีขึน้ส าหรับในการสญัจรไปมา  
๒. มีส านักงานแห่งใหม่เพื่อรองรับการบริการประชาชน  
๓. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อน าไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน 
๔. การก าจดัขยะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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  ๒.๒ ผลกระทบ 
 ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  ส่งผล

ผลกระทบต่อชุมชนในเขตพื้นท่ี  ดังนี ้
 ๑. การซ่อมแซม และก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้น ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการสัญจรบางจุด 
 ๒. เมื่อประชาชนเพิ่มมากข้ึน แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท าให้ไม่ได้รับ

ความสะดวกในการใช้บริการ 
 ๔. การก่อสร้างถังเก็บน้ า เพื่อรองรับน้ า และเก็บน้ าไว้ใช้ยามขาดแคลน แต่ไม่มีแหล่งน้ า 

๓. สรปุปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
ปัญหา 

๑) เจ้าหน้าท่ียังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร   
๒) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยใีนการท างานมีไมเ่พียงพอและไมท่ันสมัย   
๓) ชุมชนในเขตพื้นท่ี มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔) ประชาชนยังไมเ่ข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารสว่นต าบล ที่จะสามารถ

ด าเนินการได้  
๕) ไมส่ามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี ได้ครบทกุโครงการ 
๖) ไมส่ามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ 
๗) บางโครงการไม่มีในแผนพัฒนาสามปี ของ อบต.  

อุปสรรค 
๑) การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย  
๒) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปญัหาของประชาชน   
๓) อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการได้       

 แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การด าเนินงานของ อบต. ควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี กล่าวคือควรจะพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาด าเนินการ  

๓)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ท่ีไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสามปี   
๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  เช่น  

การแก้ไขปัญหาเรื่องสาธารณูปโภค (ถนน ไฟฟ้า น้ า) การพัฒนามนุษย์ และสิ่งแวดล้อม 
(๒)  การบริการประชาชน 
 ๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอี้

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้ค าแนะน าท่ีดี    
 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
 ๓)  เจ้าหน้าท่ีควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
 ๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ดีระหว่าง อบต. กับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
 ๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับ อบต.  

 
**************************************** 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๓๓  
 
 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็น
กรอบในการดาเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ -๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึง
จ าเป็นจะต้องก าหนด  ยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่าง
ต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนใน
สังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและ
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้
สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินด ีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่
จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม          
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี ้
๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพ 

ภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอ าเซียนและประชาคม
โลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด 
คอร์รัปช่ัน สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร 
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ 
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ 
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ   

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา 
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  อ าเภอเมือง  จงัหวัดเชียงราย 

๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   เพื่อให้ประเทศ 
ไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยด้านอ าหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ  รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่ง
อนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง 
ความเช่ือมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่
มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบรกิาร โดยมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภมูิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดา
เนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอ าหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอ าชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอ าหารคุณภาพ  สะอาด และ
ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา 
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น 
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น  

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบนั
เกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ 
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ 
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ  เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทย ให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้อง
ให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
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(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครวัไทยเสรมิสร้างบทบาทของสถาบันครอบครวัในการบ่มเพาะจิตใจ
ให้เข้มแข็ง 

๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพื่อเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์

ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบ 

การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
   (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ     เพื่อให้หน่วยงาน

ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่น
อย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล ประกอบด้วย 
๑)  ยุทธศาสตร์หลัก 

๑.๑)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
๑.๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
๑.๓)  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
๑.๔)  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
๑.๕)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่งคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
๑.๖)  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๑.๗)  ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของรัฐวิสาหกิจให้เกิด 

ประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
๑.๘)  ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม  เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่ง 

คงและยั่งยืน ในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
๑.๙)  ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  คอรัปช่ันอย่างยั่งยืน 
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๒)  การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ได้ก าหนดประเด็นที่

ด าเนินการ  ๑๗  เรื่อง  ประกอบด้วย   
๒.๑)  การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 
๒.๒)  การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๒.๓)  การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
๒.๔)  การป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
๒.๕)  การจัดการปัญหาที่ดินทากิน 
๒.๖)  การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
๒.๗)  การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
๒.๘)  การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
๒.๙)  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
๒.๑๐) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 
๒.๑๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
๒.๑๒) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
๒.๑๓) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
๒.๑๔) การบริหารจัดการทรัพยากรน้า 
๒.๑๕) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๒.๑๖) การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย 
๒.๑๗) การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว  ล้ว 

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม   มีความ
สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาล จึงได้จัดท าแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  ซึ่งมีท้ังหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคงประสบ

สภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาท ิ
กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบ
กับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหา
ในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น 
ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี ้ 
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(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดี
เฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในป ี๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ 
บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อป ีซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้น
สูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน 
โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบ
เศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร  โดยสาเหตุที่
ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง  ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็น
ร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากน้ี เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการ
ลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ท่ีประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนา
ที่สูงกว่าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขันเริ่ม
ลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น  (สัดส่วนของภาค
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี 
๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  ท้าให้มีการพัฒนาจาก
อุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting Industry) และ
อุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น  จนประเทศ
ไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรม
และบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพิ่มในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัว
ของก าลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า  ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัย
การผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลง
ซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) 
เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่ม
พัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า  
ทั้งนี้การขยายตัวของ 
ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหา
เชิงโครงสร้าง การรองรับเง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต 
แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญ
กับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง  โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ
ประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและ
เอื้ออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะ
ยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ 
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ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ ช้ีให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลของ
การด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมีพลัง
การขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศท่ีมีความได้เปรียบด้าน
ต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
เป็ นอันดั บที่  ๓๑  จาก  ๑๔ ๔  ประเทศ  และในปี  พ .ศ . ๒๕๕ ๗  IMD (International Institute for Management 
Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศช้ันน า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไป
ประกอบธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับ
การจัดให้อยู่ในอันดับที ่๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเช่ือมโยงให้เกิดความ
มั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความ
พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลง
เมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ย
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศ
ไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐ
ประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ท่ีร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ้านวน ๑๑ 
คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร 
๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการขนส่ง
ยังไม่สามารถปรับเปลีย่นจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การ
บริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค 
และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ  ICT อยู่ในระดับต่ าและมี
ข้อจ ากัด ยังไม่สามารถ 
พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากน้ี ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจน
บุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม  เช่น ความรู้ด้านภาษา 
ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ

ต้ังครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญพันธ์ุรวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน 
ในช่วงป ี๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอ
เรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นช้า ซ่ึงจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงานของ
ไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ 
ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพื่อน
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บ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ า
กว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็น
ปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศใน
อนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ๑๐.๓ 
ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัย
ปลายจะสง่ผลต่อภาระคา่ใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร  

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

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมี
อายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัย
อันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น 
จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษา
เฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากน้ี คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัย
และการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ 
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุกตัว
หนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธ์ิความ
ไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความ
แตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยท่ีสุดร้อย
ละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 
๑.๑ สาเหตุพื้นฐานท่ีส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ 
ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ใน

กลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมากที่สุด     
มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหา
กรรมสิทธ์ิที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มีปัจจัย
หลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มี
โอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยท่ีสุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า 
นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะ
การกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาท ิจากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วน
แพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน  แรงงานอิสระเข้าถึงการ
คุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน 
ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้าง
เฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  อ าเภอเมือง  จงัหวัดเชียงราย 

(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมัก
ไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลา
ยาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครอง
ทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมี
ความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ 
ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ 
๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัด
สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่
อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้
น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมาก
ขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงาน
ต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการ
ของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณาการเป็นแผนต าบลเพื่อ
เชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนท้ังในด้าน
องค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน  มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วงระยะเวลา
กว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น น าไปสู่ความสูญเสีย
ต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม

อย่างต่อเน่ืองและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพื่อ

การผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย พื้นที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุกท าลาย
มากข้ึน โดยพื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นท่ีทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ 
ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและ
ที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะ
ล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากร
ที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่
เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุ
มาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝ่ังถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อื่นๆ 
จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท าให้พื้นที่ป่าชายเลน
ลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพื้นท่ีป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ 
ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการ
ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างป ี๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมี



ห น้ า  | 36 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  อ าเภอเมือง  จงัหวัดเชียงราย 

ปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของ
ประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าท่ีเพิ่มมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพื่อการบริโภค
ภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 
๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็น
ร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้
พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ 
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัว
ของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย 
๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าในประเทศ
มีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บใน
ช้ัน้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่
มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุน
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มี
จ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนตา่งๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูล

ฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่
ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ท าให้มี
ปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน 
โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุม
การรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ 
โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น  แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมใน
หลายพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

 (๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ  และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นท่ีวิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหย
ง่าย ในขณะที่พ้ืนท่ีอื่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม ่ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลง
จากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเช้ือเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การที่
ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO 
๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็
ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควั น ในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา 
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้
และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์  และการ
ระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัว
และการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้า
เสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการ
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ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่า
ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพิ่มเป็น 
๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 
๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีท่ีผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่
มีการด าเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มคีวามส าคัญมากในการเพิ่มการดดูกลบัและช่วยลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความเสียหาย
นับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลติและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทกุ
ปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัย
ประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมินผ่าน
ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ช้ีว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี 
๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความ
จ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน  เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความ
โปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี ้ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาค
ส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง มี
ผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจ
หน้าท่ีโดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท า
การทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาค
ประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากข้ึน สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรม
และจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็น
เครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิด
ข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุม่นายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ต้ังแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนท่ีมีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือ
ว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการ
เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย  พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง 
บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจท่ีส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้
ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ  ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการ
ควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให้
ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้น
จากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วน
ราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  อ าเภอเมือง  จงัหวัดเชียงราย 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอ านาจ
ให้แก ่อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และ
ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับท่ี ๑ และฉบับท่ี ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ 
หน้าที่และเพิ่มรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้
รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับท่ี ๑ จ านวน ๑๘๕ 
ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/
กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ คน 
แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานี
อนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของ
อ านาจหน้าที่และเขตพื้นที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล  ท้าให้การจัดบริการ
สาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และ
ปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนท่ีที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น 
เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มี
ช่ือเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้
อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง  รับสินบน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปช่ันในปัจจุบันที่
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปช่ันขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์
จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมาย
เกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่า
ประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับท่ี ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศท่ัวโลก จะ
เห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศใน
กลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ 
๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน  (๑ ) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘  ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) 
ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
บาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัว
ต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การ
ลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อย
ละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ 
รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) 
การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวร
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  อ าเภอเมือง  จงัหวัดเชียงราย 

มากขึ้น เมื่อค านึงถึงเง่ือนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้น
ของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อ
ตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  

 (๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อ
ยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศ
ส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงท่ีจะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้อง

แบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนก าลังแรงงานท าให้
ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะ
ฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่
จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของ
ระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่
เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี 
๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อป ี

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้  โอกาสการเข้าถึง

บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่
ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมัน่คงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่ม
คนต่างๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง 
ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกัน
ถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน คนยากจน
ขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของเมือง

หลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่น้ันๆ จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การจัดบริการ
สาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า 
บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลง
และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะ
ชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่
มากข้ึน จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่า
มากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานท่ีมากขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นท่ีเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

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

ภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะช่วย
สนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การ
เอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกลา่วต่อสาธารณะ
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  อ าเภอเมือง  จงัหวัดเชียงราย 

เพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงาน
ราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความ
เป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษา
วินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษี
อากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม  อาท ิ
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปช่ันทั้งการคอร์รัปช่ันขนาด
ใหญ่และคอร์รัปช่ันภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพื่อรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่
สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้
เหมาะสมมากข้ึน 

 
๓.๒ บริบทภายนอก 

๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะ

เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศ
ที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลัง
พัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลน
แรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับ
ผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการ
ท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่
พัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ

การผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง 
Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่
เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตาม
ความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาด
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต

เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย  ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่
ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  ได้แก่ ๑) การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ใน
ประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบ
เข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นท้ังการผลิตในประเทศและการใช้
ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิ
สติกส์ในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 
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(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของ
การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและ
มาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรง
มากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ 
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ  และแนวโน้มการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ  และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ 
ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและ
การเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัว
ของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเช่ือในสังคม ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

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

สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ท า
ให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่  เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  เช่น 
ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถใน
การพึ่งพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การ
พัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลง
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้อง
เตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

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

ที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้การ
รับรองแล้วเมื่อวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ้านวน 
๑๖๙ ข้อ 
ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและ
การบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและ
ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการ
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วางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การ
พัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และ
ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

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

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งโลจิ
สติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

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

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

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อป ี
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า

กว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลีย่ร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตวัเฉลีย่
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อป)ี 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ 

(๑ ) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างท่ัวถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
(๓) มีการกระจายอ านาจท่ีเหมาะสม 

๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
    พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการ
วิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  อ าเภอเมือง  จงัหวัดเชียงราย 

ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้ง
เชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
   สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และ
สมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  โดยยกระดับและพัฒนา
สมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ 
สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต  
เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด  และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับ
ทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
   พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจท่ามกลาง
การด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุน
ให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและ
บริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือ
เชื่อมโยงพ้ืนที ่

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการ
เดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  ขยายขีด
ความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้ง
พัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลติชิ้นสว่นอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
   ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตร
แปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเช่ือมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลด
ระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้าน
อาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้ง
ด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการใน
ลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยาย
ผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
บริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนา
ท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้
ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท า
กฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุม่คลสัเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของ
พื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความ
เชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเช่ือมโยง
กันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
เช่ือมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ  และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็น
ศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัว
ด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้าย
เงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหาร
จัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เช่ือมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิง
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  อ าเภอเมือง  จงัหวัดเชียงราย 

สร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การ
ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้
ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะ
ฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์  มี
รายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ  ที่จะ
ก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อ

สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดย

การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง 

รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษา

ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรด้านสาธารณสขุ บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้
ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศ
ไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและ
งานวิจัย (Academic Hub) เพื่อน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้
ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่ เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบท่ีหลากหลายทั้ง
ในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
พัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น  ตลอดจนการพัฒนา
นวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดย

สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้
ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากน้ี เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลด
ต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะระบบบริการ
สาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มี
รายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  อ าเภอเมือง  จงัหวัดเชียงราย 

อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จ าเป็น
และเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนว
ทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยท่ีไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงาน
และงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม  

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทัง้การปรับปรุง
และบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

 
๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อมรองรับ
ความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนใน
เมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน  ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และ
การบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และ
ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความ
สะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ความส าคัญ
กับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน  
รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน  การ
ส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอ านวย
ความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยค านึงถึง

ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อ
การบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  เพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม  
รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์  จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ 
กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า 
ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ า
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการ
น้ าในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิง
นโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนด
ปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบ
จากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่
อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท าการ
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เกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมาก
ขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ 
ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุดเร่งก าจัดขยะมูล
ฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพื้นท่ีวิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการ
แปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงใน
ประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบ
การเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนใน
การรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัย
พิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน

สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการของ
ทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม 
เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลีย่นแปลงทางด้านเศรษฐกจิ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเช่ือมโยงภาคส่วนต่างๆ  ในระดับพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
 
 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) 
จากจุดแข็งประกอบกับโอกาสที่เกิดขึ้น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีศักยภาพในด้านที่ตั้ง สามารถ

เชื่อมโยงการพัฒนาพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมกับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) และประชาคมอาเซียน 
(AC) มีวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มล้านนา ตะวันออกที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหัตถกรรม อุตสาหกรรม/สินค้าชุมชน เป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตร 
โดยมีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยง สัตว์ ยางพารา ชา กาแฟ และผลไม้ (ลิ้นจี่ ล้าไย) มีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย นอกจากนั้นสามารถที่จะพัฒนาเช่ือมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศในกลุ่ม GMS และ 
AC ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ประกอบกับมีสถาบันการศึกษาหลายระดับ พร้อมรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อ สนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆ จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนา ดังนี้  

1) ศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้า เนื่องจากกลุ่มจังหวัดฯ มีช่องทางการขนส่งสินค้า เชื่อมโยงกับ
กลุ่มประเทศ GMS และ AEC ทั้งทางบกและทางน้ า และด่านการค้าชายแดน  
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2) เป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวอารยธรรม “ล้านนา” เนื่องจากมีวัฒนธรรม ชนเผ่าที่ โดดเด่น สร้างความ
ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว และธรรมชาติที่สวยงาม 

 3) สินค้าเกษตรคุณภาพดีและปลอดภัย โดยมีสินค้าท่ีส าคัญ ได้แก่ ข้าว ล้าไย ยางพารา และโค 
 

  วิสัยทัศน์(Vision) :  
“ประตูการค้าสากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภยั  

ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต”ิ 

พันธกิจ ( Mission) :  
   1. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์เช่ือมโยงสู่สากล ให้มีการ  

ขยายตัวเพิ่มขึ้น  
   2. ส่ งเสริมพัฒ นาการและสร้ างความ เข้มแข็ งให้ ภ าค เกษตร อุตส าหกรรม  เพื่ อ เพิ่ มมู ลค่ า  

   3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนาตะวันออก ด ารงไว้  ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ  

  4. อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ สมบูรณ์
ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี  

เป้าประสงค์หลัก (Goals)  
  1. เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) และ 

AEC เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ  
  2. เพิ่มรายได้จากการส่งออกสินค้าไปยังประเทศ GMS, AEC และประเทศอื่นๆ เพิ่มขึ้น  
  3. เพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมน้าสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรม  สู่

ตลาดโลก  
  4. พัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และคุณค่าสินค้าและบริการเน้นฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเพิ่ม 

มูลค่าการท่องเที่ยวเพี่อเพิ่มรายได้  
  5. รักษาความ อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ธรรมชาติสร้างภาคีใน การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติ  

สิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความ ยั่งยืนและเตรียมพร้อมรับ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และกรอบความร่วมมือประชาคมอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ( Strategic Issues) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและ
เตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตรเพื่อ
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและ 
สุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดย การมี
ส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เช่ือมอนุภูมิภาคลุ่มน้ า  โขง
และเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 
   แนวทางการพัฒนา  
    1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการกระตุ้น การลงทุนภายในจังหวัด วิจัย พัฒนา และจัด
กิจกรรม ส่งเสริมการค้า การลงทุนกับกลุ่มจังหวัดอื่นภายในประเทศและเพื่อนบ้าน  
    2) ส่งเสริมการค้า การลงทุน โดยพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจ SMEs 3) พัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ รองรับการเช่ือมโยง NSEC ตามกรอบความร่วมมือ GMS โดยจัดตั้งศูนย์ บริหารจัดการ Logistics และ 
Supply Chain ผลักดันด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูล วิจัย พัฒนา ผลิตบุคลากรด้าน Logistics ทุกระดับ และ
จัดการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  
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  ๒. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  
เพือ่เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
   แนวทางการพัฒนา  
   1) เพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยเน้นความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะ สิ่งที่มีศักยภาพทางการตลาด ลดต้นทุนการผลิตโดยใช้หลักการผลิตปริมาณมาก ปรับปรุงคุณภาพการผลิต  เพื่อเพิ่ม
มูลค่า พัฒนากลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร  
   2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม และมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
และ อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร  
    3) สร้างความเข้มแข็งต่อเกษตรกร องค์กรเกษตรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุน 
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรในพ้ืนท่ี และสร้างความเข้มแข็ง ของกลุ่มธุรกิจและ
ผู้ประกอบการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   4) ส่งเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินค้าเกษตร โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
การตลาด แก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งสร้างช่องทางการจัดจ้าหน่ายเฉพาะกลุ่ม (Niche Product) 37   
  ๓. ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและ  
สุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  
    แนวทางการพัฒนา  
   1) ส่งเสริมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพแก่ประชาชนทุกวัย สถาบันครอบครัวและชุมชนในการดูแล
ป้องกัน ปัญหาสุขภาพอนามัย พัฒนาบุคลากรและโอกาสทางการศึกษา เตรียมความพร้อมในการปรับตัวสู่สังคมผู้  อาวุโส 
ตลอดจนส่งเสริมบทบาทและความสัมพันธ์ที่ดีของสถาบันครอบครัวและชุมชน  
    2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ โดยปรับปรุง
แหล่ง ท่องเที่ยวเดิม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ วิจัยและพัฒนาเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่อเนื่องจังหวัดในกลุ่ม และ  ส่งเสริม
ความร่วมมือในลักษณะโครงข่ายการท่องเที่ยว กับประเทศในกลุ่ม GMS  
    3) พัฒนามาตรฐานการบริการและบุคลากรการท่องเที่ยว โดยให้ชุชนมีส่วนร่วม ตลอดจนพัฒนาการ  
ประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยว  
  ๔. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดย การ
มีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว  
   แนวทางการพัฒนา  
   1) พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการจัดท้าฐานข้อมูลความ
หลากหลาย ทางชีวภาพระดับท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรมทรัพยากรชีวภาพ  
   2) รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศน์ โดยการแก้ปัญหาการบุกรุกท้าลาย  
ทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ าและป่าชุมชน การจัดท้า Food Bank การ จัดท้าฝายต้น
น้ าแบบผสมผสานและฝายกึ่งถาวร การป้องกันไฟป่ารวมทั้งการส่งเสริมอาชีพในชุมชนในพื้นที่ป่า ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยิ่ง  
   3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยี GIS ในการ
จัดท้า ฐานข้อมูลและน้าไปใช้  
   4) สร้างภาคีในการปรับตัวและรับมือจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่งเสริมชุมชนใน
การ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกจิตส านึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทุกระดับ ตลอดจนการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย เพื่อลดความ
สูญเสียให้น้อยลง 
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แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
จากผลการวิเคราะหศ์ักยภาพพื้นฐานของจังหวัด การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ผ่านกระบวนการรับฟัง 

ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนแบบมีส่วนร่วม จังหวดัได้ก าหนดวสิัยทศัน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เชียงราย (พ.ศ.255
๘ – 25๕๙) ดังนี ้

วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย (Vision)  
“เมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา ประชาชนอยู่

เย็นเป็นสุข” 
เป้าประสงค์ ( Goal ) 
1. เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการคา้ การ

ลงทุน บริการ โลจิสติกส์ การเกษตร การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS  
2. เพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน็

แนวทางหลักในการ สร้างภูมิคุ้มกนัในการสร้างคน สังคมที่มีคณุภาพ  
3. เพื่อสร้างสมดุลของระบบนเิวศและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีดแีละมี

คุณภาพ  
4. เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชนในพื้นที่ปกติและแนวชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีด ความสามารถในการแข่งขัน ด้านการค้าการลงทุน และบริการ 

โลจสิติกส ์เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุ่มอาเซยีน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคณุภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลคา่การทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์และคณุภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ด ารงความสมบรูณ์และ ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมัน่คงความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 

 
๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 25๖๑-256๔) 
  วิสัยทัศน์ “ร่วมประสาน มุ่งบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ท างานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข”  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังน้ี  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +๖ และ GMS 
  กลยุทธ์ ๑.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
 กลยุทธ์ ๑.๒ พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพื่อส่งเสริมผลผลิตทางด้านการเกษตร 
 กลยุทธ์ ๑.๓ พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น เพื่อเช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน +๖ และ GMS 
 กลยุทธ์ ๑.๔ พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
 กลยุทธ์ ๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ ๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและเพิ่มศักยภาพผลิตภัฯฑ์ท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ ๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
 กลยุทธ์ ๒.๔ ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและสาธารณสุข 
  กลยุทธ์ ๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 กลยุทธ์ ๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ ๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 กลยุทธ์ ๔.๑ รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 กลยุทธ์ ๔.๒ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 กลยุทธ์ ๔.๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข และปัญหาแรงงานต่างด้าว 
 กลยุทธ์ ๔.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน  
  กลยุทธ์ ๕.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 กลยุทธ์ ๕.๒ ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ และมลภาวะ 
 กลยุทธ์ ๕.๓ ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
 กลยุทธ์ ๖.๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ ๖.๒ พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ ๖.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
 กลยุทธ์ ๖.๔ พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 
 
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ 

" การคมนาคมมาตรฐาน  บ้านเมอืงน่าอยู่  เชิดชูภูมิปัญญา  พัฒนารายได้  
ประชาธิปไตยเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ "           

 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +๖ 
และ GMS 
  ๑.๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือ และการพัฒนา ระบบ 
โครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวในด้านการค้า และการลงทุนในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ๑.๒ พัฒนางานด้านการผังเมือง การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ และ งาน
ควบคุมอาคาร  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
    2.1 ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการ ด าเนนิ
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนได้พึ่งตนเองได้อย่างยัง่ยืน  
     2.2 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน เพื่อเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัว และการ จัดการ
ตลาด เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพท้ังภาคเกษตรกรรม ภาคอตุสาหกรรม และหตัถกรรม กลุ่มวสิาหกิจชุมชน กลุ่มผูผ้ลิต
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิตจนถึง การตลาด  
   2.๓ เสรมิสร้างศักยภาพและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและจดัหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ตามศักยภาพของ 
พื้นที่ให้เป็นโครงข่ายความร่วมมือกับจังหวัด และประเทศ 

     2.๔ ส่งเสริมและสนบัสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรมและ 
ประเพณีท้องถิ่น พร้อมยกระดับมาตรฐานดา้นบริการและธรุกิจที่เกีย่วข้องกับการท่องเที่ยวสร้างความ ประทับใจแก่
นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาการศึกษาและและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    3.1 ส่งเสริมและสนบัสนุน การพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศกึษา
ตามอัธยาศัยใหม้ีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน  
     3.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนการพัฒนาหลักสตูรในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียน  
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   3.3 พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรทางการศึกษาผูส้อนภาษาตา่งประเทศและความรู้เกี่ยวกับประเทศ เพื่อน
บ้าน พร้อมไดร้ับการพัฒนาคณุภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
    3.4 สนับสนุนการเรียนรู้คูคุ่ณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาที่ค านึงถึง ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมทางด้านภาษา และการแต่งกาย        
   3.๕ พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้อย่าง 
กว้างขวางและทั่วถึง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การสาธารณสุข และการป้องกันสาธารณภัย 
    4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัย ครอบครัว การ
รักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพ ครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่าย  
    4.2 สนับสนุนภูมิปญัญาท้องถิ่นและแพทย์ทางเลือกในการดูแลและรักษาสุขภาวะ   
    4.๓ ส่งเสริมและสนบัสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคณุภาพชีวิตเด็ก สตรี 
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผูด้้อยโอกาส  
     4.๔ สนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยที่ดีคงทน ถาวร และมี  
สภาพแวดล้อมท่ีดี  
     4.๕ ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความส าคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหไ้ดร้ับ
อาหารเสริมนมและอาหารกลางวนัอย่างครบถ้วน  
   4.๖ สนับสนุนงานดา้นการส่งเสรมิอาชีพและฝึกอาชีพให้กับประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุม่ผู้ ไม่มี
งานท า เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและอาชีพ รวมทั้งการส่งเสรมิใหก้ลุ่มผูสู้งอายุและผู้พิการมีงานท าและมรีายได ้
      4.๗ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรยีบร้อย งานด้านการ ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน ตลอดจนการ ให้ความส าคัญกับระบบ
เตือนภัยที่เกดิจากภยัธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น 
    4.๘ ส่งเสริมและสนบัสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิอยา่งเป็นระบบ ปัญหาอาชญา กรรม และ
การค้ามนุษยภ์ายใต้การบริหารจดัการอย่างบูรณาการและมปีระสิทธิภาพ   

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มให้สมบูรณ์ และยั่งยืน 
     5.1 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ ตลอดจนการ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น  
    5.2 เสรมิสร้างความร่วมมือและสร้างจิตส านึกให้กับประชาชน ในการด าเนินการอนุรักษ์การคุ้มครองดูแล
และบ ารุงรักษาป่าไม้ น้ า ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่นให้เกดิประโยชน์และเกิดผลส าเร็จ อย่างยั่งยืนและตามแนวทาง
พระราชด าร ิ 
    5.๓ พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูด้้าน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    5.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าฝายต้นน้ า (Check Dam) เพื่อชะลอการไหลของน้ าและตะกอนเสริม 
ความสมบรูณ์ของป่า  
    ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบ้านเมือง การบริหาร 
    6.1 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมสี่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิน่  
     6.2 เสรมิสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในชุมชนและท้องถิ่น บนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและ
การยอมรับของทุกภาคส่วน 
     6.3 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมยั และประชาชนมีส่วนร่วม ท้ังนี้เพื่อการ แก้ไขปัญหาของ
ประชาชนและการให้การบริการทีม่ีประสิทธิภาพ  
     6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครือ่งใช้และเทคโนโลยี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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 ๒.๓  เป้าประสงค์ 
   ๑. มีความพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ฐาน มีมาตรฐาน และมีคุณภาพ 
    ๒. สรา้งผลติภณัฑ์ชุมชน ไดม้าตรฐาน 
   ๓. ประชาขนรักและหวงแหนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   ๔. มีนักท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี 
   ๕. ประชาชนมีการศึกษา มีทักษะการใช้ชีวิตด้านต่างๆ 
   ๖. พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ ผูด้้อยโอกาส ผู้พิการ 
   ๗. สรา้งความปลอดภัยในชุมชน 
    ๘. รักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด 
   ๙. การบริหารแบบมีส่วนร่วมบูรณาการจากทุกภาคส่วนส่วน 
   ๑๐. ปรับปรุงโครงสรา้งการบรหิารงานโดยน าระบบสาร สนเทศมาใช้ 

 ๒.๔  ตัวช้ีวัด 

   ๑)  โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ก่อสร้างถนน ปรับเกรดถนน ซ่อมแซมถนน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐  
   ๒)  ประเพณีวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น ยังคงอยู่ และมีศูนย์วฒันธรรมเพิม่ขึ้น ๑ แห่ง 
   ๓)  ประชาชนน้อมน าแนวหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   ๔)  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด าเนินการกิจกรรม/โครงการต่างๆ 

   ๕)  ประชาชนมีสุขภาวะดีขึ้น โรคติดต่อในชุมชนลดลง  
   ๖)  ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๕  และพึ่งตนเองได้มากข้ึน     
 

 ๒.๕  ค่าเป้าหมาย 

  ๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว  
   ๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    
   ๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
    ๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
    ๕)  การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

  ๒.๖  กลยุทธ์ 

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมพื้นท่ี  
๒. ส่งเสริมผลติภณัฑ์ชุมชน 
๓. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ 
๔. อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีทอ้งถิ่นให้คงอยู่ 

   ๕. ส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบพอเพียง 
   ๖. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มต่างๆ 

   ๗. ส่งเสริมช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
   ๘. สร้างเครือข่ายด้านการป้องกนั 
   ๙. ส่งเสริมการดูแลรักษาป่าชุมชน. 
   ๑๐. ส่งเสริมบทบาทผู้น าชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
    ๑๑. เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการเมืองแบบมสี่วนร่วม 
    ๑๒. สร้างเครือข่ายชุมชน  

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  ๑) ไดร้ับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจ  

  ๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมประเพณที้องถิ่น 
  ๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
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    ๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มอีย่างย่ังยืน 
    ๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน        

๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อบต. มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังน้ี 

   

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสภานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ปัจจัยภายใน 
 จุดแข็ง (STRENGTH) 

1. มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  มีอากาศหนาวเย็นตลอดปีและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ประเพณีของชนเผ่าและมีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงาม 

2. ลักษณะภูมิประเทศเป็นท้ังภูเขาสูงและพื้นที่ราบติดล าน้ ากก และที่ราบตามแนวเชิงเขา สามารถใช้เป็นพื้นที่ประกอบ
อาชีพทางเกษตรกรรมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงาม 

3. ลักษณะประชากร มีประชากรเป็นชนเผ่าที่หลากหลาย ทั้งเผ่าเย้า อาข่า, มูเซอ, ลีซอ, ลาหู่ ท าให้มีประเพณี
วัฒนธรรมที่เป็นสีสันท่ีหลากหลาย มีวิถีการด ารงชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว 

4. มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีพื้นท่ีป่าไม้ทั้งในเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์ป่าชุมชน 
5. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่รองรับการพัฒนาปรับปรุง เช่น น้ าตก,ถ้ า,จุดชมวิว 

 

 จุดอ่อน (WEAKNESS) 
1. มีพื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท าให้เกิดปัญหาในการบุกรุกเขตพื้นที่ป่าไม้ เกิดปัญหาที่อยู่อาศัยที่ท ากิน

ทับซ้อนพ้ืนที่ป่า ราษฎรไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน และไม่สามารถพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่คาบเกี่ยว
เข้าไปในเขตพื้นท่ีป่า เช่น เขตอุทยานแห่งชาติล าน้ ากก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.   

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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2. ปัญหายาเสพติด ด้วยสภาพพื้นที่ติดล าน้ ากกและพื้นท่ีติดกับต าบลอื่น ๆ เป็นแนวเขตภูเขาสูงที่เป็นเส้นทางล าเลียง
ยาเสพติดที่ส าคัญและเป็นจุดพักยาเสพติดก่อนจะท าการซื้อขายแล้วน าไปแพร่ระบาดในเขตตัวเมืองเชียงรายที่อยู่
บริเวณใกล้กัน 

3. ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมและหาของป่า ขาดทักษะพื้นฐานที่จะน าไปสู่
การประกอบอาชีพอ่ืนท่ีมีรายได้เพิ่มขึ้น 

4. ประชากรส่วนใหญ่มีพื้นฐานทางด้านการศึกษาที่ไม่สูง ท าให้ยากแก่การพัฒนาด้านอื่น ๆ ไปด้วย 
5. พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตทุรกันดารห่างไกลเส้นทางคมนาคม ท าให้ขาดสุขลักษณะด้านการสาธารณะสุขที่ดีจึงเป็น

ต้นเหตุของโรคภัยไข้เจ็บและโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ เป็นต้น 
6. จ านวนประชากรที่น้อยเกินไปท าให้ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากภาครัฐในสัดส่วนที่น้อยมาก  และพื้นที่ของ

ต าบลไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้มาก จึงท าให้งบประมาณที่จะน ามาพัฒนาพ้ืนท่ีต าบลไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึงเทียบกับ
จ านวนพื้นที่รับผิดชอบท่ีกว้างเกินไป 

7. ปัญหาการลักลอบการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่ป่าที่เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร การท าไร่เลื่อนลอย รวมถึง
การที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ใส่ใจในการป้องกันและปราบปรามการท าลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง 

8. ปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน 
ปัจจัยภายนอก 

 โอกาส (OPPORTUNITIES) 
1. จังหวัดเชียงรายและอ าเภอเมืองเชียงรายเป็นท่ีตั้งและมีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยว โดย 

                     ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวไว้เป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 
2. นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดให้มีการพัฒนาบ้านเมืองเป็นเมืองน่า 

                     อยู ่ชุมชนน่าอยู่ โดยก าหนดเป็นพระราชกฤษฎีกาแล้ว 
3. การก าหนดให้จังหวัดเชียงรายเป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ ท าให้มีการลงทุนด้านต่าง ๆ ส่งผล 

          ให้ระบบเศรษฐกิจดีขึ้น 
 อุปสรรค (THREATS) 
1. ขาดงบประมาณและการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวอย่างจริงจังจากหน่วยงานภาครัฐและจากรัฐบาลจากรที่รัฐบาล

ก าหนดนโยบายให้ท้องถิ่นด าเนินการ 
2. พื้นที่ต าบลทั้งหมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ซึ่งอยู่ระหว่างการส ารวจกันพื้นที่เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ  และ

หน่วยงานภายนอกคืออุทยานแห่งล าน้ ากก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อมออ กรมป่าไม้ เป็นผู้ดูแลตาม
กฎหมาย จึงท าให้ชาวบ้านท่ีมีพื้นที่อยู่อาศัย และที่ท ากินอยู่ในเขตป่า เกิดการขัดแย้งระหว่างชาวบ้านและเจ้าหน้าที่
ป่าไม้และเจ้าหน้าที่อุทยานอยู่เสมอ 

 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของอบต.นั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่
เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวัง
และ แนวโน
มอนาคต 

๑. โครงการ
สร้าง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าในการเกษตรและน้ าส าหรับ
อุปโภค-บริโภค 

- แหล่งน้ าและ
น้ าในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตพื้นท่ี
ต าบลห้วยชมภ ู

- ประชาชนมี
แหล่งน้ าและมี
น้ าใช้อย่าง
พอเพียง 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณะยังไม่ครอบคลมุ
พื้นที่ได้ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต
พื้นที่ต าบลห้วย
ชมภู 

- ทาง
สาธารณะมี
แสงสว่าง
เพียงพอ 
สะดวก 
ปลอดภัย 
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๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบระบายน้ ายังไมเ่พียงพอ  - ราง/ท่อระบาย
น้ า 

- พื้นที่ในเขต
พื้นที่ต าบลห้วย
ชมภู 

- มีรางระบาย
น้ าสามารถ
ระบายน้ าได ้

๔) ประชาชนต้องการถนนเพ่ิมมากข้ึน   - เส้นทาง
คมนาคม 

- พื้นที่ในเขต
พื้นที่ต าบลห้วย
ชมภู 

- มีเส้นทางใน
การคมนาคม
เพียงพอและ 
สะดวก  

๒. ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรคระบาด โรคตดิต่อ - ด้าน
สาธารณสุข 

- ในเขตพื้นท่ี
ต าบลห้วยชมภ ู

ในพื้นที่ไม่มี
การระบาด
ของโรคติดต่อ 

 ๒) ปริมาณขยะและน้ าเสียเพิ่มมากข้ึน - ด้าน
สาธารณสุข 

- ในเขตพื้นท่ี
ต าบลห้วยชมภ ู
 

- ปริมาณขยะ
และน้ าเสียถูก
ก าจัดให้หมด
ด้วยวิธีการที่
ถูกต้อง 

 ๓) ประชาชนฐานะยากจน ไรผู้้พึ่งพา ไม่มีที่อยู่อาศัย  - ที่อยู่อาศัย - ประชาชนใน
พื้นที่ท่ีได้รับ
ความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความ
ช่วยเหลือ  

 ๔) การศึกษาระดับก่อนวัยเรียนยงัไม่พอเพียง เนื่องจาก
พื้นที่ของหย่อมบ้าน อยู่ห่างไกลโรงเรียน  

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

- มีที่จัดการ
เรียนการสอน
ที่เพียงพอ ต่อ
ความต้องการ
ของชุมชน 

 ๕) สูงอายุบางคนอยู่ตามล าพัง ไมม่ีผู้ดูแล   - ผู้สูงอายุในเขต
พื้นที่ต าบลห้วย
ชมภู  

- ผู้สูงอายุ
ได้รับการดูแล
ที่ด ี

 ๖) ผู้พิการไมไ่ด้รับความช่วยเหลือในด ารงชีวิต  - ผู้พิการในเขต
พื้นที่ต าบลห้วย
ชมภู 

- ผู้พิการไดร้ับ
ความ
ช่วยเหลือใน
การด ารงชีวิต
และทั่วถึง 

 ๔) เยาวชนและวยัรุ่นตดิเกมส์ บุหรี่ เหล้า สารเสพตดิ   - เยาวชนและ
วัยรุ่นในเขตพ้ืนท่ี
ต าบล 

- เยาวชนและ
วัยรุ่นมีอนาคต
ที่ด ี

๓. ด้านการ
วางแผน 
การส่งเสริม
การลงทุน 
พาณิชยก
รรมและการ
ท่องเท่ียว 

๑) ประชาชนไมม่ีการวางแผนในการด าเนินงาน - การวางแผน - ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลห้วย
ชมภู 

- ประชาชน
สามารถวาง
แผนการ
ด าเนินงานได้
เอง 

 ๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีต าบล
ห้วยชมภ ู

- มีแหล่ง
เงินทุนในการ
ท ากิจการและ
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ประกอบอาชีพ 
 ๓) ประชาชนขาดสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า 

 
- การพาณิชยก
รรม 

- ร้านค้าชุมชน - ร้านค้าชุมชน 
มีสถานท่ีใน
การขาย
จ าหน่ายสินค้า 

 ๔) ผลผลติทางการเกษตรราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลติไกลจากแหล่งรับซื้อ  

 - เกษตรกรใน
พื้นที ่

- ผลผลิตมี
ราคาสูงขึ้น 

 ๕) ในเขต อบต.มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตพื้นท่ี
ต าบลห้วยชมภ ู

- มีการพัฒนา
แหล่ง
ท่องเที่ยวและ
ส่งเสริม
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น 

๔. ด้านการ
จัดระเบียบ
ชุมชนและ
การรกัษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมเีพิ่มมากข้ึนอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ี
สัญจรไปมาบน
ถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร 
เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระ
พริบเพื่อเตือน
ให้ระมัดระวัง 

 
ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง 
ขอบขายและปรมิาณ

ของปัญหา/ 
ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๕. ด้านบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๔) มีปัญหาเรื่องการจดัการ
ขยะ 

- สิ่งแวดล้อม - ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลห้วยชมภ ู

- ปัญหาขยะลดลง  

 ๕) ป่าไม้ถูกท าลาย - สิ่งแวดล้อม - ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลห้วยชมภ ู

มีการปลูกปา่เพิ่มขึ้น 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๔๔  
 
 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกสเ์ชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซยีน +๖ 
และ GMS 

บริการชุมชนและสังคม แผนงาน เคหะและชุมชน กองช่าง อบต.ห้วยชมภ ู

๒ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว บริการชุมชนและสังคม แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนแผนงาน การศาสนา 
วัฒนธรรม และ  นันทนาการ 

ส านักงานปลัด 
กองการศึกษา 

๓ ด้านการพัฒนาการศึกษาและ
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนแผนงาน การศึกษา 

ส านักงานปลัด 
กองการศึกษา 

๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม 
การสาธารณสุข และการป้องกัน
สาธารณภัย 

บริการชุมชนและสังคม แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง 
แผนงาน การสาธารณสุข 
แผนงาน สังคมสงเคราะห ์

ส านักงานปลัด 

บริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน ส านักงานปลัด 
๕ การบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์ และยั่งยืน 

บริการชุมชนและสังคม แผนงาน สังคมสงเคราะห ์
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักงานปลัด 

เศรษฐกิจ แผนงาน การเกษตร ส านักงานปลัด 

๖ การพัฒนาด้านการบ้านเมือง 
การบริหาร 

บริหารทั่วไป บริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด 

รวม ๖ ยุทธศาสตร ์ ๔ ด้าน ๑๐ แผนงาน ๓ ส านัก/กอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตัิ 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๕๕  
 
 

๑.  การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร ์
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย

จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมิน
แผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัมนาท้องถิ่นสี่ปีของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑ๆ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักกณฑ์
การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมิน
แผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัมนาท้องถิ่นสี่ปีของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักกณฑ์
การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่อบต.ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาอบต.
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการ
จัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ 
๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  

 
 

การติดตามและประเมนิผล 
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ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วัน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

 
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ อบต.ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพใน
การด าเนินงานของอบต.ในภาพรวม   

 
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของอบต. 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้อง

ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้

ยากและบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  อ าเภอเมือง  จงัหวัดเชียงราย 

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลัง

ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  อบต.ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่

จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 
 

*************************** 
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ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ                           
                           GMS และ ASEAN 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS 
 1. ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุม่อาเซียน +6 และ GMS 
      1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 (ประชาคม
หมู่บ้าน) 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของราษฎร 

จุดที่ 1 เร่ิมต้นบ้านนายนาคือ วนาลีโกศล 
(บ้านเลขที่ 2) สิ้นสุดบ้าน นส.ศลิลา ขุ่นเขา
เกรียงไกร(บ้านเลขที่ 39) กว้าง 3 ม. ยาว
84 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 252 ตร.ม. 
จุดที่ 2 จุดเร่ิมต้นบ้านนางอาหมี่มะตา
มี่ (บ้านเลขที ่36) สิ้นสุด สวนกาแฟนาย
มานพ แสนหมี่กวา้ง3ม.
ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม. 
จุดที่ 3 เร่ิมต้นบ้านนางอุมาพร เลิศชัย
สมบัติ(บ้านเลขที่ 141)สิ้นสุดบ้านนางอา
ซามะ ตาหมี่(บ้านเลขที ่76)
กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 เมตร ห
รือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. 
จุดที่ 4 เร่ิมต้นบ้านนายไพรัช  แซ่ย่าง
(บ้านเลขที่ 100) สิ้นสุดหน้าส านกัสงฆ์
ห้วยสา้น กว้าง 3 ม.ยาว 80
ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 240 ตร.ม. 
 

500,000 - - - ถนนตามขนาด 
และแบบที ่อบต.
ก าหนดไว ้
จ านวน 2 จุด 

แก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของ
ราษฎร 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 (ประชาคม
หมู่บ้าน) 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของราษฎร 

จุดเริ่มต้น หน้าบ้านนายอาฉ่า แซตูกู่
(บ้านเลขที่ 221) สิ้นสุด หน้าบ้านนาง
บูเออ เบเซกู่ (บ้านเลขที่ 71) ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 245 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 240 ตร.ม. 

600,000 - - - ถนนตามขนาด 
และแบบที่อบต.
ก าหนดไว ้

แก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของ
ราษฎร 

กองช่าง 
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ก . ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยนื เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ                           
                           GMS และ ASEAN 
ข . ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS 
1. ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุม่อาเซียน +6 และ GMS 
     1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 (ประชาคม
หมู่บ้าน) 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของราษฎร 

เร่ิมต้นต่อจากถนน คสล.เดิม ปีงบฯ 60 
(47Q0554702,2207836)  
สิ้นสุด (47Q0554413 ,2208022) 
กว้าง 4 ม. ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม. 

600,000 - - - ถนนตามขนาด 
และแบบที่อบต.
ก าหนดไว ้
จ านวน 4 จุด 

แก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของ
ราษฎร 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 (ประชาคม
หมู่บ้าน) 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของราษฎร 

จุดที่ ๑ เร่ิมต้น หน้าบ้านนายพิชยัภูสิทธิ์  
สุวินมณี ถึงบ้านนางนายอื่อ ไอ่สอ ขนาด
กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า๔๘๐ ตร.
ม. 
จุดที่ ๒ เร่ิมต้น ต้นสวนลิ้นจี่นายไวภพ 
แลปาย ถึงท้ายสวนลิ้นจี่ นายไวภพ แล
ปาย ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๔๖๐ ตร.ม. 

600,000 - - - ถนนตามขนาด 
และแบบที ่อบต.
ก าหนดไว ้

แก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของ
ราษฎร 

กองช่าง 

5 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 (ประชาคม
หมู่บ้าน) 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของราษฎร 

เร่ิมต้นจากถนน คสล.เดิม (ปีงบฯ อบต.
2560) ตรงที่นานางจี ไอคา  
47Q0551544,2216466)  
จุดสิ้นสุด บริเวณหน้าร้านค้าประชารัฐ  
(47Q0551642,2216501) ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 113 ม. หนา 0.15 ม.  

 

300,000 - - - ถนนตามขนาด 
และแบบที ่อบต.
ก าหนดไว ้

แก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของ
ราษฎร 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุม่อาเซียน +6 และ GMS 
     1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 
6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ที่ 10 (ประชาคม
หมู่บ้าน) 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของราษฎร 

จุดที่ 1 เร่ิมต้นหน้าบ้านนายจะยอ ปุจ ู 
(47Q0555765,2215198)  
ถึง หน้าบ้านนายถวิล ขวัญเรืองรอง  
47Q0555684,2215130)  
ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 120 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
จุดที่ 2 เร่ิมต้นบ้านนายจะอื่อปอย จะบ ุ 
(47Q0555851,2215256)  
ถึง หน้าบ้านนายแมะเตอ จะตี ๋ 
47Q0555796,2215086)  
ขนาดกวา้ง  2.50 เมตร ยาว 155 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

500,000 - - - ถนนตามขนาด 
และแบบที ่อบต.
ก าหนดไว ้
จ านวน 5 จุด 

แก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของ
ราษฎร 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 (ประชาคม
หมู่บ้าน) 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของราษฎร 

จุดที่ 1 เร่ิมต้นบ้านนางอาลอ โพเมียกู ่ 
ถึง หน้าบ้านนางบูนนุง เพเมียกู่  
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 74 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๒๙๖ ตร.ม. 
จุดที่ 2 เร่ิมต้นท้ายสวนลิ้นจี่นายอาซัง 
เวยยือ ถึง สวนลิ้นจี่นายอาเจ เว่ยยือ
กู่ ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 92 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๓๖๘ ตร.ม. 

459,000 - - - ถนนตามขนาด 
และแบบที ่อบต.
ก าหนดไว ้
จ านวน 2 จุด 

แก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของ
ราษฎร 

กองช่าง 

๘ ก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บา้น หมู่ที่ 3  
(ประชาคมหมู่บ้าน) 

เพื่อเผยแพร่ และ
กระจายข่าวสารของ
ทางราชการให้
ประชาชนรับรู้ 

ขนาด สูง 12 เมตร จ านวน 3 จุด 
ดังนี้  
จุดที่ 1 บริเวณหน้าบ้านนายอาปา อา
ซังกู่ (หย่อมบา้นใหม่) 
จุดที่ 2 บริเวณหน้าหอประชุมประจ า
หมู่บ้าน (หย่อมบ้านเยา้)  
จุดที่ 3 บริเวณหน้าศาลา
หมู่บ้าน (หย่อมบ้านเยซู)  
 

๒๓๙,๐๐๐ - - - หอกระจายขา่วที่มี
ประสิทธิภาพ ใช้
งานได้ 

ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารของทาง
ราชการได้ทั่วถึง และ
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 



ห น้ า  | ๖๓ 

 

 

1. ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุม่อาเซียน +6 และ GMS 
     1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 
๙ โครงการก่อสร้างหอกระจาย

ข่าวประจ าหมูบ่้าน หมู่ที่ 4 
เพื่อเผยแพร่ และ
กระจายข่าวสารของ
ทางราชการให้
ประชาชนรับรู้ 
 

สูง 12 เมตร จ านวน 1 จุด จุดก่อสร้าง
บริเวณหน้าโบสถ์นาซารีน (หาดยาว) 

๗๑,๐๐๐ - - - หอกระจายขา่วที่มี
ประสิทธิภาพ ใช้
งานได้ 

ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารของทาง
ราชการได้ทั่วถึง และ
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

๑๐ โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า 
คสล. แบบเหลี่ยม หมู่ที ่๓
(หย่อมบา้นเย้า) 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค 
บริโภค ยามหน้าแล้ง  

ถังเก็บน้ า คสล.แบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง  
4 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 2 เมตร (47Q
564755.17  2202529.70) 
 

๑๗๘,๐๐๐ - - - มีถังเก็บน้ าส าหนับ
ใช้อุปโภคบริโภค 

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ าใช ้

กองช่าง 

๑๑ โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า 
คสล.แบบเหลี่ยม หมู่ที่ 4 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค 
บริโภค ยามหน้าแล้ง  

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 2 
เมตร  จ านวน 2 จุด  
จุดที่ 1 บริเวณโค้งสองศอก (บ้าน
ผาลั้ง) 
จุดที่ 2 หน้าบ้านนายจะลา ไอ
แตะ (บ้านแสนต่อ) 
 

๓๗๑,๐๐๐ - - - มีถังเก็บน้ าส าหนับ
ใช้อุปโภคบริโภค 

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ าใช ้

กองช่าง 

๑๒ โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า 
คสล. หมู่ที่ ๗ 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค 
บริโภค ยามหน้าแล้ง  

จุดที่ 1 แบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 4 ม. สูง 2 ม.  
จุดก่อสร้างบริเวณถังเก็บน้ าเดิมข้างบ้าน
นายอาเวย ฮาเยกุ 
จุดที่ 2 แบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 4 ม. สูง 2 ม.  
จุดก่อสร้าง ศาลเจ้าจีน 
จุดที่ 3 แบบกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 
2 ม. สูง 3 ม.  
จุดก่อสร้างบริเวณโบสถ ์
คริสจักรบ้านปางขอน 
 
 
 
 
 
 

๔๔๒,๐๐๐ - - - มีถังเก็บน้ าส าหนับ
ใช้อุปโภคบริโภค 

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ าใช ้

กองช่าง 



ห น้ า  | ๖๔ 
 

 

 1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS 
      1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

1๓ โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า 
แบบเหลี่ยม หมู่ที่ 9 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค 
บริโภค ยามหน้าแล้ง  

จ านวน 1 ถัง ภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 4 ม. สูง 2 ม. จุด
ก่อสร้าง บริเวณข้างแทงก์น้ าเก่าใกล้
ศาลเจ้า (พิกัด:
47Q549752,2215616) 

๑๗๙,๐๐๐ - - - มีถังเก็บน้ าส าหนับ
ใช้อุปโภคบริโภค 

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ าใช ้

กองช่าง 

๑๔ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
ประจ าต าบล (นโยบาย
ผู้บริหาร) 

เพื่อใช้ประชุม และ
กิจกรรมของ อบต. 

จุดก่อสร้าง อบต.หว้ยชมภ ู 2,958,000 - - - อาคารอเนก 
ประสงค์ จ านวน 1 
หลัง 

ประชาชนมีที่ประชุม
และท ากจิกรรมขนาด
ใหญ่ขึ้น สามารถจุคน
ได้มากขึ้น 

กองช่าง 

๑๕ ปรับปรุงโรงอาหาร อบต.ห้วย
ชมภู 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกบริการ
ประชาชนที่เดินทางมา
ไกล มาใช้บริการ 

โรงอาหารเก่า อบต.หว้ยชมภ ู 1๔๖,000 - - - ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการมาใช้
บริการ 

กองช่าง 

๑๖ ปรับปรุงอาคารบ้านพกั
พนักงานส่วนต าบล 

เพื่อเป็นที่พักอาศัยของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

อาคารที่พักของพนักงานส่วนต าบล 
สังกัด อบต.ห้วยชมภ ู

๑๓๘,000 - - - ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

พนักงานส่วนต าบลมี
ที่พักที่ถูกสุขลกัษณะ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๗ โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า หมู่ที่ 7 

เพื่อระบายน้ า และ
ป้องกันการช ารุดของ
ถนน 

จุดที่ 1 แบบตัวย ูขนาดราง
ปากกว้าง 0.4  
ม. ระยะทาง 32.50 ม. พร้อมฝาปิดราง
ระบายน้ า คสล.ขนาด กว้าง 0.25 ม. 
ยาว 0.50 ม. หนา 0.15 ม.  
เร่ิมต้นจากหน้าร้าน นส.สุภาพร แซ่พ่าน 
ถึง บ้านนายอาแหละ อุยแม  
จุดที่ 2 แบบตัวว ีปากกว้าง 0.8 ม. ก้น
กว้าง 0.4 ม. ระยะทาง 39 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.5 ม. เร่ิมต้นบ้านนายอา
แหละ อุยแม ถึงสวนกาแฟนายพร
พจน ์แซ่เติ๋น 

98,๐๐๐ - - - มีทางระบายน้ า 
เมื่อเกิดฝนตกหนัก  

แก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชนได้ 

กองช่าง 

  
  



ห น้ า  | ๖๕ 

 

 

 1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS 
      1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

๑๘ ซ่อมแซมจุดเชื่อมต่อถนน 
คสล.ทางขึ้น อบต.  

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
สัญจร 

จุดเร่ิมต้น  สวนป่าดอยช้าง ถึงหมู่บ้าน
ปางขอน  
 

๖๒,000 - - - ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

๑๙ ปรับปรุงผิวทางจราจรลูกรัง
บดอัดแน่น 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 
 

เส้นบ้านจะคือ-กกน้อย-แห่งหลวงใน-แกง่
หลวงนอก-ผาลั้ง 

2,000,000 - - - ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

๒๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านปางขอน หมู่ที่ 7 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 
 

ถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
ปางขอน หมู่ที ่7  

๙๐,๐๐๐ - - - ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

๒๑ โครงการติดตั้งหลังคากันสาด
และประตูเหล็กม้วนอาคารที่
ท าการอบต.หว้ยชมภ ู

เพื่อป้องกันความ
เสียหายทีอ่าจเกิด
ขึ้นกับตัวอาคาร
ส านักงาน อบต. 
 

อบต.ห้วยชมภ ู ๑๘๐,๐๐๐ - - - ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

อาคารที่ท าการ อบต.
สามารถใช้งานได้  

กองช่าง 

๒๒ โครงการติดตั้งผ้าม่านตาไก่
พร้อมอุปกรณ์ ส าหรับอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 
อบต.ห้วยชมภ ู

เพื่อกันแสงแดดที่เข้า
มามากเกินไป ท าลาย
สุขภาพของเด็ก และ
วัสดุของศูนย ์
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ห้วยชมภู ๑๒๘,๐๐๐ - - - ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

สามารถบังแดด ตัว
อาคารไม่ร้อน 

กองช่าง 

๒๓ โครงการติดตั้งป้ายบอกทาง 
อบต.ห้วยชมภ ู

เพื่อบอกทางมาที่ท า
การ อบต.หว้ยชมภู 
และหมู่บ้านทอ่งเที่ยว 
 

สามแยกปางตะไคร้ ๑๒,๕๐๐ - - - ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

มีป้ายบอกทาง กองช่าง 

๒๔ โครงการติดตั้งป้ายห้ามทิ้ง
ขยะ ในเขต อบต.ห้วยชมภ ู

เพื่อห้ามทิ้งขยะในที่
สาธารณะ 
 

เส้นทางสายหลักทางขึ้น หมู่ที่ 3,4,7,8
และ11 

๑๙,๕๐๐ - - - ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

ประชาชนไม่ทิ้งขยะ กองช่าง 

  
  



ห น้ า  | ๖๖ 

 

 

 1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS 
      1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

2๕ โครงการติดตั้งป้ายหมู่บ้าน 
และหยอ่มบ้าน 

เพื่อบอกทางเข้า
หมู่บ้าน และหย่อม
บ้าน 
 

หมู่ที่ 1 – ๑๑  - ๑๐๐,๐๐๐ - - ป้ายบอกทางเข้า
หมู่บ้าน และหย่อม
บ้าน 

มีป้ายบอกทางและ
หย่อมบา้น 

กองช่าง 

๒๖ โครงการขยายแนวเขตไฟฟา้ 
และขยายไฟกิ่ง หมู่ที่ ๗ บ้าน
ปางขอน 

เพื่อบริการประชาชน 
และป้องกันอันตรายใน
ยามค่ าคืน 
 

ภายในหมูบ่้านปางขอน และหยอ่มบ้าน
ปางตะไคร้ หมู่ที่ ๗  

- ๒๐๐,๐๐๐ - - ไฟกิ่ง และไฟฟ้าใน
ครัวเรือน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และปลอดภัย 

กองข่าง 

๒๗ ปรับเกรดขยายถนนสาย
ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวชาพัน
ปี หมู่ที่ 2 (ประชาคมหมูบ่้าน) 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในต าบล 

ปรับเกรดขยายถนน ทางเข้าแหล่ง
ท่องเที่ยวชาพันป ีระยะทาง 5 กม. 

- - ๒00,000 - ถนนทางเข้าแหล่ง
ท่องเที่ยวจ านวน 
1 แห่ง 

มีนักเท่ียวเพิ่มมากขึ้น กองช่าง 

๒๘ โครงการขยายเขตไฟกิ่ง 
ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที ่8 
(ประชาคมหมู่บ้าน) 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย ์สินของ
ผู้สัญจรไปมา 
 

ถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน - 600,000 - - ถนนสาธารณะมีไฟ
ส่องสว่าง 

เกิดความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย ์สิน
ของผู้สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๒๙ ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร
เอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที ่9 
(ประชาคมหมู่บ้าน)  

มีสถานที่ท ากจิกรรมใน
หมู่บ้าน 

อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที ่9 - - 500,000 - อาคาร
เอนกประสงค์ 
จ านวน 1 หลัง 

มีสถานที่ท ากจิกรรม
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๓๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เช่ือมหมู่บา้น(บ้านกก
น้อย-บ้านจะคือ) 
(ประชาคมต าบล) 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
สัญจร 

ถนนเชื่อมต่อหมู่บ้านกกน้อย ถึงบา้นจะ
คือ 

- - 1,000,000 - ถนนตามแบบ
มาตรฐานที่ อบต.
ก าหนด 

ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

๓๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 จ านวน 2 จุด 
(ประชาคม) 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
สัญจร 

จุดที่ 1 จุดเร่ิมต้น ศพด.เก่า สิ้นสุดหน้า
บ้านนายพรชัย แซ่จ ู
กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร 

- 
 

- 600,000 - ถนนตามแบบ
มาตรฐานที่ อบต.
ก าหนด 

ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

๓๒ ก่อสร้างสะพานขา้มล าหว้ยป่า
ขม (ป่าลัน-จะนู) 
(ประชาคมต าบล) 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
สัญจร 

ล าห้วยป่าขม - - ๖00,000 - สะพานตามแบบ
มาตรฐานที่ อบต.
ก าหนด 

ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวก 

กองช่าง 

 
 



ห น้ า  | ๖๗ 

 

 

 1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS 
      1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

๓๓ โครงการติดตั้งการ์ดเรลกันตก
ข้างทาง ถนนทางขึ้น อบต.
ห้วยชมภ ู
 

เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุทางท้องถนน 

จุดที่ 1 เร่ิมต้นสวนกาแฟนายยศสุนทร 
(47Q0565803,2201060)  
จุดสิ้นสุด (47Q0565843,2201087
) รวมระยะทาง 52 เมตร  
จุดที่ 2 เร่ิมต้นม่อนหินไหล
(47Q0566981,2200604 
จุดสิ้นสุด
(47Q0566967,2200635)  
รวมระยะทาง 24 เมตร 
จุดที่ 3 เร่ิมต้นโค้งต้นไทร  
(47Q0567375,2200197) 
จุดสิ้นสุด
(47Q0567411,2200168) รวม
ระยะทาง 48 เมตร หรือ รวมระยะทาง
ทั้ง 3 จุด ไม่น้อยกวา่124เมตร  

๒๓๘,๐๐๐ - - - การ์ดเรลกันตกข้าง
ทาง ตามแบบที ่
อบต.ก าหนด  

ลดอุบัติเหตุที่อาจ
ก่อให้เกิดการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๓๔ ขยายแนวเขตไฟฟา้ในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๑ 
(ประชาคมฯ) 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย ์สินของ
ผู้สัญจรไปมา 
 

ถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน - - ๒00,000- - จ านวนครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้ชีวิต
ประจ า วัน 

กองช่าง 

๓๕ ขยายแนวเขตไฟฟา้ในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๔ 
(ประชาคมฯ) 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย ์สินของ
ผู้สัญจรไปมา 
 

ถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน - ๒00,000 - - จ านวนครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้ชีวิต
ประจ า วัน 

กองช่าง 

๓๖ ขยายแนวเขตไฟฟา้ในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 
(ประชาคมฯ) 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย ์สินของ
ผู้สัญจรไปมา 
 

ถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน - ๒00,000 - - จ านวนครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้ชีวิต
ประจ า วัน 

กองช่าง 

 
 
 



ห น้ า  | ๖๘ 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ                           
                           GMS และ ASEAN 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS 
 1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS 
      1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

๓๗ ขยายแนวเขตไฟฟา้ในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๓ 
(ประชาคมฯ) 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย ์สินของ
ผู้สัญจรไปมา 
 

ถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน - - ๒00,000 - จ านวนครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้ชีวิต
ประจ า วัน 

กองช่าง 

๓๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 (ประชาคม
หมู่บ้าน) 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
สัญจร 

จุดที่ 1  
จุดเร่ิมต้น หน้า ร.ร.บ้านผาลั้ง ถึง หน้า
บ้านนายสิทธิโชค วิชัยน าโชค ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร 
จุดที่ 2  
จุดเร่ิมต้นหน้าหอกระจายข่าวบ้านแสน
ต่อ ถึงหน้าบ้านนายยาหลง จะยี ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 250  
 

- - 600,000 - ถนนที่ได้มาตรฐาน 
ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

๓๙ ขยายแนวไฟฟ้าบา้นห้วยม่วง 
และบ้านปา่ลัน 
และเขตไฟกิ่งภายในหมู่บ้าน 
และหยอ่มบ้าน หมู่ที่ 11 
(ประชาคม) 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย ์สินของ
ผู้สัญจรไปมา 

1. ขยายเขตไฟฟ้า ดังนี้ 
     - บ้านห้วยม่วง  
     - บ้านป่าลัน 
2. ขยายไฟฟ้ากิ่ง ดังนี้ 
     - บ้านหลัก และหย่อมบา้น 
 

-  800,000 - มีไฟฟ้าส่องสว่าง
ยามค่ าคืน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๖๙ 

 

 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ                           
                           GMS และ ASEAN 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS 
 1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS 
      1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

๔๐ ก่อสร้างรางระบายน้ า ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 (ประชาคม
หมู่บ้าน) 
 

เพื่อกันการกัดเซาะ
ถนนช ารุด 

หมู่ที่ 11 และหย่อมบ้าน - - 200,000 - รางระบายน้ าตาม
แบบที่ อบต.
ก าหนด 

ถนนไม่ถูกกัดเซาะ
ถนน 

กองช่าง 

๔๑ ปรับเกรดขยายผิวถนน หมู่ที่ 
4 (ประชาคมหมู่บา้น) 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
สัญจร 

จุดเร่ิมต้นบ้านแสนต่อ 
ถึงสามแยก สวนลิ้นจีอ่ิ้วเมี่ยน  
กว้าง 6 เมตร ยาว 3.3 กิโลเมตร 
 

- - 200,000 - ถนนที่ปรับเกรดดี
แล้ว จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

๔๒ ปรับเกรดขยายถนนทางเข้า
บ้านจะหา พร้อมวางท่อลอด
เหลี่ยม จ านวน 1 จุด 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
สัญจร 

จุดเร้ิมต้นจาก สามแยกบ้านติแส ไป 
บ้านจะหา กวา้ง 4 เมตรระยะทาง 
300 เมตร 

 

- - 200,000 - ถนนที่ปรับเกรดดี
แล้ว จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

๔๓ ปรับเกรดขยายถนนระหว่าง
หย่อมบา้น หมู่ที ่8 
(ประชาคมหมู่บ้าน) 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
สัญจร 

หย่อมบา้นห้วยแก้ว ถึงบ้านจะนู และ
บ้านแก่งหลวง 
 

- - 200,000 - ถนนขนาดกว้าง 
สัญจรไปมาสะดวก 

ประชาชนเดินทาง 
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

           

           

           

           

           

           

           

  
 
 

         



ห น้ า  | ๗๐ 
 

 

 1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS 
      1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

๔๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

จ านวน 2 จุด ดังนี้ 
จุดที่ 1 เร่ิมต้นหน้าบ้านนายโธมะ ไ่อ่ค า 
(บ้านเลขที่ 204) ถึงหน้าบา้นนาย
ปะแต ๋กูตี๋ (บ้านเลขที่ 197) ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร  
จุดที่ 2 จุดเร่ิมต้นหน้าสวนลิ้นจี่นายสม
สิทธิ์ จรรยากวิน ถึงสวนข้าวโพดนายสม
สิทธิ์ จรรยากวิน ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 75 เมตร  

๕๐๐,๐๐๐ - - - ถนนสามารถใช้
เดินทางสัญจรไป
มาได้สะดวก
ปลอดภัยตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด  

แก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชนได้ 

กองช่าง 

๔๕ โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า 
คสล.แบบกลม หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค 
บริโภค ยามหน้าแล้ง 

ถังเก็บน้ า คสล.แบบกลม เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๒ เมตร สูง ๓ เมตร จุด
ก่อสร้างบริเวณบ้านหว้ยมว่ง ใกล้แทงก์
น้ าเดิม (พิกัด47Q
๐๕๖๕๑๑๗,๒๒๐๒๘๙๗) 

๑๒๗,๐๐๐ - - - มีถังเก็บน้ าส าหนับ
ใช้อุปโภคบริโภค 

แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ าใช ้

กองช่าง 

๔๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ ๑ 
(ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑) 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

เริ่มต้น สวนกาแฟนายอะสะผะ แสน
หมี่ ถึง สวนกาแฟ นายพรชยั เลเตอะ 
ขนาด กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ มีปริมาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตร.ม. 
 

- 1,994,100 - - ถนนสามารถใช้
เดินทางสัญจรไป
มาได้สะดวก
ปลอดภัยตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด  

แก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชนได้ 

กองช่าง 

๔๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านผาลั้ง หมู่ที่ ๔ 
(ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔) 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

จุดก่อสร้าง บริเวณโค้งสองศอก  
ขนาด กวา้ง 5 เมตร ยาว 135 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม. 

- 497,300 - - ถนนสามารถใช้
เดินทางสัญจรไป
มาได้สะดวก
ปลอดภัยตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด  

แก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชนได้ 

กองช่าง 

๔๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หย่อมบา้นหาดยาว หมู่ที ่๔ 
(ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐) 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

จุดก่อสร้าง เร่ิม นานายจะปุ ้ปอมือ 
สิ้นสุด สามแยกแสนต่อไปบ้านกกน้อย 
ขนาด กวา้ง 4 เมตร ยาว 166 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. 

- 498,500 - - ถนนสามารถใช้
เดินทางสัญจรไป
มาได้สะดวก
ปลอดภัยตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด  

แก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชนได้ 

กองช่าง 



ห น้ า  | ๗๑ 
 

 

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS 
      1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

๕๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หย่อมบา้นแม่สลักเยา้ หมู่ที ่
๖(ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖) 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

จุดก่อสร้าง เร่ิม สวนลิ้นจี่นายเลาสู
ควัน แซ่พ่าน สิ้นสุด ทางโค้งต้นไทร 
ขนาด กวา้ง 4 เมตร ยาว 169 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  

- 499,600 - - ถนนสามารถใช้
เดินทางไปมาได้
สะดวกปลอดภัย  

แก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชนได้ 

กองช่าง 

๕๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านจะคือ หมู่ที่ 10 
(ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐) 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

จุดก่อสร้าง เร่ิม คสล.เดิมหน้าโรงเรียน
บ้านจะคือ (ประตู 1) สิ้นสุด บ้านเลขที ่
319 ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 170 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  

- 499,100 - - ถนนสามารถใช้
เดินทางไปมาได้
สะดวกปลอดภัย  

แก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชนได้ 

กองช่าง 

๕๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หย่อมบา้นแก่งหลวงใน  
หมู่ที่ 8 
(ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘) 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

จุดก่อสร้าง เร่ิม บ้านแก่งหลวงใน 
สิ้นสุด ถนนคสล.เดิม งบ อบจ. 
ขนาด กวา้ง 4 เมตร ยาว 655 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  

- 1,778,200 - - ถนนสามารถใช้
เดินทางไปมาได้
สะดวกปลอดภัย  

แก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชนได้ 

กองช่าง 

๕๓ โครงการปรับปรุงถนน คสล.
เส้นทางสายหลัก เขา้หมู่บา้น 
หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

เร่ิมต้น 47Q0564920,2202386 
สิ้นสุด 47Q0565092,2203651 
รายละเอียดดังนี ้ขนาดกว้าง 1 เมตร 
ยาวรวม 1,922 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

- 499,100 - - ถนนสามารถใช้
เดินทางไปมาได้
สะดวกปลอดภัย  

แก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชนได้ 

กองช่าง 

๕๔ โครงการปรับเกรดขยายถนน 
เส้นทางสายแม่สลัก – จะคือ
(ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙) 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

จุดที่ 1 เร่ิม 47Q0552117, 
2217025สิ้นสุด 47Q0552022 
,2216921 ขนาด 2 X 1.5 X 150 
จุดที่ 2 เร่ิม 47Q0550991 
,2216019 สิ้นสุด 47Q0550885 
,2215923 ขนาด 2 x 3 x 300  
จุดที่ 3 เร่ิม 47Q0550868 
,2215875สิ้นสุด 47Q0550659 
,2215700 ขนาด 2 x 3 x 285  

- 468,600 - - ถนนสามารถใช้
เดินทางสัญจรไป
มาได้สะดวก
ปลอดภัย  

แก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชนได้ 

กองช่าง 

๕๕ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

จุดเร่ิมต้น บ้านนายอาแป เมอแลกู่ 
(พิกัด47Q๐๕๖๔๒๐๓.๔๒ ,
๒๒๐๑๙๗๒.๑๕)ถึงป่าช้าบ้านใหม ่
(พิกัด47Q๐๕๖๔๒๓๙.๖๐ ,
๒๒๐๑๙๒๖.๑๔)ขนาดกว้าง๔เมตรยาว
๖๐เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร  

๑๕๒,๐๐๐ - - - ถนนสามารถใช้
เดินทางสัญจรไป
มาได้สะดวก
ปลอดภัย  

แก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชนได ้

กองช่าง 



ห น้ า  | ๗๒ 

 

 

 1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS 
      1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

๕๖ โครงการติดตั้งป้ายหมู่บ้าน
และหยอ่มบ้าน หมู่ที่ ๔ 

เพื่อความชัดเจนเขต
การปกครอง ของ
หย่อมบา้น 

เพื่อจัดท าป้ายหย่อมบา้น พร้อมติดตั้ง
แบบหล่อปูนยึดติดกับที่ดินแบบมั่นคง
ถาวร จ านวน ๑ ป้าย ติดต้ังทางเข้า
หมู่บ้านผาลั้ง 

๒๑,๐๐๐ - - - ป้ายบอกทางเข้า
หย่อมบา้น 

เกิดความชัดเจน และ
ประชาสัมพันธ์ชือ่
หย่อมบา้น 

กองช่าง 

๕๗ โครงการติดตั้งป้ายหมู่บ้าน
และหยอ่มบ้าน หมู่ที่ ๙ 

เพื่อความชัดเจนเขต
การปกครอง ของ
หย่อมบา้น 

ป้ายเหล็กพร้อมเสาปูนยึดติดกับพื้นดิน
แบบมั่นคงถาวร ส าหรับชื่อหมูบ่้านและ
หย่อมบา้น จ านวน 3 ป้าย ดังนี้ บ้าน
ห้วยกุ่ม บา้นห้วยเจริญ บา้นถ้ าศิลา 

๒๑,๐๐๐ - - - ป้ายบอกทางเข้า
หย่อมบา้น 

เกิดความชัดเจน และ
ประชาสัมพันธ์ชือ่
หย่อมบา้น 

กองช่าง 

๕๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ ๒ 
(ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒) 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

จุดที่ ๑ เร่ิมต้นบ้านนายอะจิฟู แซ่ย่าง 
สิ้นสุด บ้านนายสมบัติ ตาหมี่  
ขนาด กวา้ง ๑ เมตร ยาว ๘๒ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ มีปริมาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม. 
จุดที่ ๒ เร่ิมต้นบ้านนายชาญรณงค์ แซ่
ลี้ สิ้นสุด บ้านนายอะจิฟู แซ่ย่าง  
ขนาด กวา้ง ๑ เมตร ยาว ๘๒ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ มีปริมาณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒ ตร.ม. พร้อมวาง
ท่อ คสล. ๗ ท่อน 

- 497,600 - - ถนนสามารถใช้
เดินทางสัญจรไป
มาได้สะดวก
ปลอดภัยตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด  

แก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชนได้ 

กองช่าง 

๕๙ โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
เส้นทางหลักเข้าหมู่บ้านห้วย
แม่เลี่ยม หมู่ที่ ๓ 
(ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓) 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

จุดเริ่มต้น ๔๗Q
๐๕๖๔๑๒๙,๒๒๐๑๘๒๖ สิ้นสุด ๔
7Q0564920,2202386 
1) ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาวรวม 1,360 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
2) ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาวรวม 35 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
3) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 0.15 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
3,127 ตร.ม. 

- 1,915,300 - - ถนนสามารถใช้
เดินทางสัญจรไป
มาได้สะดวก
ปลอดภัยตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด  

แก้ไขปัญหาการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชนได้ 

กองช่าง 
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ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ                           
                           GMS และ ASEAN 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 2. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกจิและการท่องเท่ียว 
      1.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

๑ สืบสานอนรุักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม 4 ชนเผ่า 
(ประชาคม) 

เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี 4 ชนเผ่า 

ประชาชนในต าบล 4 ชนเผ่า 100,000 300,000 200,000 200,000 มีการอนุรักษ์
วัฒนธรรมชน
เผ่า 

ประชาชนชนเผ่า
รักและหวงแหน
วัฒนธรรม
ประเพณีของตน 
 

ส านักงาน
ปลัด 

๒ โครงการตลาดชุมชนเพื่อ
สร้างรายได้และส่งเสริม
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
บ้านปางขอน หมู่ที่ ๗ 
 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
รายได้ให้กับชุมชน 

หมู่บ้านปางขอน - 100,000 - - ตลาดชุมชน หมู่
ที่ 7 บ้านปาง
ขอน 

ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น และ
ช่องทางการตลาด 

ส านักงาน
ปลัด 

๓ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว
บ้านปางขอน หมู่ที่ ๗ 
 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ทางเข้าและ
แหล่งท่องเที่ยว 

ทางเข้าหมู่บ้านปางขอน ภายใน
หมู่บ้านปางขอน และจดุชมวิว 

- ๕๐,๐๐๐ - - ปรับภูมิทัศน์จดุ
ชมวิว และ
ภายในหมู่บ้าน
ท่องเที่ยว 
 

ภูมิทัศน์ที่สวยงาม
ของหมู่บ้านปาง
ขอน 

ส านักงาน
ปลัด 

๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ต าบลห้วยชมภ ู

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในต าบล 

มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากขึ้น 10,000 1๖0,000 ๑๐0,000 1๐0,000 มีนักท่องเที่ยว
มาในต าบล 
จ านวน 100 
คน 

มีนักท่องเที่ยวมา
เที่ยวมากขึ้น และ
นักท่องเที่ยวรู้จัก
ต าบลมากข้ึน 
 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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ก. 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ                           
                           GMS และ ASEAN 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 2. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกจิและการท่องเท่ียว 
      1.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

๕ โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพชุมชนใน
การบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ชุมชนด้านการ
ท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่ม/คณะกรรมการ กลุม่บริหาร
จัดการท่องเที่ยว 

๑๐,๐๐๐ - - - มีสมาชิกกลุม่
เพิ่มขึ้น 

เกิดการขยายตัว
ของกลุ่มมีผูส้นใจ
มากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

๖ จัดตั้งศูนย์พิพิธภณัฑ์และ
ศูนย์วัฒนธรรมต าบล 

เพื่อส่งเสริม และ
อนุรักษ ์ประเพณี 
วัฒนธรรม และ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

พิพิธภัณฑ์ และศูนย์วัฒนธรรม 
จ านวน 1 แห่ง 
 

10,000 - - - มีศูนย์
พิพิธภัณฑ์และ
ศูนย์วัฒนธรรม
ต าบล 

1.มีการสืบสาน
อนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี อันดีงาม
ของท้องถิ่นให้คง
อยู ่
2.เป็นแหล่งเรยีนรู้
ทางวัฒนธรรม 
3.ส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวในต าบล  

กอง
การศึกษา 

และ
ส านักงาน

ปลัด 
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ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข                       
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ด้านการพัฒนาการศึกษาและสาธารณสขุ 

 3. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย ์
      1.1 แผนงาน การศึกษา      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

1 อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ครู 
ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากร
ทางการศึกษา (นโยบาย
ผู้บริหาร) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีมาตรฐานตาม
วิชาชีพ 

บุคลากรทางการศึกษา ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 บุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้
ด้านการจัด
การศึกษาเพิ่มขึ้น 

บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ด้านจัด
การศึกษาตาม
มาตรฐานตามวิชาชพี 

กองการศึกษา 

2 ส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียน
การสอนและนวัตกรรมทาง
การศึกษา(แผนการศึกษาสี่ปี) 

เพื่อผลิตสื่อการเรียน
การสอนสนับสนุน
การศึกษาของเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 สื่อการเรียนการ
สอน ส าหรับเด็ก
ในศูนย์ฯ 

เด็กมีพัฒนาการที่ดี
ขึ้นจากสื่อ 

กองการศึกษา 

3 พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก ใน
สังกัด อบต. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานของครู
ผู้ดูแลเด็ก และ
บุคลากรที่ดูแลเด็ก 

ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรที่ดูแลเด็ก ใน
สังกัด  

10,000 - - - การท างานมี
ประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น 

การท างานมี
ประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 

4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (รายหัว/
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา/
ค่าอาหารกลางวัน) 

เพื่อให้เด็กอนุบาล
ได้รับสารอาหารที่
ครบถ้วนและมีสุขภาพ
ที่แข็งแรงสมบูรณ์ 

รร.ในสังกัด สพฐ / ศพด. / กศน. 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ านวนเด็ก
นักเรียนที่ได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวัน 

เด็กอนุบาลได้รับ
สารอาหารที่เป็น
ประโยชน์ต่อการ
เจริญและครบถ้วน 

กองการศึกษา 

5 อาหารเสริม(นม) เพื่อให้เด็กอนุบาล
ได้รับสารอาหารที่
ครบถ้วนและมีสุขภาพ
ที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
 

รร.ในสังกัด สพฐ / ศพด. / กศน.  2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ านวนเด็ก
นักเรียนที่ได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวัน 

เด็กอนุบาลได้รับ
สารอาหารที่เป็น
ประโยชน์ต่อการ
เจริญและครบถ้วน 

กองการศึกษา 

6 อบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชน 
(แผนการศึกษา) 
 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
มีคุณธรรม 

ศพด.ในสังกัด และประชาชนทั่วไป 5,000 ๒๐,000 5,000 5,000 จ านวนเด็กที่เข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กมีความรู้ มี
คุณธรรม จริยธรรม
เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 

7 สืบสานวัฒนธรรมภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
(แผนการศึกษา) 
 

สืบสานอนุรักษภ์ูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู ่

ศพด.ในสังกัด และประชาชนทั่วไป 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนเด็กที่เข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กมีความรู้ หวง
แหนในภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตนเอง 

กองการศึกษา 
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ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข                       
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ด้านการพัฒนาการศึกษาและสาธารณสขุ 

 3. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย ์
      1.1 แผนงาน การศึกษา      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

8 ค่ายภาษาจีน 
(แผนการศึกษา) 

ให้เด็กได้รับความรู้
เพิ่มทักษะภาษาท่ี
สอง ภาษาจีน 

ศพด.ในสังกัด และประชาชน
ทั่วไป 

5,000 - - - จ านวนเด็กท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กมีความรู้ มี
และทักษะด้าย
ภาษาที่สอง 

กอง
การศึกษา 

9 ค่ายวิชาการ 
(แผนการศึกษา) 

ให้เด็กได้รับความรู้
และเพิ่มพูนทักษะ
ด้านวิชาการ 

ศพด.ในสังกัด และประชาชน
ทั่วไป 

๑๐,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนเด็กท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กมีความรู้ มี
ทักษะด้านวิชาการ
เพิม่ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

10 หนูน้อยรักษ์โลก 
(แผนการศึกษา) 

ให้เด็กตระหนัก 
และช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อม 

ศพด.ในสังกัด และประชาชน
ทั่วไป 

5,000 ๒๐,000 ๑๐,000 5,000 จ านวนเด็กท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กมีความรู้ 
รักษาสิ่งแวดล้อม 

กอง
การศึกษา 

11 วันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเด็กให้
เด็ก มีความคดิกล้า
แสดงออก 

เด็กและเยาวชน ประชาชนทุก
หมู่บ้าน 

๒๐,000 ๒๐,000 ๒๐,000 ๒๐,000 ผู้มาร่วมงานมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80 

ส่งเสริมกระตุ้น
พัฒนาการของเด็ก
ได ้

กอง
การศึกษา 

๑๒ ค่ายภาษาอังกฤษ 
(แผนการศึกษา) 

ให้เด็กได้รับความรู้
เพิ่มทักษะภาษาท่ี
สอง ภาษาอังกฤษ 

ศพด.ในสังกัด และประชาชน
ทั่วไป 

- ๒๐,000 - - จ านวนเด็กท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กมีความรู้ มี
และทักษะด้วย
ภาษาที่สอง 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข                       

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ด้านการพัฒนาการศึกษาและสาธารณสขุ 
 3. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย ์
      1.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

1 อบรมความรู้การเพาะพันธุ์
กล้าไม้  
(ชา กาแฟ แมคคาเดเมีย) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้การเพาะพันธุ์
กล้าไม้ 

ประชาชน ม.1-11  10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้การ
เพาะพันธุก์ล้า 

ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ด้านการ
เพาะพันธุก์ล้า  

ส านักงานปลัด 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการในการ
จัดท าแผนและทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนรวมในการจัดท า
แผนท้องถิ่น 

ประชาชน ม.1-11  ๕,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดท า
แผนพัฒนา 

ส านักงานปลัด 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดท าแผน
ชุมชนแก่ผู้น า 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนรวมในการจัดท า
แผนท้องถิ่น 

ประชาชน ม.1-11  ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จ านวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดท า
แผนพัฒนา 

ส านักงานปลัด 

4 วันผู้สูงอายุแห่งชาต ิ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุให้ด ี

ผู้สูงอายุต าบลในหว้ยชมภ ู 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมายมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

5 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ/กลุ่มสตรี/
กลุ่มอาชีพ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุ/กลุ่มสตรี/กลุ่มอาชพีต าบลใน
ห้วยชมภ ู

๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมายมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

6 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตร ี

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตกลุ่มสตร ี
 

ลุ่มสตรีต าบลในห้วยชมภ ู ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมายมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

7 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/
คนไร้ที่พึ่ง 
 

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง ใน
ต าบลห้วยชมภ ู

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมายมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

8 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต
ผู้สูงอายุให้ดีขึ้น 
 

ผู้สูงอายุต าบลในหว้ยชมภ ู - 30,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมายมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

9 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มอาชีพ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตกลุ่มอาชพี 
 

ลุ่มสตรีต าบลในห้วยชมภ ู 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมายมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 



ห น้ า  | ๗๘ 

 

 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข                       
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การสาธารณสุข และการป้องกันบรรเทาสาธารณภยั 
     4.1 แผนงาน สาธารณสุข      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

1 โครงการพ่นหมอกควัน
ป้องกันยุงลาย 

เพื่อป้องกันการเกิด
โรคระบาด 

ม.1-11 ๙0,000 ๙๐,000 100,000 100,000 ไม่เกดิโรค
ไข้เลือดออกใน
ชุมชน 

ไม่เกดิโรค
ไข้เลือดออกในเขต
พื้นที่ต าบล 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันการเกิด
โรคพิษสุนัขบ้า 

ม.1-11 ๒0,000 - - - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ปราศจากโรคพิษ
สุนัขบ้าในชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคต่างๆ 

เพื่อป้องกันการเกิด
โรคต่างๆในชุมชน 

ม.1-11 ๒0,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนรัก
สุขภาพเพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนในการ
ส่งเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรค 

เพื่อให้ความรู้การ
เกิดโรคต่างๆใน
ชุมชน 

ม.1-11 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
และรูจ้ักการรักษา
สุขภาพเพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันโรค
เอดส ์

เพื่อป้องกันการเกิด
โรคเอดส์ในชุมชน 

ม.1-11 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนรู้จักการ
ป้องกันตนให้
ห่างไกลเอดส ์

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการอบรมให้ความรู้
เชิงปฏิบัติการและการ
บริหารจดัการขยะครบ
วงจร 

เพื่อให้ความรู้การ
บริหารจดัการขยะ
ในชุมชน 

ม.1-11 10,000 - - - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
และรูจ้ักการ
บริหารจดัการขยะ 

ส านักงาน
ปลัด 

7 โครงการอบรมให้ความรู้
และพัฒนาศักยภาพการ
ป้องกันโรคในชุมชน แก่ 
ผู้น าชุมชน อสม. และ
แกนน าสุขภาพ 

เพื่อให้ความรู้การ
เกิดโรคต่างๆใน
ชุมชน 

ม.1-11 ๒0,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สร้างแกนน า
สุขภาพในชุมชน
เพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

  



ห น้ า  | ๗๙ 

 

 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                       
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การสาธารณสุข และการป้องกันบรรเทาสาธารณภยั 
      4.2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

1 ลดอุบัตเิหตุทางท้องถนน 
อบต.ห้วยชมภ ู

เพื่อส่งเสริมการขับ
ขี่ปลอดภัยทางถนน 

ม.1-11 10,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

ผู้ขับข่ีมีความรู้
และขับข่ีถูกกฎ
จราจร 

ส านักงาน
ปลัด 

2 ฝึกอบรม อปพร.ประจ าป ี เพื่อให้ความรู้และ
บทบาทหน้าท่ีใน
งานอปพร.และสาย
ตรวจอาสา 

ม.1-11 - 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

การเกิดเหตลุดลง
และลดการสูญเสีย
ชีวิตของผู้ประสบ
เหตุได ้

ส านักงาน
ปลัด 

3 ซักซ้อมแผนอพยพสา
ธารณภัยแผ่นดิน ไหว ดิน
โคลนถลม่ ประจ าป ี

ชุมชนได้มีความรู้
ความเข้าใจข้ันตอน
การปฏิบัติของ 
จนท.ป้องกัน 

ม.1-11 - - - 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

ชุมชนมีความรู้ 
เข้าใจในการ
อพยพ กรณีเกิดสา
ธารณภัย 

ส านักงาน
ปลัด 

4 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ภัยและการป้องกันภัยแก่
ประชาชน 

เพือ่ให้ประชาชนมี
ความรู้ด้านการ
ป้องกันภัย 

ม.1-11 - - - 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

ประชาชนมีความรู้
ด้านการป้องกัน
ภัย 

ส านักงาน
ปลัด 

5 ท าแนวกันไฟหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการเกิด
ไฟป่า 

ม.1-11 - - - 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

ป้องกันการเกิดไฟ
ป่า 

ส านักงาน
ปลัด 

6 ฝึกอบรมฝึกซ้อมการ
เคลื่อนย้ายผู้คนและสัตว์
กรณีภยัพิบัติ          
(นโยบายผู้บริหาร) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกซ้อม
เคลื่อนย้ายผู้คน
และสตัว์กรณีภัย
พิบัติ 

ม.1-11 20,000 ๒0,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

ประชาชนรู้วิธีการ
เคลื่อนย้ายคนและ
สัตว์กรณีเกดิภัย
พิบัติ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 



ห น้ า  | ๘๐ 
 

 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                       
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การสาธารสขุ และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
      4.2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

7 ฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(นโยบายผู้บริหาร) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

อปพร.ในต าบล 1๐0,000 - 50,000 - จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

อปพร.มีความ
พร้อมทุกขณะใน
การป้องกันภัย 
เมื่อเกิดเหตุการณ ์

ส านกังาน
ปลัด 

8 อบรมและป้องกันอัคคีภัย 
การเกิดไฟป่า 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมป้องกันการ
เกิดไฟป่า 

ม.1-11 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

ประชาชนสามารถ
เตรียม พร้อมรับ
เหตุภยัพิบัติได ้

ส านักงาน
ปลัด 

9 เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย
น้ าป่าไหลหลาก ดินทรุด 
ดินถล่ม แผ่นดินไหว 
(นโยบายผู้บริหาร) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการเฝ้า
ระวังและแจ้งเตือน
ภัยน้ าป่าไหลหลาก 
ดินทรุด ดินถล่ม ฯ 

ม.1-11 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

ประชาชนสามารถ
เตรียม พร้อมรับ
เหตุภยัพิบัติได ้

ส านักงาน
ปลัด 

 
 4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การสาธารสขุ และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
      4.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

1 รณรงค์และป้องกันปัญหา
ยาเสพตดิในพ้ืนท่ี 
(นโยบายผู้บริหาร) 
 

สร้างจิตส านึกให้
ประชาชนห่างไกล
ยาเสพตดิ 

ประชาชนต าบลห้วยชมภ ู 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมี
จิตส านึกในการไม่
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติด 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 



ห น้ า  | ๘๑ 
 

 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข                       
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การสาธารสขุ และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
      4.4 แผนงาน สังคมสงเคราะห ์      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

1 สงเคราะห์ครอบครัวผูม้ี
รายได้น้อยและผูไ้ร้ที่
พึ่งพิง ในต าบลห้วยชมภู 
(นโยบายผู้บริหาร) 

เพื่อสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยและผู้ไร้ที่
พึ่งพิง 

ผู้ยากไร้ และผูไ้ร้ที่พึ่งพิง ในต าบล
ห้วยชมภ ู

10,000 - - - ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อย และ
ผู้ไร้ที่พึ่งพิง 
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ผู้ทอดทิ้งและ
ครอบครัวผู้
เดือดร้อนมีชีวิต
ความเป็นอยู่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการบ้านท้องถิ่น 
ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้
องค์ราชัน ราชินี 
(นโยบายผู้บริหาร) 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส ผูไ้ร้ที่
พึ่งพิง มีท่ีอยู่อาศัย 

ผู้ยากไร้ และผูไ้ร้ที่พึ่งพิง ในต าบล
ห้วยชมภ ู

10,000 - - - ความมั่นคง
แข็งแรงของที่
อยู่อาศัย 

ผู้ด้อยโอกาส ผูไ้ร้
ที่พ่ึงพิง มีท่ีอยู่
อาศัยท่ีมั่นคง
แข็งแรง 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๘๒ 

 

 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบรูณ์และ ยั่งยืน                        
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ และยั่งยืน 

 5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบรูณ์ และยั่งยืน 
      5.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

1 ขุดบ่อขยะ (นโยบาย
ผู้บริหาร) 

เพื่อลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมและ
มลพิษจากขยะมูล
ฝอย 

ม.1-11 - 10,000 - 10,000 จ านวนบ่อขยะ สามารถลดปญัหา
สิ่งแวดล้อม และ
มลพิษจากขยะมูล
ฝอย 

ส านักงาน
ปลัด 

2 อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ให้ความรู้แก่
ประชาชนในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
 
 

ม.1-11 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

ประชาชน
ตระหนักถึงการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

ส านักงาน
ปลัด 

3 ส่งเสริมการใช้เตาเผาขยะ
ลดมลพิษ (นโยบายของ
ผู้บริหาร) 

เพื่อลดปัญหาการ
ทิ้งขยะมูลฝอยในท่ี
สาธารณะ และลด
การระบาดของเชื้อ
โรคที่มาจากขยะมลู
ฝอย 

ม.1-11 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

สามารถลดปญัหา
การทิ้งขยะมูลฝอย
ในที่สาธารณะ 
และลดการระบาด
ของเชื้อโรคที่มา
จากขยะมลูฝอย 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๘๓ 

 

 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบรูณ์และ ยั่งยืน    
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ และยั่งยืน 

 5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบรูณ์ และยั่งยืน 
      5.2 แผนงาน การเกษตร      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

1 อนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและ
ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม
(นโยบายผู้บริหาร) 

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ 
แหล่งน้ า และป่า
ชุมชน 

ม.9 ปลูกป่าชุมชน 
ม.4 ปลูกป่าต้นน้ าบ้านแสนต่อ 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

จ านวนป่าชุมชน
เพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการสร้างฝายชะลอ
น้ า(แผนเกษตรและแหล่ง
น้ า) 
 

เพื่อชะลอการไหล
ของน้ าและตะกอน 
เพื่อเสรมิความ
สมบูรณ์ของป่า 

หมู่ที่ 1-11 40,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

น้ าไม่ท่วมพื้นท่ี
เกษตรกรรม และ
ที่อยู๋อาศัยของ
ชาวบ้าน 

ส านักงาน
ปลัด 

3 อบรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
หน้าดินให้เหมาะแก่การ
เพาะปลูก ม.4             
(แผนเกษตรและแหล่งน้ า) 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
การอนุรักษ์ดิน 

ประชาชน ม.4 - - 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ดินมีคณุภาพ และ
สารอาหาร 

ส านักงาน
ปลัด 

4 ปลูกป่าต้นน้ าและสถานท่ี
ส าคัญ  (นโยบาย
ผู้บริหาร) 

เพื่อสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ผืน
ป่า 

ม.1-11 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ป่าไม้เพิม่ขึ้น สด
โลกร้อน 

ส านักงาน
ปลัด 

5 กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก
เพื่ออนุรักษ์ผืนแผ่นดิน
ของพ่อ (นโยบาย
ผู้บริหาร) 

เพื่อสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ผืน
ดินตามแนว
พระราชด าริฯ 

บริเวณไหล่เขาที่เสี่ยงต่อการไหล
ของหน้าดิน 

- - 5,000 5,000 จ านวนพื้นที่
ปลูกหญ้าแฝก 

ไม่เกดิดินสไลด์
ตามไหล่เขา 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 

 

 



ห น้ า  | ๘๔ 

 

 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการค้าการลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS                         
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมือง การบริหาร 

 6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบ้านเมือง การบริหาร 
      1.1 แผนงาน การบริหารงานทั่วไป      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

1 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยว 
ข้อง กับการปฏิบัติงาน 
ส าหรับข้าราชการท้องถิ่น  
(นโยบายผู้บริหาร) 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมาย
แก่ข้าราชการใน
การปฏิบัตริาชการ 

คณะผู้บริหาร พนักงาน 
ข้าราชการ ลูกจ้าง อบต.ห้วยชมภ ู

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนจะได้รับ
การบริการที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

2 อบต.สัญจรพบประชาชน 
(นโยบายผู้บริหาร) 

ออกพ้ืนท่ีรับฟัง
ความคิดเห็นความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ประชาชน ทุกหมู่บ้าน 5,000 - - - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชนแท้จริง 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการ 5 ส              
(นโยบายผู้บริหาร) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการท างานของ
พนักงานในอบต.
ห้วยชมภ ู

การท างานของพนักงานมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5,000 - - - ลดขั้นตอนการ
ท างานได้ร้อย
ละ 50 

การท างานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมาก
ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

4 อบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิ ภาพการท างาน
ให้แก่คณะผู้บริหาร ส.
อบต. พนัก งานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง และผู้น า
ชุมชน    

เพื่อเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการท างานของ
คณะผู้บริหาร ส.
อบต. พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง และ
ผู้น าชุมชน 

คณะผู้บริหาร พนักงาน 
ข้าราชการ ลูกจ้าง อบต.ห้วยชมภ ู

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

คณะผู้บริหาร ส.
อบต. พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง 
และผู้น าชุมชน 
ท างานมีประสิทธิ 
ภาพ และ รวดเร็ว 

ส านักงาน
ปลัด 

5 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อเป็นคา่ใช้จ่าย
ในการจัดการ
เลือกตั้งทุกระดับ 

ประชาชนในต าบลห้วยชมภ ู 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้มาใช้
สิทธ์ิเลือกตั้ง 

สามารถจัดการ
เลือกตั้งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

 
 



ห น้ า  | ๘๕ 

 

 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการค้าการลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS                         
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมือง การบริหาร 

 6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบ้านเมือง การบริหาร 
      1.1 แผนงาน การบริหารงานทั่วไป      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

6 อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
ให้แก่คณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
และผู้น าชุมชน          
(นโยบายผู้บริหาร) 

เพื่อสร้างจิตส านึก
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่ 
คณะผู้บริหาร ส.
อบต. พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง และ
ผู้น าชุมชน 

คณะผู้บริหาร พนักงาน 
ข้าราชการ ลูกจ้าง อบต.ห้วยชมภ ู

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนจะได้รับ
การบริการที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

7 วันพ่อแห่งชาติ เพื่อส านึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ 
และแสดงความ
กตัญญูแด่พ่อ 

แสดงส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุ และแสดงความ
กตัญญูแด่พ่อ 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

แสดงส านึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ 
และแสดงความ
กตัญญูแด่พ่อ 

ส านักปลดั 

8 วันแม่แห่งชาติ เพื่อส านึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ 
และแสดงความ
กตัญญูแด่แม ่

แสดงส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุ และแสดงความ
กตัญญูแด่แม ่

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

แสดงส านึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ 
และแสดงความ
กตัญญูแด่พ่อ 

ส านักปลดั 

9 จัดเก็บภาษเีคลื่อนที่  1.เพื่อลดขั้นตอน
ในการจัดเก็บภาษ ี
2.เพื่อบริการ
ประชาชนนอก
สถานท่ี และนอก
เวลาราชการ 

จัดเก็บภาษไีดเ้พิ่มขึ้น 10,000 10,000 10,000 10,000 จัดเก็บภาษไีด้
เพิ่มขึ้น 

จัดเก็บภาษไีด้
เพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

10 จัดท าแผนท่ีภาษี  เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษ ี

จัดเก็บภาษไีดเ้พิ่มขึ้น 10,000 10,000 10,000 10,000 จัดเก็บภาษไีด้
เพิ่มขึ้น 

จัดเก็บภาษไีด้
เพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 



ห น้ า  | ๘๖ 

 

 

 6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบ้านเมือง การบริหาร 
      1.1 แผนงาน การบริหารงานทั่วไป      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

13 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใช้ส าหรับ
ยานพาหนะ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการเบิกจา่ย มีการเบิกจา่ย ส านักงาน
ปลัด 

14 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ส าหรับ
ยานพาหนะ/รถไถ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการเบิกจา่ย มีการเบิกจา่ย ส านักงาน
ปลัด 

15 วัสดุการเกษตร เพื่อใช้ส าหรับ
กิจกรรมต่างๆ 

วัสดุการเกษตร 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการเบิกจา่ย มีการเบิกจา่ย ส านักงาน
ปลัด 

16 วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อใช้ส าหรับ
กิจกรรมต่างๆ 

วัสดุคอมพิวเตอร ์ 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการเบิกจา่ย มีการเบิกจา่ย ส านักงาน
ปลัด 

17 วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ เพือ่ใช้ส าหรับ
กิจกรรมต่างๆ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการเบิกจา่ย มีการเบิกจา่ย ส านักงาน
ปลัด 

18 วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ส าหรับ
กิจกรรมต่างๆ 

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการเบิกจา่ย มีการเบิกจา่ย ส านักงาน
ปลัด 

19 วัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ส าหรับ
กิจกรรมต่างๆ 

วัสดุก่อสร้าง ปูน ทราย หิน ฯลฯ 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการเบิกจา่ย มีการเบิกจา่ย ส านักงาน
ปลัด 

20 วัสดุส านักงาน เพื่อใช้ส าหรับงาน
ในส านักงาน 

วัสดุส านักงาน 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการเบิกจา่ย มีการเบิกจา่ย ส านักงาน
ปลัด 

21 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

เพื่อใช้ส าหรับ
กิจกรรมต่างๆ 

ค่าพวงมาลัย เบี้ยเลีย้งพยาน ฯลฯ 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการเบิกจา่ย มีการเบิกจา่ย ส านักงาน
ปลัด 

22 ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ส าหรับ
กิจกรรมต่างๆ 

โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ ช้ันวาง โต๊ะหมู่บูชา  
ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 มีการเบิกจา่ย มีการเบิกจา่ย ส านักงาน
ปลัด 

23 ครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิง เพื่อใช้ส าหรับ
กิจกรรมต่างๆ 

ถังดับเพลิง อุปกรณเ์กี่ยวกับการ
ดับเพลิง ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 มีการเบิกจา่ย มีการเบิกจา่ย ส านักงาน
ปลัด 

 
ก 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการค้าการลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS                         
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ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  การพัฒนาด้านการบ้านเมือง การบริหาร 
 6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบ้านเมือง การบริหาร 
      1.1 แผนงาน การบริหารงานทั่วไป      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

24 ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ เพื่อใช้ส าหรับ
กิจกรรมต่างๆ 

เครื่องเสยีง ล าโพง ชุดอุปกรณ์
เครื่องเสยีงเคลื่อนที่ ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 มีการเบิกจา่ย มีการเบิกจา่ย ส านักงาน
ปลัด 

25 ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อใช้ส าหรับ
กิจกรรมต่างๆ 

เครื่องขัดพื้น ตู้ท าน้ าเย็น น้ าร้อน 
ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 มีการเบิกจา่ย มีการเบิกจา่ย ส านักงาน
ปลัด 

26 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อใช้ส าหรับ
กิจกรรมต่างๆ 

คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โน้ตบุ๊ก 
ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 มีการเบิกจา่ย มีการเบิกจา่ย ส านักงาน
ปลัด 

27 งบกลาง 
(นโยบายผู้บริหาร) 
 

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ตามระเบียบฯ  

ส่งเงินสมทบ กบท.ครบถ้วนและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ครบ
ส ารองจ่ายเงินช่วยเหลือผู้พิการ  
ผู้ป่วยเอดส์ และผูสู้งอาย ุ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีการเบิกจา่ย มีการเบิกจา่ย ส านักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการ โลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซยีน+6 และ GMS   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมือง การบริหาร 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมือง การบริหาร 
           1.1 การบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการด าเนินการและ
สนับสนุนการด าเนินงานจัด
กิจกรรมของส่วนราชการ
และองค์กร จังหวัดเชียงราย 
ประจ าปี  

เพื่ออุดหนุนโครงการ
ด าเนินการและสนับสนุน
การด าเนินงานจัดกิจกรรม
ของส่วนราชการและองค์กร 
จังหวัดเชียงราย  

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
เมืองเชียงราย 

20,000 36,000 36,000 36,000 การจัดกิจกรรมของ
ส่วนราชการและ
องค์กร จังหวัด
เชียงราย 

สืบสานและอนุรักษ์
กิจกรรมวัฒนธรรม
ประเพณีล้านนาของ
จังหวัดเชียงราย ให้
เป็นท่ียอมรับ 

กองการศึกษา ปกครองอ าเภอ
เมืองเชียงราย 

2 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี
เป้าหมาย 

เพื่ออุดหนุนโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นท่ีเป้าหมาย ประจ าปี  
 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
เมืองเชียงราย 

30,000 - - - การจัดกิจกรรมการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
พื้นท่ีเป้าหมาย 

สามารถควบคุมแหล่ง
ระบาดของยาเสพติด 
และป้องกัน แก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
พื้นท่ีป้าหมายได้ 

ส านักงานปลัด ปกครองอ าเภอ
เมืองเชียงราย 

3 โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
จัดซ้ือจัดจ้างของ อปท.
ระดับอ าเภอ  

เพื่ออุดหนุนโครงการปรับ 
ปรุงศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้าง
ของ อปท.ระดับอ าเภอ 

อุดหนุนอ าเภอ
เมืองเชียงราย 

45,000 - - - ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัด
จ้างของ อปท.ระดับ
อ าเภอเมือง 

มีศูนย์จัดซ้ือจัดจ้าง
ระดับอ าเภอ เพื่อ
ให้บริการแก่ อปท.
ต่างๆ เช่น สถานท่ีรับ-
เปิดซอง เป็นต้น 

ส านักงานปลัด อุดหนุนอ าเภอ
เมืองเชียงราย 

4 อุดหนุนอ าเภอเมืองเชียงราย
โครงการฝึกอบรมชุดรักษา
ความสงบเรียบร้อย  

เพื่อส่งเสริม/สนับสนุน
อ าเภอจัดท าโครงการอบรม
ชุดรักษาความสงบเรียนร้อย 

อุดหนุนอ าเภอ
เมืองเชียงราย  

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนอุดหนุน
อ าเภอเมือง
เชียงราย 

ส่งเสริม/สนับสนุน
อ าเภอจัดท าโครงการ
อบรมชุดรักษาความ
สงบเรียนร้อย 

ส านักงานปลัด อุดหนุนอ าเภอ
เมืองเชียงราย 

แบบ ผ 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการ โลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซยีน+6 และ GMS   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมือง การบริหาร 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมือง การบริหาร 
           1.1 การบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนนุ 2561 256 2563 2564 

5 โครงการส่งเสริมการพัฒนา 
ปรับปรุง และฟื้นฟู 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

เพื่ออุดหนุนท่ีท าการอ าเภอ
เมืองเชียงรายจัดท าโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนา ปรับปรุง 
และฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน  

อุดหนุนอ าเภอ
เมอืงเชียงราย  

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนอุดหนุน
อ าเภอเมือง
เชียงราย 

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนา ปรับปรุง และ
ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน เพื่อการพัฒนา
ท่ียั่งยืน 

ส านักงานปลัด อุดหนุนอ าเภอ
เมืองเชียงราย  

6 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 
นักเรียนต าบลห้วยชมภู 

เพื่ออุดหนุนกลุ่มโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในเขตต าบลห้วย
ชมภู 

อุดหนุนกลุ่ม
โรงเรียน 

50,000 50,000 50,000 50,000 อุดหนุนกลุ่ม
โรงเรียน 

เพื่ออุดหนุนกลุ่ม
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
ในเขตต าบลห้วยชมภู 

กองการศึกษา อุดหนุนกลุ่ม
โรงเรียน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
      1.1 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561  

(บาท) 
2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

1 โครงการสร้างพิพธิภัณฑ์
และศนูย์วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริม และ
อนุรักษ์ ประเพณี 
วัฒนธรรม และ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
พิพิธภัณฑ์ และศูนย์วัฒนธรรม 
จ านวน 1 แห่ง 
 
 

2,500,000 - - - 1มีห้องจัดแสดง
นทิรรศการ 
2 มีกิจกรรม
วัฒนธรรมสัมพนัธ์
ปีละครั้ง 

1.มีการสืบสาน
อนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี อันดีงาม
ของท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบต่อไปรุ่นลูกรุ่น
หลาน 
2.เป็นแหล่งเรียนรู้
ทางวัฒนธรรม 
3.ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในต าบล 
และสร้างรายได้ให้
ชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 03 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๔๔  

 
 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกสเ์ชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซยีน +๖ 
และ GMS 

บริการชุมชนและสังคม แผนงาน เคหะและชุมชน กองช่าง อบต.ห้วยชมภ ู

๒ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว บริการชุมชนและสังคม แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ   
           นันทนาการ 

ส านักงานปลัด 
กองการศึกษา 

๓ ด้านการพัฒนาการศึกษาและ
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงาน การศึกษา 

ส านักงานปลัด 
กองการศึกษา 

๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม 
การสาธารณสุข และการป้องกัน
สาธารณภัย 

บริการชุมชนและสังคม แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง 
แผนงาน การสาธารณสุข 
แผนงาน สังคมสงเคราะห ์

ส านักงานปลัด 

บริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน ส านักงานปลัด 
๕ การบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์ และยั่งยืน 

บริการชุมชนและสังคม แผนงาน สังคมสงเคราะห ์
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ส านักงานปลัด 

เศรษฐกิจ แผนงาน การเกษตร ส านักงานปลัด 

๖ การพัฒนาด้านการบ้านเมือง 
การบริหาร 

บริหารทั่วไป บริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด 

รวม ๖ ยุทธ ๔ ด้าน ๑๐ แผนงาน ๓ ส านัก/กอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตัิ 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๕๕  
 
 

 
๑.  การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร ์

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตามและประเมิน
ยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง 
ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาตามแนวทางการตดิตามและประเมินผลยทุธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑ๆ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตามและประเมิน
ยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง 
ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาตามแนวทางการตดิตามและประเมินผลยทุธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
๓. สรปุผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่อบต.ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาอบต.ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสดุในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังน้ี 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

การติดตามและประเมนิผล 
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(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วัน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ อบต.ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึง
พอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของอบต.ในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 
แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของอบต. 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ 
 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน 

สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกดิความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนท่ีมคีวามยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไมไ่ดร้ับการแกไ้ขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากดัของระเบียบกฎหมายที่ท าไดย้ากและบางเรื่องอาจท าไมไ่ด้   
 
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่

ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้ใน

ปีงบประมาณนั้น   
๔)  อบต.ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลด

ปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 

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

http://www.dla.go.th/

