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ส่วนที่ ส่วนที่ 11  
 
 

1. ด้านกายภาพ 
 1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
 

ต ำบลห้วยชมภูเป็นต ำบลที่มีอำณำเขตกว้ำงขวำงมีพ้ืนที่ติดต่อกับหลำยต ำบล  และเป็นเขต
ติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ พ้ืนที่ต ำบลเป็นภูเขำสูงสลับซับซ้อน ซึ่งยำกต่อกำรประสำนงำน และกำรติดต่อรำชกำร
ของรำษฎรในต ำบล โดยมีอำณำเขต ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อต ำบลท่ำตอน อ ำเภอแม่อำย จังหวัดเชียงใหม่ , ต ำบลแม่ยำว อ ำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงรำย โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจำกแม่น้ ำแม่สะลักไหลลงแม่น้ ำกก บริเวณพิกัด เอน ซี 520156 ไปทำง
ทิศตะวันออกตำมร่องลึกแม่น้ ำกก สิ้นสุดที่ห้วยแก่งหลวงไหลลงสู่แม่น้ ำกก บริเวณพัด เอน ซี 687087 
ระยะทำงประมำณ  24  กิโลเมตร 
  ทิศตะวันออก ติดต่อต ำบลดอยฮำง,ต ำบลป่ำอ้อดอนชัย,ต ำบลแม่กรณ์ อ ำเภอเมือง จังหวัด
เชียงรำย,ต ำบลโปร่งแพร่ อ ำเภอแม่ลำว จังหวัดเชียงรำย โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจำกห้วยแก่งหลวงไหลลงแม่น้ ำกก 
บริเวณพิกัดเอนซี 687087 ไปทำงทิศใต้ตำมล ำห้วยปลำซอ และสันเขำจนถึงสันเขำแม่กรณ์บริเวณพิกัด เอน ซี 
679015 ไปทำงทิศใต้ตำมสันเขำจนถึงห้วยหัวทุ่ง บริเวณพิกัด เอนซี 682958 ไปทำงทิศใต้จนสิ้นสุดที่เนินเขำ
บ้ำนหนองผักเฮือก บริเวณพิกัด เอนซี 681858 ระยะทำง ประมำณ 25  กิโลเมตร 
  ทิศใต้ ติดต่อต ำบลโป่งแพร่ อ ำเภอแม่ลำว , ต ำบลวำวี อ ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย โดยมี
แนวเขตเริ่มต้นตั้งแต่เนินบ้ำนหนองผักเฮือก บริเวณพิกัด เอน ซี 681858 ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตำมเนิน
เขำจนถึงเนินเขำบ้ำนดอยตีนผี บริเวณพิกัด เอน ซี 658848 ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตำมเนินเขำและ
ห้วยส้ำนยำวสิ้นสุดที่ดอยล้ำน บริเวณพิกัด เอน ซี 602876 ระยะทำงประมำณ  8  กิโลเมตร 
  ทิศตะวันตก ติดต่อต ำบลวำวี อ ำเภอแม่สรวย จังหวัดเยงรำย , ต ำบลแม่นำวำง อ ำเภอ 
แม่อำย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจำกสันเขำดอยล้ำน บริเวณ พิกัด เอน ซี  602876 ไปทำงทิศ
เหนือตำมสันเขำดอยช้ำงจนถึงแนวเขตเริ่มต้นที่สันเขำดอยเกี๊ยะ บริเวณ พิกัด เอน ซี 609000 ไปทำงทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือตำมสันเขำดอยเกี๊ยะ ดอยชมภู จนถึงสันเขำดอยชมภู บริเวณ พิกัด 557073 ไปทำงทิศ
ตะวันตกไปตำมสันเขำห้วยชมภูจนถึงสันเขำดอยซำง บริเวณ พิกัด เอน ซี 477091  ไปทำงทิศเหนือตำมสันเขำ
จนถึงห้วยแม่สะลักไปทำงทิศเหนือตำมห้วยแม่สะลักสิ้นสุดที่ห้วยแม่สะลักไหลลงสู่แม่น้ ำกก บริเวณ พิกัด เอน 
ซี 502156 ระยะทำงประมำณ  42  กิโลเมตร  

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  
   ต ำบลห้วยชมภู ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกของอ ำเภอเมือง มีเนื้อที่ประมำณ259 ตำรำงกิโลเมตร 
หรือประมำณ 161,875 ไร่ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ลำวฝั่งซ้ำย ป่ำแม่กกฝั่งขวำพ้ืนที่ เป็นภูเขำสูง
สลับซับซ้อน มีลักษณะภูมิประเทศสูงกว่ำระดับน้ ำทะเล 500 – 1,600 เมตร อำกำศเย็นทั้งปี 
     1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมำณ 24 องศำเซลเซียส หนำวจัดในพื้นที่รำบอุณหภูมิที่ 7-9 
องศำเซลเซียส ส่วนบนยอดดอย อุณหภูมิต่ ำสุดจะอยู่ที่ 0 - 5 องศำ แบ่งออกเป็น 3 ฤดู 

หน้าร้อน เริ่มเดือนมีนำคม – พฤษภำคม อุณหภูมิเฉลี่ย ประมำณ 20.5 – 29.5  ๐ C 
หน้าฝน เริ่มเดือนมิถุนำยน – กันยำยน อุณหภูมิเฉลี่ย ประมำณ 19.5 – 27.5  ๐ C 
หน้าหนาว เริ่มเดือนตุลำคม – กุมภำพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย ประมำณ 8.5 – 19.5  ๐ C 
 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 



 

 

1.4 ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็น ดินลูกรังประมำณ 40 % เป็นดินเหนียวปนทรำยประมำณ 40 %  
เป็นดินร่วนปนทรำย ประมำณ 30%   

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
  มีแหล่งน้ ำที่ใช้ส ำหรับ อุปโภค-บริโภค ส่วนใหญ่เป็นประปำภูเขำ และแหล่งน้ ำตำมธรรมชำติ 
เช่น แม่น้ ำ ล ำห้วย น้ ำตก ดังนี้ 
    ล ำห้วย  39 แห่ง แม่น้ ำ  1 แห่ง  
    น้ ำตก   3 แห่ง ประปำภูเขำ 11 แห่ง 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
   ลักษณะของป่ำไม้โดยทั่วไปเป็นป่ำดิบเขำ บริเวณท่ีอยู่ต่ ำลงมำเป็นป่ำดิบแล้ง ป่ำเต็งรังและป่ำ
เบญจพรรณ ส่วนพันธุ์ไม้ ได้แก่ ก่อชนิดต่ำงๆ จ ำปีป่ำ ยำง ตะเคียน เต็ง และรัง  
 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
   สภำต ำบลห้วยชมภู เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2538 มีนำยซำน พร่ำนเจริญกุล เป็นก ำนันต ำบล
ห้วยชมภู และเป็นประธำนสภำห้วยชมภู คนแรก สภำต ำบลห้วยชมภูมีเขตรับผิดชอบ 11 หมู่บ้ำน ต่อมำเมื่อ
วันที่ 16 ธันวำคม 2539 สภำต ำบลห้วยชมภูได้ยกฐำนะเป็น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ปี พ.ศ.2544 
นำยไพรวัลย์ ลิ่วสกุลฤดี ได้รับเลือกจำกสภำให้เป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ปี พ.ศ.2548 นำย
นิคม สวัสดีชัยกุล ได้เป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู คนแรกที่มำจำกกำรเลือกตั้ง ปี พ.ศ.2551 
ได้มีกำรเลือกตั้ง นำยไพรวัลย์ ลิ่วสกุลฤดี ได้เป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภูอีกครั้ง ปี พ.ศ. 2552 
นำงเรณู  ธรรมบัณฑิตได้รับเลือกให้เป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู และครบวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งเมื่อวันที่ 6 กันยำยน 2556 ปัจจุบันนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภูคือ นำยประสิทธิ์ แซ่
หมี่  ได้รับกำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2556 จนถึงปัจจุบัน  

2.1 เขตการปกครอง 
   อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
   ทิศเหนือจด ต ำบลท่ำตอน อ ำเภอแม่อำย จังหวัดเชียงใหม่ และต ำบลแม่ยำว อ ำเภอ เมือง   
      จังหวัดเชียงรำย         
   ทิศใต้จด  ต ำบลโป่งแพร่ อ ำเภอแม่ลำว และต ำบลวำวี อ ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย
  ทิศตะวันออกจด ต ำบลดอยฮำง,ต ำบลป่ำอ้อดอนชัย,ต ำบลแม่กรณ์ อ ำเภอเมือง จังหวัด  
                          เชียงรำย และต ำบลโปร่งแพร่ อ ำเภอแม่ลำว จังหวัดเชียงรำย   
        ทิศตะวันตกจด ต ำบลวำวี อ ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย และต ำบลแม่นำวำง อ ำเภอ 
      แม่อำย จังหวัดเชียงใหม่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภูแบ่งเขตการปกครองดังนี้   
ต ำบลห้วยชมภู มีจ ำนวนหมู่บ้ำน 11 หมู่บ้ำน ดังนี้ 

 หมู่ที่ 1 บ้ำนห้วยส้ำน ประชำกรในหมู่บ้ำนส่วนใหญ่เป็นชำวเขำเผ่ำลีซู รองลงคือเผ่ำอำข่ำ 
 หมู่ที่ 2 บ้ำนแม่มอญ ประชำกรในหมู่บ้ำนส่วนใหญ่เป็นชำวเขำเผ่ำอำข่ำ รองลงมำคือเผ่ำลีซู 
 หมู่ที่ 3 บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม ประชำกรในหมู่บ้ำนส่วนใหญ่เป็นชำวเขำเผ่ำอำข่ำ รองลงมำคือเผ่ำอ้ิวเมี่ยน 
 หมู่ที่ 4 บ้ำนผำลั้ง ประชำกรในหมู่บ้ำนส่วนใหญ่เป็นชำวเขำเผ่ำอ้ิวเมี่ยน รองลงมำคือเผ่ำลำหู่ 
 หมู่ที่ 5 บ้ำนกกน้อย ประชำกรในหมู่บ้ำนส่วนใหญ่เป็นชำวเขำเผ่ำลำหู่ รองลงมำคือเผ่ำอ้ิวเมี่ยน 
 หมู่ที่ 6 บ้ำนห้วยชมภู ประชำกรในหมู่บ้ำนส่วนใหญ่เป็นชำวเขำเผ่ำอ้ิวเมี่ยน รองลงมำคือเผ่ำอำข่ำ 
 หมู่ที่ 7 บ้ำนปำงขอน  ประชำกรในหมู่บ้ำนส่วนใหญ่เป็นชำวเขำเผ่ำอำข่ำ รองลงมำคือเผ่ำอิ้วเมี่ยน 
    และเผ่ำลำหู่ตำมล ำดับ 



 

 

 หมู่ที่ 8 บ้ำนห้วยแก้ว ประชำกรในหมู่บ้ำนส่วนใหญ่เป็นชำวเขำลำหู่ อ้ิวเมี่ยน  รองลงมำคืออ้ิวเมี่ยน 
 หมู่ที่ 9 บ้ำนแม่สะลัก ประชำกรในหมู่บ้ำนส่วนใหญ่เป็นชำวเขำเผ่ำลำหู่ รองลงมำคือเผ่ำอ้ิวเมี่ยน 
 หมู่ที่ 10 บ้ำนจะคือ ประชำกรในหมู่บ้ำนเกือบทั้งหมดเป็นชำวเขำเผ่ำลำหู่ 
 หมู่ที่ 11 บ้ำนร่มเย็น   ประชำกรในหมู่บ้ำนส่วนใหญ่เป็นชำวเขำเผ่ำอำข่ำ  รองลงมำคือเผ่ำลำหู่               

2.2 การเลือกตั้ง 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ได้แบ่งเขตกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ห้วยชมภู จ ำนวน 1 คน และสมำชิกสภำท้องถิ่น หมู่บ้ำนละ 2 คน จ ำนวน 11 หมู่บ้ำน รวมทั้งหมด 22 คน  
3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2562) 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน ชำย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) จ ำนวนครัวเรือน 

1 บ้ำนห้วยส้ำน 458 480 938 285 
2 บ้ำนแม่มอญ 720 728 1,448 488 
3 บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม 591 601 1,192 517 
4 บ้ำนผำลั้ง 528 465 993 382 
5 บ้ำนกกน้อย 627 546 1,173 523 
6 บ้ำนห้วยชมภ ู 606 576 1,182 584 
7 บ้ำนปำงขอน 553 561 1,114 456 
8 บ้ำนห้วยแก้ว 514 512 1,026 382 
9 บ้ำนแม่สลัก 311 314 625 302 
10 บ้ำนจะคือ 541 543 1,084 346 
11 บ้ำนร่มเย็น 613 625 1,238 337 
 รวม 6,062 5,951 12,013 4,602 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน ต่ ำกว่ำ 18 18 – 59 59 ปี ขึ้นไป รวม 

1 บ้ำนห้วยส้ำน 195 480 77 752 
2 บ้ำนแม่มอญ 423 692 183 1,298 
3 บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม 338 610 122 1,070 
4 บ้ำนผำลั้ง 254 618 95 967 
5 บ้ำนกกน้อย 280 612 108 1,000 
6 บ้ำนห้วยชมภ ู 225 735 154 1,114 
7 บ้ำนปำงขอน 307 564 105 976 
8 บ้ำนห้วยแก้ว 351 534 72 957 
9 บ้ำนแม่สลัก 174 315 47 536 
10 บ้ำนจะคือ 327 623 89 1,039 
11 บ้ำนร่มเย็น 385 634 59 1,078 
 รวม 3,259 6,417 1,111 10,787 

 
 
 
 



 

 

4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู จ านวน 12 ศูนย์ ดังนี้ 

ที ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนเด็ก(คน) จ านวนครู/ผดด./
จ้างเหมา(คน) 

1 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยส้ำน 20 2 
2 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแม่มอญ 66 4 
3 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนผำลั้ง 19 2 

4 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกกน้อย 20 2 

5 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยชมภู 14 2 

6 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำงขอน 31 2 

7 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนจะคือ 24 2 

8 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนร่มเย็น 31 2 

9 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วยแม่เลี่ยม 31 3 

10 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแสนต่อ 17 2 

11 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแก่งหลวงใน 17 2 

12 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำลัน 18 1 

 
 2. โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู จ านวน 2 แห่ง ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน จ านวนเด็ก(คน) 
1 โรงเรียนแม่มอญวิทยำ 190 
2 โรงเรียนบ้ำนห้วยแม่เลี่ยม 223 
3 โรงเรียนบ้ำนผำลั้ง 18 
4 โรงเรียนกกน้อยวิทยำ 125 
5 โรงเรียนบ้ำนห้วยชมภู 83 
6 โรงเรียนบ้ำนปำงขอน 124 
7 โรงเรียนบ้ำนจะคือ 191 

 
 3. โรงเรียนสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู จ านวน 2 แห่ง ดังนี้ 
 
ที ่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวนเด็ก(คน) 
1 กศน.บ้ำนป่ำลัน 18 
2 กศน.บ้ำนจะหำ 14 

หมายเหตุ : ข้อมูล  ณ  วันที่ 1 มิถุนายน 2562 
 
 4.โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต สังกัดกองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน

ที่ 32 กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ จ ำนวน  แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้ำนห้วยส้ำน 
พลับพลับ หมู่ที่ 1 บ้ำนห้วยส้ำน ต ำบลห้วยชมภู อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย  
 



 

 

 
 4.2 สาธารณสุข 
  หน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุข 
     -  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล จ ำนวน  3   แห่ง ดังนี้ 
    1. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล บ้ำนห้วยชมภู 
   2. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล บ้ำนปำงขอน 
   3. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล บ้ำนจะคือ 
  - อัตรำกำรมีห้องน้ ำห้องสุขำใช้ ร้อยละ 98 
       4.3 อาชญากรรม 
  ในพ้ืนที่ต ำบลห้วยชมภู ไม่ค่อยมีเหตุกำรณ์อำชญำกรรมเกิดขึ้น จะมีแต่กำรลักขโมย ทรัพย์สิน 
ไม่มำกนัก ซึ่งทำงหมู่บ้ำนก็ได้ด ำเนินกำรจับกุม ตักเตือน และลงโทษกันภำยในหมู่บ้ำน พร้อมกันนี้ในพ้ืนที่
ต ำบลห้วยชมภู ยังมีหน่วยงำนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) ประจ ำทุกหมู่บ้ำน  เพ่ือช่วยกัน
สอดส่องกำรลักขโมย และกำรเกิดอำชญำกรรมในพื้นที่ และมีหน่วยงำนที่ดูแลควำมปลอดภัย ดังนี้ 
   1. กองบังคับกำรพื้นที่พิเศษ  จ ำนวน 1 แห่ง 
  2. ตู้ยำมต ำรวจ(ด่ำนตรวจ)  จ ำนวน 1 แห่ง 

4.4 ยาเสพติด 
ปัญหำยำเสพติดในเขตพ้ืนที่ต ำบลห้วยชมภู นับว่ำเป็นปัญหำระดับต้นๆของต ำบล ซึ่งทำง

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำยำเสพติด พยำยำมตัด
ตอนเส้นทำงยำเสพติดในพ้ืนที่ให้เหลือศูนย์ และจัดอบรมเยำวชน กลุ่มเสี่ยง ไม่ให้เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด 
 4.5 การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ได้ด ำเนินกำรด้ำนสังคมสังเครำะห์ ดังนี้ 

1. ด ำเนินกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำร  และผู้ป่วยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสำนโครงกำรเงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสำนกำรท ำบัตรผู้พิกำร 
4. ตั้งโครงกำรช่วยเหลือผู้ยำกจน ยำกไร้ รำยได้น้อย และผู้ด้อยโอกำสไร้ที่พ่ึง    
5. ตั้งโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมบ้ำนคนจน (บ้ำนเทิดไท้ฯ)   
6. ช่วยเหลือ และประสำนงำน คนไข้ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
   5.1  เส้นทางคมนาคม 

เส้นทำงคมนำคมภำยในต ำบล สภำพเส้นทำงเดิมเป็นเส้นทำงล ำลอง สภำพเส้นทำงเป็นทำง
ถนนดินแดง ประกอบกับพ้ืนที่ต ำบลห้วยชมภูเป็นภูเขำสูงและกว้ำง เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคม
เป็นอย่ำงมำกท ำให้รำษฎรได้รับควำมเดือนร้อนในกำรเดินทำง ไม่ว่ำจะเป็นกำรเดินทำงติดต่อระหว่ำงหมู่บ้ำน 
กับส่วนรำชกำรอ ำเภอ จังหวัด ตลอดจนยำกต่อกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเป็นอย่ำงมำก ระยะทำง จำก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภูถึงที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองเชียงรำยประมำณ  36  กิโลเมตร ระยะทำงที่ห่ำงไกล
จำกอ ำเภอเมืองเชียงรำยมำกที่สุด ประมำณ  120 กิโลเมตร ซึ่งต้องผ่ำนอ ำเภอแม่อำยจังหวัดเชียงใหม่กำรเดิน
ทำงเข้ำในพ้ืนที่ต ำบลห้วยชมภู สำมำรถเดินทำงได้ 2 เส้นทำง คือ ทำงเรือและทำงรถยนต์ 

เส้นทางท่ี 1 ระยะทำงจำกอ ำเภอเมืองเชียงรำย ถึงหมู่ 1 บ้ำนห้วยส้ำน ระยะทำงประมำณ 30 
กิโลเมตร สำยเด่นห้ำถึงบ้ำนห้วยส้ำนพลับเพลำ ต ำบลโป่งแพร่ อ ำเภอแม่ลำว ระยะทำงประมำณ20 กิโลเมตร 
(ถนนลำดยำง) และเป็นถนนลูกรังเขำ้สู่หมู่บ้ำน 10 กิโลเมตร ถึงหมู่ท่ี 1 , 2 (บ้ำนแม่มอญ) 
   เส้นทางท่ี 2 ระยะทำงจำกอ ำเภอเมืองเชียงรำยสำยเด่นห้ำถึงบ้ำนปำงริมกรณ์ ต ำบลแม่กรณ์ 
(ถนนลำดยำง) ประมำณ 35 กิโลเมตร ถึงหมู่บ้ำนแรกคือบ้ำนปำงขอน หมู่ 7 และเป็นถนนลูกรังเข้ำสู่หมู่บ้ำน



 

 

หมู่ที่ 4 (บ้ำนผำลั้ง)ระยะทำงประมำณ  10 กิโลเมตร โดยเส้นทำงนี้ผ่ำนหมู่ 7 , 4 , 3 และ 11 จะใช้เส้นทำงนี้
ได้ในช่วงฤดูแล้ง ในช่วงฤดูฝนกำรคมนำคมบำกมำกเนื่องจำกถนนมีควำมสูงชันและลื่นและคดเค้ียว 
   เส้นทางที่ 3 จำกอ ำเภอเมืองเชียงรำยตำมเส้นทำงอ ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำยผ่ำนต ำบล  
ท่ำตอน อ ำเภอแม่อำย จังหวัดเชียงใหม่ ถึงบ้ำนแม่สลัก หมู่ 9 ระยะทำ  111 กิโลเมตร (เป็นถนนลำดยำง) ถ้ำ
หำกตรงไปจะไปบ้ำนห้วยชมภูหมู่ที่ 6 และถ้ำหำกแยกเข้ำสู่หมู่บ้ำนจะคือ หมู่ 10 เป็นถนนดินแดงสลับถนน
คอนกรีต ระยะทำงประมำณ  9  กิโลเมตร   และนอกจำกนี้ยังสำมำรถเดินทำงโดยเรือ ออกจำกท่ำเรือ
เชียงรำย ขึ้นไปตำมล ำน้ ำกก เส้นทำงนี้ ผ่ำน หมู่ที่ 5,9,10  ในกำรเดินทำงโดยทำงเรือใช้เวลำประมำณ  3 
ชั่วโมง 

1) จ ำนวนถนน 
1.1 ถนนลำดยำง   จ ำนวน 1 สำย 
1.2 ถนนลูกรัง จ ำนวน 10 สำย 
1.3 ถนนคอนกรีต จ ำนวน 15 สำย 

  2)   จ ำนวนสะพำน 
2.1 สะพำนเหล็ก   จ ำนวน 1 แห่ง 
2.2 สะพำนคอนกรีต จ ำนวน ๕ สำย   

5.2 การไฟฟ้า 
  1. จ ำนวนหมู่บ้ำนที่มีไฟฟ้ำใช้ 9 หมู่บ้ำน แต่ยังไม่เต็มพ้ืนที่ ได้แก่ หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 6  

หมู่ 7 หมู่ 8  หมู่ 9 หมู่ 10 หมู่ 11 (มีไฟฟ้ำใช้ไม่ครบทุกหย่อมบ้ำน) 
 2. จ ำนวนหมู่บ้ำนที่ยังไม่มีไฟฟ้ำใช้ จ ำนวน 2 หมู่บ้ำน ได้แก่ หมู่ 4 บ้ำนผำลั้ง และหมู่ 5  

บ้ำนกกน้อย 
   3. จ ำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้ำใช้ จ ำนวน 3,460 ครัวเรือน 

5.3 การประปา 
กำรประปำ ในเขตพ้ืนที่ต ำบลห้วยชมภู เป็นระบบประปำภูเขำ มีกำรวำงระบบท่อส่งน้ ำจำก

น้ ำตก หรือ ล ำธำรมำยังหมู่บ้ำน และหย่อมบ้ำน ท ำให้มีน้ ำใช้อุปโภค บริโภค ตลอดปี แต่ยังไม่เพียงพอ และ
ขำดแคลนบำงจุด ส ำหรับบ้ำนที่อยู่ปลำยสำย ทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยชมภู ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อ และ
ก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำคอนกรีต ส ำหรับเก็บกับน้ ำไว้ใช้ ช่วงหน้ำแล้ง และได้ประสำนขอควำมช่วยเหลือไปยัง
หน่วยงำนอ่ืน เช่น ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด และหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดซื้อถังพลำสติก 
ไว้เก็บน้ ำใช้อุปโภค บริโภคด้วย 

 1. จ ำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ ำประปำ    4,347  ครัวเรือน 
 2. ประปำภูเขำ  11  แห่ง 
 3. แหล่งน้ ำทีใช้อุปโภค บริโภค ได้จำก แม่น้ ำ ล ำธำร ล ำห้วย เป็นต้น 

5.4 โทรศัพท์  
 1. สำมำรถใช้สัญญำณโทรศัพท์ ของ AIS , TRUE และ Dtac ได้ แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

   2. มีโทรศัพท์ประจ ำหมู่บ้ำน  จ ำนวน ๑๓ แห่ง 
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ไม่มีที่ท ำกำรไปรษณีย์ แต่มีตู้ ปณ. ๒๐๐ ประชำชนสำมำรถส่ง

เรื่องต่ำงๆได้ รวมทั้งส่งของ พัสดุ  
 
 
 
 



 

 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร  

ประชำกรส่วนใหญ่ในต ำบลห้วยชมภู ประกอบอำชีพเกษตรกรรม โดยแยกเป็นกลุ่มเกษตรกร ดังนี้ 
     - ลิ้นจี ่   ประมำณ 16,000   ไร่   - ท้อ    ประมำณ      600   ไร่ 
  - บ้วย  ประมำณ      200   ไร่ - กำแฟ   ประมำณ   1,000   ไร่ 
   - ท ำนำ  ประมำณ      500   ไร ่ - ท ำไร่ข้ำวโพด ประมำณ      800   ไร่ 

6.2 การประมง 
  (ในเขตต ำบลห้วยชมภูไม่มีกำรประมง)  

6.3 การปศุศัตว ์
- เป็นกำรประกอบกำรในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือน เป็นอำชีพหลักและอำชีพเสริม เช่น  กำร

เลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จ ำนวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมำณ  ดังนี้ 
6.4 การบริการ 

โรงแรม/กลุ่มโฮมสเตย์  4 แห่ง 
ร้ำนอำหำร  24 แห่ง 

6.5 การท่องเที่ยว 
- น้ ำตกห้วยส้ำน ม.1 - น้ ำตกห้วยชมภู ม.6  - น้ ำตกห้วยริน 
- น้ ำตกปำงขอน  - จุดชมวิวดอยกำดผี  - จุดชมวิวดอยเกี๊ยะ 
- ถ้ ำฤๅษี - สถำนีเกษตรที่สูงตำมพระรำชด ำริฯ บ้ำนปำงขอน - ต้นชำพันปี 

6.6 อุตสาหกรรม  
    - จะเป็นอุตสำหกรรมในชุมชน ไม่ใช่โรงงำนขนำดใหญ่ เช่น โรงสีกำแฟ เป็นต้น 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
สถำนีบริกำรน้ ำมัน (ปั๊มหลอด) จ ำนวน ๖     แห่ง 
ร้ำนค้ำต่ำงๆ        จ ำนวน     ๑๕ แห่ง 

6.8 แรงงาน 
 จำกำรส ำรวจข้อมูลประชำกร พบว่ำช่วงอำยุ ระหว่ำง ๑๖ – ๖๐ ปี ซึ่งเป็นวัยท ำงำน ได้มีประชำกร
บำงกลุ่มไปใช้ออกใช้แรงงำน ท ำงำนต่ำงประเทศ เช่น เกำหลี แต่ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในภูมิล ำเนำเดิม ช่วยงำนที่
บ้ำน เช่น เกษตรกรรม ปลูกพืช ผลไม้เมืองหนำว รวมไปถึงกิจกรรมอุตสำหกรรมในครัวเรือน เช่น โรงผลิต 
และสีกำแฟ เป็นต้น 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.1 กำรนับถือศำสนำ 
- วัด/ส ำนักสงฆ์   จ ำนวน  4 แห่ง 
- มัสยิด    จ ำนวน  - แห่ง 
- โบสถ์คริสต์    จ ำนวน  11 แห่ง 
- ศำลเจ้ำ    จ ำนวน  2 แห่ง 

7.2 ประเพณีและงำนประจ ำปี (ชนเผ่ำ) 
  ชนเผ่ำอำข่ำ  
 - ประเพณีไข่แดง    - ประเพณีโล้ชิงช้ำ 
 - ประเพณีกินข้ำวใหม่   - พิธีปลูกสร้ำงประตูหมู่บ้ำน 
 - ประเพณีปีใหม่ลูกข่ำง   - เทศกำลค้องแย๊ อ่ำเผ่ว 
 



 

 

  ชนเผ่ำลำหู่  
-  ประเพณีกินวอ/ข้ึนปีใหม่  -  ประเพณแีซก่อ(ก่อทรำย)  
-  กำรละเล่น เต้นจะคึ เล่นลูกข่ำง กำรโยนผ้ำ ส่วนใหญ่จะเล่นในกิจกรรมขึ้นปีใหม่ 
ชนเผ่ำลีซอ  
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม/่ตรุษจีน 
ชนเผ่ำอ้ิวเมี้ยน  
-  ประเพณีตรุษจีน   - ประเพณีวันสำรทจีน 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชำชนได้อนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น ได้แก่ วิธีกำรท ำเครื่องจักสำรใช้
ส ำหรับในครัวเรือน วิธีกำรปักผ้ำ กำรรักษำโรค กำรแปรรูปสมุนไพรจำกพืชมำเป็นยำ และวิธีกำรจับปลำ
ธรรมชำติ   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมำกร้อยละ 90 % พูดภำษำชนเผ่ำ ได้แก่ อำข่ำ ลำหู่ ลีซ้อ อิ้วเมี่ยน  

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  สินค้ำที่มีชื่อเสียงของต ำบลห้วยชมภู ได้แก่ กำแฟ และผลิตภัณฑ์จำกกำแฟ เช่น สบู่ขัดผิว
จำกผงกำแฟ เป็นต้น 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ า  ที่ใช่ในกำรอุปโภค-บริโภค  ได้จำกแหล่งน้ ำธรรมชำติ เช่น น้ ำตก ล ำธำร ล ำห้วย มีใช้ตลอดปี
แต่ไมพ่อเพียง และไม่ทั่วถึงทุกหย่อมบ้ำน 

8.2 ป่าไม้  เป็นป่ำสงวน ป่ำดิบชื้น มีไม้เต็ง รัง 
8.3 ภูเขา  เป็นภูเขำสูงสลับซบัซ้อน เสี่ยงต่อดินสไลด์ ดินถล่ม และน้ ำป่ำไหลหลำก เช่น ดอยชมพู 

ดอยกำดผี ดอยเกี๊ยะ ดอยเกี๊ยะยำว ดอยแก่งหลวง เป็นต้น พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำ
แม่ลำวฝั่งซ้ำย และป่ำแม่กกฝั่งขวำ ซึ่งถือเป็นแหล่งต้นน้ ำล ำธำรที่ส ำคัญของต ำบล คือ แม่น้ ำกกซึ่งอยู่ทำงทิศ
เหนือของต ำบลถือเป็นแม่น้ ำสำยหลักและเป็น เส้นแบ่งขอบเขตระหว่ำงต ำบลห้วยชมภูและต ำบลแม่ยำว และมี
ล ำน้ ำสำขำที่ไหลลงสู่แม่น้ ำกกทำงทิศเหนืออีกหลำยสำย เชน่ ล ำห้วยชมภูมีต้นก ำเนิดจำกดอยชมภู น้ ำแม่สลัก
มีต้นก ำเนิดจำกดอยซำง ล ำห้วยกกน้อยมีต้นก ำเนิดจำกดอยกำดผีและดอยเกี๊ยะยำว ไหลผ่ำนบ้ำนหัวนำ บ้ำน
กลำง และบ้ำนกกน้อย ล ำห้วยหมำกเลี่ยมมีต้นก ำเนิดจำกดอยเกี๊ยะ นอกจำกนี้ยังมีล ำห้วยทำงด้ำนทิศใต้ของ
ต ำบล เช่น น้ ำแม่กรณ์ ล ำห้วยส้ำน ห้วยชมภ ูและห้วยแม่มอญ 

8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติ ในต ำบลห้วยชมภู ส่วนใหญ่เป็นพืน้ที่ปำ่ไม้ ได้แก ่พื้นที ่

บริเวณทิศเหนือและทิศใต้ของต ำบล ส ำหรับพืน้ที่บริเวณดำ้นทศิตะวันออกของต ำบล ซึ่งมีลักษณะเป็นพืน้ที่รำบมีกำร
ใช้ประโยชน์เปน็พืน้ที่เกษตรกรรมในลักษณะของไร่หมุนเวียนและข้ำวโพด 
 
9. อื่นๆ ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2558 เห็นชอบให้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรจัด
ทำยุทธศำสตร์ชำติ มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดทำร่ำงยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ในกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำประเทศสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่ำงยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรี
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนในระยะที่  2 ของรัฐบำล (ปี 2558 - 2559) และ
กรอบกำรปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป)ในกำรที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท ำให้ประเทศไทยพัฒนำไปสู่
อนำคตที่พึงประสงค์นั้น จ ำเป็นจะต้องมีกำรวำงแผนและก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในระยะยำว  และ
ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำของทุกภำคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทำงเดียวกัน ดังนั้น จึงจ ำเป็นจะต้องก ำหนด  
ยุทธศาสตร์ชาติในระยะยำว เพ่ือถ่ำยทอดแนวทำงกำรพัฒนำสู่กำรปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลำอย่ำงต่อเนื่องและมี
กำรบูรณำกำร และสร้ำงควำมเข้ำใจถึงอนำคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดกำรรวมพลังของทุกภำคส่วนใน
สังคมทั้งประชำชน เอกชน ประชำสังคมในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเพ่ือกำรสร้ำงและรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์
แห่งชำติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจน์ประจ าชาติ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน”เพ่ือให้
ประเทศมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีรำยได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนำแล้ว คนไทยมีควำมสุข อยู่ดี กินดี 
สังคมมีควำมม่ันคงเสมอภำคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศำสตร์ชำติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำในระยะ ๒๐ 
ปีต่อจำกนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ 

 (1) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
 (2) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 (3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  
 (4) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
(5) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม          
(6) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 โดยมีสำระส ำคัญของแต่ละยุทธศำสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 
2.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้ำหมำยทั้งในกำรสร้ำงเสถียรภำพ 

ภำยในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคำมจำกภำยนอก  รวมทั้งสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอ ำ
เซียนและประชำคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทำงท่ีต้องให้ควำมส ำคัญ อำท ิ

1. กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  2. กำรปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมมั่นคงทำงกำรเมือง  ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้ำงควำมเชื่อม่ันในกระบวนกำรยุติธรรม 

  3. กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยใน ตลอดจนกำรบริหำร 
จัดกำรควำมมั่นคงชำยแดนและชำยฝั่งทะเล 

  4. กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ และ 
รักษำดุลยภำพควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอ ำนำจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่  

   5. กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกก ำลังป้องกันประเทศ กำรรักษำควำมสงบ 
เรียบร้อยภำยในประเทศสร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนและมิตรประเทศ   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



 

 

6. กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบั ติ รักษำควำม
มั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม 

7. กำรปรับกระบวนกำรทำงำนของกลไกที่เกี่ยวข้องจำกแนวดิ่งสู่แนวระนำบมำกข้ึน 
2.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสำมำรถ

พัฒนำไปสู่กำรเป็นประเทศพัฒนำแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิตภำพกำรผลิตและกำรใช้นวัตกรรมในกำรเพ่ิม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนทั้งในสำขำอุตสำหกรรม  เกษตรและบริกำร กำรสร้ำง
ควำมมั่นคงและปลอดภัยด้ำนอ ำหำร กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถทำงกำรค้ำและกำรเป็นผู้ประกอบกำร รวมทั้ง
กำรพัฒนำฐำนเศรษฐกิจแห่งอนำคต ทั้งนี้ภำยใต้กรอบกำรปฏิรูปและพัฒนำปัจจัยเชิงยุทธศำสตร์ทุกด้ำน อัน
ได้แก่โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กำรพัฒนำทุนมนุษย์ และ
กำรบริหำรจัดกำรทั้งในภำครัฐและภำคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทำงท่ีต้องให้ควำมส ำคัญ อำทิ 

  1. กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ได้แก่กำรรักษำเสถียรภำพเศรษฐกิจและสร้ำงควำม
เชื่อมั่น กำรส่งเสริมกำรค้ำและกำรลงทุนที่อยู่บนกำรแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนกำร
พัฒนำประเทศสู่ควำมเป็นชำติกำรค้ำเพ่ือให้ได้ประโยชน์จำกห่วงโซ่มูลค่ำในภูมิภำค และเป็นกำรยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ำมำกข้ึน 

2.กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร บนฐำนของกำรพัฒนำนวัตกรรมและมีควำมเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีกำรใช้ดิจิทัลและกำรค้ำท่ีเข้มข้นเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและขยำยกิจกรรมกำรผลิตและบริกำร 
โดยมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภำคในอุตสำหกรรมหลำยสำขำ และในภำคบริกำรที่
หลำกหลำยตำมรูปแบบกำรดำเนินชีวิตและกำรดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป  รวมทั้งเป็นแหล่งอ ำหำรคุณภำพ 
สะอำดและปลอดภัยของโลก 

- ภำคเกษตร โดยเสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันของภำคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรำยย่อยให้ปรับไปสู่กำรทำกำรเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในกำรพัฒนำอ ำชีพที่เข้มแข็ง และกำรพัฒนำสินค้ำเกษตรที่มีศักยภำพและ
อ ำหำรคุณภำพ สะอำด และปลอดภัย 

- ภำคอุตสำหกรรม โดยพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ ยกระดับกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภำพสูง และพัฒนำอุตสำหกรรมอนำคตที่มีศักยภำพ โดยกำรใช้ดิจิทัลและกำรค้ำมำเพ่ิมมูลค่ำ
และยกระดับห่วงโซ่มูลค่ำในระดับสูงขึ้น 

- ภำคบริกำร โดยขยำยฐำนกำรบริกำรให้มีควำมหลำกหลำย มีควำมเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยกำรยกระดับบริกำรที่เป็นฐำนรำยได้เดิม เช่น กำรท่องเที่ยว และพัฒนำให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลำงกำรให้บริกำรสุขภำพ ธุรกิจบริกำรด้ำนกำรเงินและธุรกิจบริกำรที่มีศักยภำพอ่ืน ๆ เป็นต้น  

  3.กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะผู้ประกอบกำรยกระดับผลิต
ภำพแรงงำนและพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  (SMEs) สู่สำกล และพัฒนำวิสำหกิจชุมชนและ
สถำบันเกษตรกร 

  4.กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน  และพัฒนำ
ระบบเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภำพและมีส่วนร่วม มีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเมือง 
และโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภำพ 

5.กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  ในด้ำนกำรขนส่ง ด้ำนพลังงำน ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรและกำรวิจัยและพัฒนำ 

  6.กำรเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลกสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำกับนำนำ
ประเทศ ส่งเสริมควำมร่วมมือกับนำนำชำติในกำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนต่ำงๆ เพ่ิมบทบำทของไทยในองค์กร
ระหว่ำงประเทศ รวมถึงสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่ำงประเทศ 
 



 

 

2.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนำคนและสังคมไทย ให้
เป็นรำกฐำนที่แข็งแกร่งของประเทศมีควำมพร้อมทำงกำย  ใจ สติปัญญำ มีควำมเป็นสำกล มีทักษะกำรคิด
วิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่ำควำมเป็นไทย มีครอบครัว
ที่มั่นคง กรอบแนวทำงท่ีต้องให้ควำมส ำคัญ อำท ิ

(1) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียม และท่ัวถึง 
(3) กำรปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่ำนิยมที่พึงประสงค ์
(4) กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี 
(5) กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้ำงบทบำทของสถำบันครอบครัวในกำร

บ่มเพำะจิตใจให้เข้มแข็ง 
2.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่ง

กระจำยโอกำสกำรพัฒนำและสร้ำงควำมมั่นคงให้ทั่วถึง ลดควำมเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภำคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทำงท่ีต้องให้ควำมส ำคัญ อำท ิ

(1) กำรสร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
(2) กำรพัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ 
(3) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อกำรดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคมทุนทำงวัฒนธรรมและของชุมชน  
(5) กำรพัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ 
2.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือ

เร่งอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ  และมีควำมมั่นคงด้ำนน้ำ รวมทั้งมี
ควำมสำมำรถในกำรป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติธรรมชำติ 
และพัฒนำมุ่งสู่กำรเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทำงท่ีต้องให้ควำมส ำคัญ อำท ิ

(1) กำรจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ 
(2) กำรวำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำให้มีประสิทธิภำพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นกำรปรับระบบ 

กำรบริหำรจัดกำรอุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร 
   (3) กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(4) กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
(6) กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
2.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ    เพ่ือให้

หน่วยงำนภำครัฐมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลกระจำย
บทบำทภำรกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่ำงเหมำะสม มีธรรมำภิบำลกรอบแนวทำงที่ต้องให้ควำมส ำคัญ อำทิ 

  (1) กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐ ให้มีขนำดที่เหมำะสม 
(2) กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร 
(3) กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 
(4) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล 
(6) กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(7) กำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ 
 

 



 

 

 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีควำมสัมพันธ์และสอดคล้องกับ

แผนยุทธศำสตร์พัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แต่ทั้งนี้ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่  11 (พ.ศ. 
2555 - 2559) ได้สิ้นสุดลงและกำรจัดท ำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 อยู่ระหว่ำงกำร
เสนอร่ำงแผนซึ่งได้ก ำหนดยุทธศำสตร์เอำไว้แล้ว 

ดังนั้น  เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลห้วยชมภู มีควำมสอดคล้องกับทิศทำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล จึงได้จัดท ำแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12  ซึ่งมีทั้งหมด  
10 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมม่ังคั่งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และ 

ธรรมำภิบำลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำภำค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ 

1. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) ประเทศไทยจะยังคง

ประสบสภำวะแวดล้อมและบริบทของกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ  ที่อำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงทั้งจำกภำยในและ
ภำยนอกประเทศ อำทิ กระแสกำรเปิดเศรษฐกิจเสรี ควำมท้ำทำยของเทคโนโลยีใหม่ๆ กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ 
กำรเกิดภัยธรรมชำติที่รุนแรง ประกอบกับสภำวกำรณ์ด้ำนต่ำงๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหำในหลำยด้ำน  เช่น ปัญหำผลิตภำพกำรผลิต
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน คุณภำพกำรศึกษำ ควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม เป็นต้น ท ำให้กำรพัฒนำในช่วง
แผนพัฒนำฯ ฉบับที ่12 จึงจ ำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักกำรในกำรวำงแผนที่ส ำคัญ ดังนี้  

(1) กำรน้อมน ำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) คนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม  
(3) กำรสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดกำรปฏิรูปประเทศ และ  
(4) กำรพัฒนำสู่ควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 

2. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

จำกสถำนะของประเทศและบริบทกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่ประเทศก ำลังประสบอยู่ ท ำให้
กำรก ำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีควำมต่อเนื่องจำกวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 และ
กรอบหลักกำรของกำรวำงแผนที่น้อมน ำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็น
ศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม กำรพัฒนำที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำใน
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำที่มุ่งสู่กำรเปลี่ยนผ่ำนประเทศไทย



 

 

จำกประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูง  มีควำมมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมี
ควำมสุข และน้ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยำว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมาย 
1) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยำยตัวเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 5 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรำยได้ประชำชำติ

ต่อหัว (GNP Per Capita) ณ  สิ้นแผนพัฒนำฯ ฉบับที่  12 ในปี 2546 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บำท  และ 
301,199 บำท ต่อคนต่อปี 

(3) ผลิตภำพกำรผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ำกว่ำเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) กำรลงทุนรวมขยำยตัวไม่ต่ ำกว่ำเฉลี่ยร้อยละ 8 (กำรขยำยตัวของกำรลงทุน

ภำครัฐไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 10 และกำรลงทุนของภำคเอกชนขยำยตัวไม่ต่ ำกว่ำเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมำณ
กำรส่งออกขยำยตัวเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 4 ต่อปี) 

2) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ 

(1) ประชำชนทุกช่วงวัยมีควำมมั่นคงทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-
Economic Security) และมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพ 
(3) สถำบันทำงสังคมมีควำมเข้มแข็งเป็นฐำนรำกที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคน 

3) การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(1) กำรกระจำยรำยได้มีควำมเท่ำเทียมกันมำกข้ึน 
(2) บริกำรทำงสังคมมีคุณภำพและมีกำรกระจำยอย่ำงทั่วถึง 

4) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร สร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์และกำรใช้

ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรรับมือภัยพิบัติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
(4) เพ่ิ มป ระสิ ทธิภ ำพและเสริมสร้ ำงธรรมำภิ บ ำล ในกำรบริห ำรจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
(5) มีกำรบริหำรจัดกำรน้ ำให้สมดุลระหว่ำงกำรอุปสงค์และอุปทำนของน้ ำ 

5) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) กำรบริหำรงำนภำครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภำพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีกำรกระจำยอ ำนำจที่เหมำะสม 

2. แนวทางการพัฒนา 
1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
    พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้ำน
กำรลงทุนในกำรวิจัยและพัฒนำ ด้ำนบุคลำกรวิจัย ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบกำรมีบทบำทหลักด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงำนวิจัย
และพัฒนำให้ใช้ประโยชน์อย่ำงแท้จริงทั้งเชิงพำณิชย์และสำธำรณะโดยให้ควำมคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ 
 



 

 

1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
   สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนในกำรพัฒนำก ำลังคนและแรงงำนให้มี
ทักษะควำมรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดและรองรับกำรเปิดเสรีของประชำคม
อำเซียน โดยยกระดับและพัฒนำสมรรถนะแรงงำนไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงำนทั้งระบบมีกำรเรียนรู้
ขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือสำมำรถแข่งขันในตลำดแรงงำนได้ สนับสนุนให้แรงงำนและปัจจัยกำรผลิตมีควำมยืดหยุ่นในกำร
เคลื่อนย้ำยระหว่ำงสำขำกำรผลิตและระหว่ำงพ้ืนที่กำรผลิต เพ่ือให้แรงงำนสำมำรถเคลื่อนย้ำยไปสู่สำขำกำร
ผลิตที่มีผลิตภำพกำรผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมและบริกำรจัดท้ำกรอบ
คุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนฝีมือแรงงำนให้เป็นมำตรฐำนที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงำนไทย 

1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
   พัฒนำขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรให้มีควำมยืดหยุ่น สำมำรถปรับตัวและด ำเนินธุรกิจ
ท่ำมกลำงกำรด ำเนินนโยบำยและมำตรกำรกำรกีดกันทำงกำรค้ำในรูปแบบต่ำงๆ เพ่ิมสัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ
ของคนไทยและสนับสนุนให้มีกำรขยำยตลำดที่มีแบรนด์สินค้ำและช่องทำงกำรตลำดที่เป็นของตนเองมำกขึ้น  
ตลอดจนพัฒนำต่อยอดอุตสำหกรรมและบริกำรเพ่ือเข้ำสู่กำรเป็นศูนย์กลำงกำรผลิต  บริกำรและอุตสำหกรรม
ดิจิตอล 

1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่ำงประเทศ ทั้งกำรพัฒนำและปรับปรุงโครงข่ำยรถไฟให้เป็น
โครงข่ำยหลักในกำรเดินทำงและขนส่งของประเทศ พัฒนำโครงข่ำยระบบขนส่งสำธำรณะและโครงข่ำยทำง
หลวงพิเศษระหว่ำงเมือง ขยำยขีดควำมสำมำรถของท่ำอำกำศยำนหลักของประเทศ พัฒนำท่ำเรือที่มีศักยภำพ
ให้เป็นท่ำเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนำและปรับปรุงระบบโทรคมนำคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนกำรพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรมที่เกิดจำกลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  เช่น อุตสำหกรรมซ่อมบ ำรุงและ
ผลิตชิ้นส่วนอำกำศยำน และอุตสำหกรรมระบบรำง เป็นต้น เพ่ือสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจให้กับประเทศในกำร
เป็นฐำนกำรผลิตในภูมิภำคอำเซียน 

1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต 
   ปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตร โดยกำรปรับเปลี่ยนจำกำรผลิตสินค้ำเกษตรขั้นปฐมเป็น
สินค้ำเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่ำสูงมีคุณภำพและมำตรฐำนสำกล สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมโยงทำงด้ำนวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้ำนและลดระดับกำรผลิตสินค้ำขั้นปฐมที่สูญเสียขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  ลงสู่ระดับที่จ้ำ
เป็นส ำหรับกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรและพลังงำน จัดระบบกำรผลิตให้สอดคล้องกับศักยภำพพ้ืนที่
และควำมต้องกำรของตลำดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลำยน้ำทั้งด้ำนกำยภำพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมกำรรวมกลุ่ม
ทำงกำรเกษตรจำกกิจกำรเจ้ำของคนเดียวเป็นกำรประกอบกำรในลักษณะสหกรณ์  ห้ำงหุ้นส่วน และบริษัท
เพ่ือให้เกิดกำรประหยัดจำกขนำด  พิจำรณำพันธุ์พืชที่เหมำะสมกับศักยภำพของพ้ืนที่และแหล่งน้ ำ  ใช้
เทคโนโลยีกำรผลิตในระดับที่เหมำะสม ใช้กลไกตลำดในกำรป้องกันควำมเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยำย
ผลแนวคิดกำรท ำกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับ
โครงสร้ำงกำรผลิตภำคบริกำรโดยเร่งพัฒนำระบบคมนำคมขนส่งให้เกิดควำมเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ำยทั้งทำง
บก ทำงน้ ำ และทำงอำกำศ เร่งพัฒนำท่ำเทียบเรือขนำดใหญ่เพ่ือรองรับกำรเติบโตของกำรท่องเที่ยวทำงทะเล 
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งกำรควบคุมกิจกรรมต่ำงๆ  
เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและก ำหนดและจัดท ำกฎหมำยเพ่ือยกระดับมำตรฐำนกำร
ท่องเที่ยวของไทยสู่สำกลและรองรับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถแข่งขันได้ในระดับนำนำชำติ  รวมทั้ง
ส่งเสริมกำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวของ
พ้ืนที่ที่มีควำมเชื่อมโยงทั้งทำงกำยภำพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมกำรท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริม
กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงด้ำนกำรท่องเที่ยวในภูมิภำคอำเซียน  ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มี



 

 

โครงข่ำยคมนำคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนำต่อยอดอุตสำหกรรม
อนำคตเพ่ือเป็นแหล่งกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงกำรผลิตกับอุตสำหกรรมที่เป็นฐำนรำยได้ประเทศ และ
เป็นกลไกกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้ำสู่กำรเป็นศูนย์กลำงกำรผลิตและบริกำรทั้งในระดับอนุภูมิภำคและ
ในภูมิภำคอำเซียนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่สนับสนุนกำรขยำยตัวด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน  เช่น โลจิสติกส์ และ
พลังงำน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนกำรลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคกำรเคลื่อนย้ำยเงินทุนระหว่ำงประเทศ เป็นต้น 
ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำประยุกต์ใช้ทั้งภำคกำรผลิต  กำรตลำด กำรบริหำรจัดกำรกำรเงิน 
และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล  ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำกำรลงทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนกำรลงทุนเพ่ือสร้ำงเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญำและกำรเรียนรู้  มุ่งเน้นกำร
พัฒนำธุรกิจเชิงสร้ำงสรรค์ กำรลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำรประหยัดพลังงำน
และกำรใช้พลังงำนทดแทน กำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเชิงพำณิชย์ กำรจัดตั้งส ำนักงำนใหญ่ข้ำม
ประเทศ บริษัทกำรค้ำระหว่ำงประเทศ รวมทั้งกำรให้ควำมส ำคัญเรื่องควำมรับผิดชอบและกำรตอบแทนสู่
สังคมขององค์กร และกิจกำรเพ่ือสังคม 
 
 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) 
จำกจุดแข็งประกอบกับโอกำสที่เกิดขึ้น กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 2 มีศักยภำพในด้ำน

ที่ตั้ง สำมำรถเชื่อมโยงกำรพัฒนำพัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคมกับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 
(GMS) และประชำคมอำเซียน (AC) มีวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มล้ำนนำ 
ตะวันออกที่สำมำรถน้ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำหัตถกรรม 
อุตสำหกรรม/สินค้ำชุมชน เป็นฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญ ได้แก่ ข้ำว ข้ำวโพดเลี้ยง  
สัตว์ ยำงพำรำ ชำ กำแฟ และผลไม้ (ลิ้นจี่ ล้ำไย) มีแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติและวัฒนธรรมที่หลำกหลำย  
นอกจำกนั้นสำมำรถที่จะพัฒนำเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยวกับประเทศในกลุ่ม GMS และ AC ทั้งทำงบก ทำงน้ ำ 
และทำงอำกำศ ประกอบกับมีสถำบันกำรศึกษำหลำยระดับ พร้อมรองรับกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพ่ือ 
สนับสนุนกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ จึงก ำหนดจุดยืนทำงยุทธศำสตร์และทิศทำงกำรพัฒนำ ดังนี้  
  1) ศูนย์กลำงกำรขนส่งและกระจำยสินค้ำ เนื่องจำกกลุ่มจังหวัดฯ มีช่องทำงกำรขนส่งสินค้ำ เชื่อมโยง
กับกลุ่มประเทศ GMS และ AEC ทั้งทำงบกและทำงน้ ำ และด่ำนกำรค้ำชำยแดน  
  2) เป็นศูนย์กลำงเมืองท่องเที่ยวอำรยธรรม “ล้ำนนำ” เนื่องจำกมีวัฒนธรรม ชนเผ่ำที่ โดดเด่น สร้ำง
ควำมประทับใจแก่นักท่องเที่ยว และธรรมชำติที่สวยงำม 
  3) สินค้ำเกษตรคุณภำพดีและปลอดภัย โดยมีสินค้ำที่ส ำคัญ ได้แก่ ข้ำว ล้ำไย ยำงพำรำ และโค 

 
  วิสัยทัศน์(Vision) :  

“ประตูกำรค้ำสำกล โดดเด่นวัฒนธรรมล้ำนนำ สินค้ำเกษตรปลอดภยั  
ประชำชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำต”ิ 

พันธกิจ ( Mission) :  
   1. ส่งเสริมพัฒนำเศรษฐกิจ กำรค้ำกำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สำกล 

ให้มีกำร ขยำยตัวเพิ่มข้ึน  
   2. ส่งเสริมพัฒนำกำรและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ภำคเกษตร อุตสำหกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ  

   3. พัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อำรยธรรมแห่งล้ำนนำตะวันออก 
ด ำรงไว้ ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภำพ  

  4. อนุรักษ์ พัฒนำ และส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ควำม สมบูรณ์ด ำรงฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ดี  



 

 

เป้าประสงค์หลัก (Goals)  
  1. เป็นศูนย์กลำงกำรค้ำ กำรลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 

(GMS) และ AEC เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน และลดค่ำใช้จ่ำยของผู้ประกอบกำร  
  2. เพ่ิมรำยได้จำกกำรส่งออกสินค้ำไปยังประเทศ GMS, AEC และประเทศอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน  
  3. เพ่ิมผลิตภำพและคุณค่ำของสินค้ำเกษตร และอุตสำหกรรมน้ำสินค้ำเกษตร และ

อุตสำหกรรม สู่ตลำดโลก  
  4. พัฒนำกำรท่องเที่ยวเพ่ิมมูลค่ำผลิตภัณฑ์และคุณค่ำสินค้ำและบริกำรเน้นฐำนเศรษฐกิจที่

ยั่งยืนเพิ่ม มูลค่ำกำรท่องเที่ยวเพี่อเพ่ิมรำยได ้ 
  5. รักษำควำม อุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกร ธรรมชำติสร้ำงภำคีใน กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกร 

ธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพยกระดับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติให้เกิดควำม 
ยั่งยืนและเตรียมพร้อมรับอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง และกรอบควำมร่วมมือประชำคมอำเซียน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ( Strategic Issues) 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนำสภำพแวดล้อมในกำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมอนุภูมิภำค
ลุ่มน้ ำโขงและเตรียมพร้อมรับควำมร่วมมือประชำคมอำเซียน  
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตภำคเกษตรและอุตสำหกรรม 
กำรเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภำพ  
  ยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนำและสนับสนุนกำรยกระดับกำรพัฒนำสังคม กำรท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ สุขภำพ เพื่อเป็นฐำนกำรพัฒนำชุมชนอย่ำงยั่งยืน  
  ยุทธศำสตร์ที่ 4 : ด ำรงฐำนทรัพยำกรธรรมชำติที่อุดมสมบูรณ์ กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและ
พลังงำนโดย กำรมีส่วนร่วมของชุมชนสู่กำรเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำสภำพแวดล้อมในกำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมอนุภูมิภำค
ลุ่มน้ ำ โขงและเตรียมพร้อมรับควำมร่วมมือประชำคมอำเซียน 
  แนวทำงกำรพัฒนำ  
    1) เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยกำรกระตุ้น กำรลงทุนภำยในจังหวัด วิจัย พัฒนำ 
และจัดกิจกรรม ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุนกับกลุ่มจังหวัดอ่ืนภำยในประเทศและเพ่ือนบ้ำน  
    2) ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน โดยพัฒนำและส่งเสริมผู้ประกอบกำรและพัฒนำธุรกิจ SMEs 3) 
พัฒนำระบบโลจิสติกส์ รองรับกำรเชื่อมโยง NSEC ตำมกรอบควำมร่วมมือ GMS โดยจัดตั้งศูนย์ บริหำรจัดกำร 
Logistics และ Supply Chain ผลักดันด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำระบบฐำนข้อมูล  วิจัย พัฒนำ ผลิต
บุคลำกรด้ำน Logistics ทุกระดับ และจัดกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน  
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตภำคเกษตรและอุตสำหกรรม
กำรเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภำพ 
  แนวทำงกำรพัฒนำ  
   1) เพ่ิมผลิตภำพและคุณภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร โดยเน้นควำมเป็น
เอกลักษณ์เฉพำะ สิ่งที่มีศักยภำพทำงกำรตลำด ลดต้นทุนกำรผลิตโดยใช้หลักกำรผลิตปริมำณมำก ปรับปรุง
คุณภำพกำรผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ พัฒนำกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเกษตร  
   2) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี กำรสร้ำงนวัตกรรม และมูลค่ำเพ่ิม
ให้กับผลิตภัณฑ์และ อุตสำหกรรมแปรรูปเกษตร  
    3) สร้ำงควำมเข้มแข็งต่อเกษตรกร องค์กรเกษตรและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม โดยกำร
สนับสนุน กระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่ำยกำรเรียนรู้ด้ำนเทคโนโลยีเกษตรในพื้นที่ และสร้ำงควำม
เข้มแข็ง ของกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบกำรตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  



 

 

   4) ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรกำรตลำดสินค้ำเกษตร โดยกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันทำงกำรตลำด แก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้ำเกษตร รวมทั้งสร้ำงช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำยเฉพำะกลุ่ม (Niche 
Product) 37   
  ยุทธศำสตร์ที่  3 พัฒนำและสนับสนุนกำรยกระดับกำรพัฒนำสังคม กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ สุขภำพ เพื่อเป็นฐำนกำรพัฒนำชุมชนอย่ำงยั่งยืน  
   แนวทำงกำรพัฒนำ  
   1) ส่งเสริมควำมพร้อมและพัฒนำศักยภำพแก่ประชำชนทุกวัย สถำบันครอบครัวและชุมชน
ในกำรดูแลป้องกัน ปัญหำสุขภำพอนำมัย พัฒนำบุคลำกรและโอกำสทำงกำรศึกษำ เตรียมควำมพร้อมในกำร
ปรับตัวสู่สังคมผู้ อำวุโส ตลอดจนส่งเสริมบทบำทและควำมสัมพันธ์ที่ดีของสถำบันครอบครัวและชุมชน  
    2) พัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม และเชิงสุขภำพ โดย
ปรับปรุงแหล่ง ท่องเที่ยวเดิม พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ วิจัยและพัฒนำเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่อเนื่อง
จังหวัดในกลุ่ม และ ส่งเสริมควำมร่วมมือในลักษณะโครงข่ำยกำรท่องเที่ยว กับประเทศในกลุ่ม GMS  
    3) พัฒนำมำตรฐำนกำรบริกำรและบุคลำกรกำรท่องเที่ยว โดยให้ชุชนมีส่วนร่วม ตลอดจน
พัฒนำกำร ประชำสัมพันธ์และกำรตลำดกำรท่องเที่ยว  
  ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด ำรงฐำนทรัพยำกรธรรมชำติที่อุดมสมบูรณ์ กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและ
พลังงำนโดย กำรมีส่วนร่วมของชุมชนสู่กำรเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว  
  แนวทำงกำรพัฒนำ  
   1) พัฒนำคุณค่ำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และภูมิปัญญำท้องถิ่น โดยกำรจัดท้ำฐำนข้อมูล
ควำมหลำกหลำย ทำงชีวภำพระดับท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ในกำรศึกษำเรียนรู้ และพัฒนำนวัตกรรมทรัพยำกร
ชีวภำพ  
   2) รักษำฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและควำมสมดุลของระบบนิเวศน์ โดยกำรแก้ปัญหำกำรบุก
รุกท้ำลำย ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรปลูกป่ำ ปลูกหญ้ำแฝก เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นน้ ำและป่ำชุมชน กำรจัดท้ำ Food 
Bank กำร จัดท้ำฝำยต้นน้ ำแบบผสมผสำนและฝำยกึ่งถำวร กำรป้องกันไฟป่ำรวมทั้งกำรส่งเสริมอำชีพในชุมชน
ในพ้ืนที่ป่ำ ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือลดรำยจ่ำย เพ่ิมรำยได้ ขยำยโอกำส และควำมเป็นอยู่ที่ดีอย่ำง
ยิ่ง  
   3) พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติโดยใช้เทคโนโลยี 
GIS ในกำรจัดท้ำ ฐำนข้อมูลและน้ำไปใช้  
   4) สร้ำงภำคีในกำรปรับตัวและรับมือจำกสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและ
ส่งเสริมชุมชนในกำร จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยกำรปลูกจิตส ำนึกและสร้ำงเครือข่ำยกำรมี
ส่วนร่วมทุกระดับ ตลอดจนกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจและบูรณำกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำร
จัดกำรภัยธรรมชำติ และสำธำรณภัย เพื่อลดควำมสูญเสียให้น้อยลง 
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 

จำกผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพพ้ืนฐำนของจังหวัด กำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อม ผ่ำน
กระบวนกำรรับฟัง ควำมคิดเห็นจำกทุกภำคส่วนแบบมีส่วนร่วม จังหวัดได้ก ำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำจังหวัด เชียงรำย ดังนี้ 

วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย (Vision)  
“เมืองแห่งกำรค้ำ กำรลงทุน กำรเกษตร และกำรท่องเที่ยว รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้ำนนำ 

ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข” 
 
 
 



 

 

เป้าประสงค์ ( Goal ) 
1. เพ่ือสร้ำงกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ โดยเน้นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

ด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน บริกำร โลจิสติกส์ กำรเกษตร กำรท่องเที่ยว และวัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อำเซียน + 6 และ GMS  

2. เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนให้ดีขึ้น โดยกำรน้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทำงหลักในกำร สร้ำงภูมิคุ้มกันในกำรสร้ำงคน สังคมที่มีคุณภำพ  

3. เพ่ือสร้ำงสมดุลของระบบนิเวศและกำรพัฒนำเมืองให้น่ำอยู่ เพื่อให้ประชำชนอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมท่ีดีและมีคุณภำพ  

4. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนในพื้นท่ีปกติและแนว
ชำยแดน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำขีด ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน และบริกำร 

โลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอำเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรคุณภำพมำตรฐำนสำกล และเป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรด ำรงฐำนวัฒนธรรมล้ำนนำเพื่อเพ่ิมมูลค่ำกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

เชิงนิเวศ และเชิงสุขภำพ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และคุณภำพชีวิต เพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำร ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ให้ด ำรงควำมสมบูรณ์และ 

ยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรรักษำควำมมั่นคงควำมปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561-2565) 

  วิสัยทัศน์ 
“ยึดมั่นธรรมำภิบำล ท ำงำนแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมเศรษฐกิจกำรค้ำ 

  พัฒนำคุณภำพชีวิต ประชำชนมีควำมสุข” 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 6 ด้ำน ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอำเซียน +๖ และ 
GMS 
  กลยุทธ์ 1.1 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มำตรฐำน 
 กลยุทธ์ 1.2 พัฒนำแหล่งน้ ำและระบบบริหำรจัดกำรน้ ำเพื่อส่งเสริมผลผลิตทำงด้ำนกำรเกษตร 
 กลยุทธ์ 1.3 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนรองรับกำรเจริญเติบโตของท้องถิ่น เพ่ือ
เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอำเซียน +๖ และ GMS 
 กลยุทธ์ 1.4 พัฒนำงำนด้ำนผังเมือง งำนวิศวกรรมจรำจร และงำนควบคุมอำคำร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว  
 กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพและเพ่ิมศักยภำพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยว วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
 กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและสำธำรณสุข 
  กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำท้ังในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำสู่อำชีพ 
 กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนประชำคมอำเซียนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจ
ชำยแดน 
  กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมและพัฒนำสุขภำวะที่ดีของประชำชนในท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ 3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำระบบกำรบริกำรสำธำรณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย 
 กลยุทธ์ 4.1 รักษำควำมสงบเรียบร้อยเพ่ือควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 
 กลยุทธ์ 4.2 ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 กลยุทธ์ 4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด อบำยมุข สื่อด้ำนอิเล็กโทรนิกส์ และปัญหำแรงงำนด้ำว 
 กลยุทธ์ 4.4 พัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน  
  กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนำกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
 กลยุทธ์ 5.2 เสริมและพัฒนำกำรควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหำขยะ น้ ำเสีย และมลภำวะ 
 กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมและพัฒนำกำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรใช้พลังงำนทดแทน  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร  
 กลยุทธ์ 6.1 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ 6.2 พัฒนำประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรภำยในหลักธรรมำภิบำล 
 กลยุทธ์ 6.3 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นของทุกภำคส่วน 
 กลยุทธ์ 6.4 พัฒนำปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 
 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 

2.1 วิสัยทัศน์ 
" กำรคมนำคมมำตรฐำน  บ้ำนเมืองน่ำอยู่  เชิดชูภูมิปัญญำ  พัฒนำรำยได้  

ประชำธิปไตยเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวธรรมชำติ "           
2.2 ยุทธศาสตร์ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อำเซียน +๖ และ GMS 
  1.1 กำรพัฒนำระบบคมนำคมและขนส่ง ทำงระบำยน้ ำ สะพำน ท่ำเทียบเรือ และกำรพัฒนำ 
ระบบ โครงสร้ำงพื้นฐำนที่จ ำเป็นเพื่อรองรับกำรขยำยตัวในด้ำนกำรค้ำ และกำรลงทุนในเขตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
    1.2 พัฒนำงำนด้ำนกำรผังเมือง กำรขนส่งและกำรวิศวกรรมจรำจร กำรดูแลรักษำที่สำธำรณะ 
และ งำนควบคุมอำคำร  
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
    2.1 ส่งเสริมแนวทำงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ใน
กำร ด ำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชำชนได้พ่ึงตนเองได้อย่ำงยั่งยืน  
     2.2 ส่งเสริมกำรสร้ำงงำนและสร้ำงอำชีพให้แก่ประชำชน เพ่ือเพ่ิมรำยได้ให้แก่ครอบครัว และ
กำร จัดกำรตลำด เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนในอำชีพทั้งภำคเกษตรกรรม ภำคอุตสำหกรรม และหัตถกรรม กลุ่ม
วิสำหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อย่ำงครบวงจร ตั้งแต่กำรผลิตจนถึง 
กำรตลำด  



 

 

   2.3 เสริมสร้ำงศักยภำพและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเดิมและจัดหำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ตำม
ศักยภำพของ พ้ืนที่ให้เป็นโครงข่ำยควำมร่วมมือกับจังหวัด และประเทศ 
     2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรม
และ ประเพณีท้องถิ่น พร้อมยกระดับมำตรฐำนด้ำนบริกำรและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวสร้ำงควำม 
ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มำเยือน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำและและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์   
  3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำทั้งในระบบ นอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้มีคุณภำพและตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
     3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำหลักสูตรในโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำเพ่ือรองรับ
กำรเข้ำสู่ ประชำคมอำเซียน  
   3.3 พัฒนำองค์ควำมรู้บุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้สอนภำษำต่ำงประเทศและควำมรู้เกี่ยวกับ
ประเทศ เพ่ือนบ้ำน พร้อมได้รับกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ  
    3.4 สนับสนุนกำรเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถำบันทำงศำสนำ รวมทั้งส่งเสริมกำรศึกษำที่
ค ำนึงถึง ภูมิปัญญำท้องถิ่น วัฒนธรรมทำงด้ำนภำษำ และกำรแต่งกำย 
   3.5 พัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน และเทคโนโลยีสำรสนเทศสมัยใหม่เพื่อเปิดโอกำสกำรเรียนรู้
อย่ำง กว้ำงขวำงและทั่วถึง  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต สังคม กำรสำธำรณสุข และกำรป้องกันสำธำรณภัย 
    4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำระบบกำรบริกำรสำธำรณสุข กำรอนำมัย ครอบครัว 
กำรรักษำพยำบำล กำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภำพครอบคลุมโดยกำรมีส่วนร่วมทุกภำคีเครือข่ำย  
    4.2 สนับสนุนภูมิปัญญำท้องถิ่นและแพทย์ทำงเลือกในกำรดูแลและรักษำสุขภำวะ   
    4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคม กำรสังคมสงเครำะห์ กำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตเด็ก สตรี เยำวชน ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส  
     4.4 สนับสนุนที่พักอำศัยแก่ผู้ยำกไร้ ผู้ด้อยโอกำส ผู้ยำกจน ให้มีที่อยู่อำศัยที่ดีคงทน ถำวร 
และมี สภำพแวดล้อมที่ดี  
     4.5 ส่งเสริมและพัฒนำเด็กและเยำวชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ควำมส ำคัญกับศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กให้ได้รับอำหำรเสริมนมและอำหำรกลำงวันอย่ำงครบถ้วน  
   4.6 สนับสนุนงำนด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพและฝึกอำชีพให้กับประชำชน กลุ่มแรงงำนนอก
ระบบ กลุ่มผู้ ไม่มีงำนท ำ เพื่อก่อให้เกิดกำรสร้ำงงำนและอำชีพ รวมทั้งกำรส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอำยุและผู้พิกำร
มีงำนท ำและมีรำยได้ 
      4.7 ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดระเบียบชุมชน งำนด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย งำนด้ำน
กำร ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน ตลอดจนกำร 
ให้ควำมส ำคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจำกภัยธรรมชำติและภัยพิบัติในท้องถิ่น 
    4.8 ส่งเสริมและสนับสนุนงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงเป็นระบบ ปัญหำ
อำชญำ กรรม และกำรค้ำมนุษย์ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงบูรณำกำรและมีประสิทธิภำพ   
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ และยั่งยืน   
  5.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ ำเสียในชุมชน มลพิษทำงอำกำศ 
ตลอดจนกำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น  
    5.2 เสริมสร้ำงควำมร่วมมือและสร้ำงจิตส ำนึกให้กับประชำชน ในกำรด ำเนินกำรอนุรักษ์กำร
คุ้มครองดูแลและบ ำรุงรักษำป่ำไม้ น้ ำ ตลอดจนทรัพยำกรธรรมชำติอ่ืนให้เกิดประโยชน์และเกิดผลส ำเร็จ อย่ำง
ยั่งยืนและตำมแนวทำงพระรำชด ำริ  



 

 

    5.3 พัฒนำองค์ควำมรู้และเสริมสร้ำงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
ด้ำน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
    5.4 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดท ำฝำยต้นน้ ำ (Check Dam) เพ่ือชะลอกำรไหลของน้ ำและ
ตะกอนเสริม ควำมสมบูรณ์ของป่ำ  
    ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบ้ำนเมือง กำรบริหำร 
    6.1 ส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค สิทธิเสรีภำพของประชำชน และกำรมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำท้องถิ่น  
     6.2 เสริมสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ ในชุมชนและท้องถิ่น บนพื้นฐำนของควำมถูกต้อง 
ยุติธรรมและกำรยอมรับของทุกภำคส่วน 
     6.3 พัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้ำนกำรคลัง 
วิธีกำร งบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย และประชำชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้
เพ่ือกำร แก้ไขปัญหำของประชำชนและกำรให้กำรบริกำรที่มีประสิทธิภำพ  
     6.4 พัฒนำปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2.3  เป้าประสงค์ 
   1. มีควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน มีมำตรฐำน และมีคุณภำพ 
    2. สร้ำงผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้มำตรฐำน 
   3. ประชำขนรักและหวงแหนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   4. มีนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
   5. ประชำชนมีกำรศึกษำ มีทักษะกำรใช้ชีวิตด้ำนต่ำงๆ 
   6. พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร 
   7. สร้ำงควำมปลอดภัยในชุมชน 
    8. รักษำ อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวด 
   9. กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมบูรณำกำรจำกทุกภำคส่วนส่วน 
   10. ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโดยน ำระบบสำร สนเทศมำใช้ 
 2.4  ตัวช้ีวัด 
  1)  โครงสร้ำงพื้นฐำน ได้แก่ ก่อสร้ำงถนน ปรับเกรดถนน ซ่อมแซมถนน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
  2)  ประเพณีวัฒนธรรม อันดีงำมของท้องถิ่น ยังคงอยู่ และมีศูนย์วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 1 แห่ง
  3)  ประชำชนน้อมน ำแนวหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอพียงมำใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
  4)  ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ 
  5)  ประชำชนมีสุขภำวะดีขึ้น โรคติดต่อในชุมชนลดลง  
  6)  ชุมชนมีรำยได้เพ่ิมข้ึนในอัตรำร้อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได้มำกข้ึน    
 2.5  ค่าเป้าหมาย 
  1)  ด้ำนกำรได้รับบริกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนให้มีควำมสะดวกและรวดเร็ว  
   2)  ประชำชนมีควำมรู้และบ ำรุงรักษำศิลปวัฒนธรรมอันดีงำม    
   3)  ประชำชนมีศักยภำพมีรำยได้เพียงพอสำมำรถพ่ึงตนเองได้    
    4)  มลภำวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท ำให้ชุมชนน่ำอยู่อย่ำงสงบสุข     
    5)  กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 

 

 



 

 

2.6  กลยุทธ์ 
   1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนให้ครอบคลุมพ้ืนที่  
   2. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน 
   3. ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ 
    4. อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ 
   5. ส่งเสริมกำรใช้ชีวิตแบบพอเพียง 
   6. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของกลุ่มต่ำงๆ 
   7. ส่งเสริมช่วยเหลือผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส 
   8. สร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกัน 
   9. ส่งเสริมกำรดูแลรักษำป่ำชุมชน. 
   10. ส่งเสริมบทบำทผู้น ำชุมชนในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
    11. เปิดโอกำสให้มีกำรพัฒนำกำรเมืองแบบมีส่วนร่วม 
    12. สร้ำงเครือข่ำยชุมชน  
  2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  1) ได้รับบริกำรสำธำรณะด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนที่จ ำเป็นเพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของชุมชนเศรษฐกิจ  
  2)  กำรพัฒนำระบบกำรศึกษำและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
  3)  ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพคนและควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรพึ่งตนเอง 
 4)  กำรก ำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภำวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่ำงยั่งยืน 
   5)  กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน        

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.   

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



 

 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ใน ก ำรจั ด ท ำ แ ผ น พั ฒ น ำท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ข อ ง เท ศ บ ำล ได้ ใช้ ก ำ ร วิ เค ร ำะห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปั จจั ยและสถำนกำรณ์ กำร
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำ อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย กำรวิเครำะห์ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม 
ด้ำนทรัพย์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

ปัจจัยภายใน 
 จุดแข็ง (STRENGTH) 

1. มีควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติ มีอำกำศหนำวเย็นตลอดปีและมีควำมหลำกหลำยทำง
วัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่ำและมีแหล่งท่องเที่ยวตำมธรรมชำติที่สวยงำม 

2. ลักษณะภูมิประเทศเป็นทั้งภูเขำสูงและพ้ืนที่รำบติดล ำน้ ำกก และที่รำบตำมแนวเชิงเขำ สำมำรถใช้
เป็นพื้นที่ประกอบอำชีพทำงเกษตรกรรมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวตำมธรรมชำติที่สวยงำม 

3. ลักษณะประชำกร มีประชำกรเป็นชนเผ่ำที่หลำกหลำย ทั้งเผ่ำเย้ำ อำข่ำ, มูเซอ, ลีซอ, ลำหู่ ท ำให้มี
ประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นสีสันที่หลำกหลำย มีวิถีกำรด ำรงชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เป็นที่
ประทับใจของนักท่องเที่ยว 

4. มีแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติที่อุดมสมบูรณ์ มีพ้ืนที่ป่ำไม้ทั้งในเขตพ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์ ป่ำชุมชน 
5. มีแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติที่รองรับกำรพัฒนำปรับปรุง เช่น น้ ำตก,ถ้ ำ,จุดชมวิว 

 จุดอ่อน (WEAKNESS) 
1. มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ท ำให้เกิดปัญหำในกำรบุกรุกเขตพ้ืนที่ป่ำไม้ เกิดปัญหำที่อยู่

อำศัยที่ท ำกินทับซ้อนพ้ืนที่ป่ำ รำษฎรไม่มีเอกสำรสิทธิ์ในกำรถือครองที่ดิน และไม่สำมำรถพัฒนำพ้ืนที่
แหล่งท่องเที่ยวที่คำบเกี่ยวเข้ำไปในเขตพ้ืนที่ป่ำ เช่น เขตอุทยำนแห่งชำติล ำน้ ำกก 

2. ปัญหำยำเสพติด ด้วยสภำพพ้ืนที่ติดล ำน้ ำกกและพ้ืนที่ติดกับต ำบลอ่ืน ๆ เป็นแนวเขตภูเขำสูงที่เป็น
เส้นทำงล ำเลียงยำเสพติดที่ส ำคัญและเป็นจุดพักยำเสพติดก่อนจะท ำกำรซื้อขำยแล้วน ำไปแพร่ระบำด
ในเขตตัวเมืองเชียงรำยที่อยู่บริเวณใกล้กัน 

3. ประชำชนส่วนใหญ่มีฐำนะยำกจน ประกอบอำชีพทำงด้ำนเกษตรกรรมและหำของป่ำ ขำดทักษะ
พ้ืนฐำนที่จะน ำไปสู่กำรประกอบอำชีพอ่ืนที่มีรำยได้เพ่ิมข้ึน 

4. ประชำกรส่วนใหญ่มีพ้ืนฐำนทำงด้ำนกำรศึกษำท่ีไม่สูง ท ำให้ยำกแก่กำรพัฒนำด้ำนอื่น ๆ ไปด้วย 
5. พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตทุรกันดำรห่ำงไกลเส้นทำงคมนำคม ท ำให้ขำดสุขลักษณะด้ำนกำรสำธำรณะสุข

ที่ดีจึงเป็นต้นเหตุของโรคภัยไข้เจ็บและโรคติดต่อต่ำง ๆ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ เป็นต้น 
6. จ ำนวนประชำกรที่น้อยเกินไปท ำให้ได้รับงบประมำณเงินอุดหนุนจำกภำครัฐในสัดส่วนที่น้อยมำก และ

พ้ืนที่ของต ำบลไม่สำมำรถจัดเก็บภำษีได้มำก จึงท ำให้งบประมำณที่จะน ำมำพัฒนำพ้ืนที่ต ำบลไม่
เพียงพอและไม่ทั่วถึงเทียบกับจ ำนวนพ้ืนที่รับผิดชอบที่กว้ำงเกินไป 

7. ปัญหำกำรลักลอบกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติและพ้ืนที่ป่ำที่เป็นแหล่งต้นน้ ำล ำธำร กำรท ำไร่เลื่อน
ลอย  รวมถึ งกำรที่ เจ้ ำหน้ ำที่ ภ ำครัฐ ไม่ ใส่ ใจ ในกำรป้ องกัน และปรำบปรำมกำรท ำล ำย
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงจริงจัง 

8. ปัญหำกำรทุจริตคอรัปชั่น 
 
 
 
 
 



 

 

ปัจจัยภายนอก 
 โอกาส (OPPORTUNITIES) 

1. จังหวัดเชียงรำยและอ ำเภอเมืองเชียงรำยเป็นที่ตั้งและมีชื่อเสียงทำงด้ำนกำรท่องเที่ยว โดย 
                     ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวไว้เป็นยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญ 

2. นโยบำยของรัฐบำลและกระทรวงมหำดไทยได้ก ำหนดให้มีกำรพัฒนำบ้ำนเมืองเป็นเมืองน่ำ 
                     อยู่ ชุมชนน่ำอยู่ โดยก ำหนดเป็นพระรำชกฤษฎีกำแล้ว 

3. กำรก ำหนดให้จังหวัดเชียงรำยเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ ท ำให้มีกำรลงทุนด้ำนต่ำง ๆ ส่งผล 
          ให้ระบบเศรษฐกิจดีขึ้น 
 อุปสรรค (THREATS) 
1. ขำดงบประมำณและกำรส่งเสริมด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงจริงจังจำกหน่วยงำนภำครัฐและจำกรัฐบำลจำ

กรที่รัฐบำลก ำหนดนโยบำยให้ท้องถิ่นด ำเนินกำร 
2. พ้ืนที่ต ำบลทั้งหมดอยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ  ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรส ำรวจกันพ้ืนที่เป็นเขตอุทยำน

แห่งชำติ และหน่วยงำนภำยนอกคืออุทยำนแห่งล ำน้ ำกก กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติแลสิ่งแวดล้อม
ออ กรมป่ำไม้ เป็นผู้ดูแลตำมกฎหมำย จึงท ำให้ชำวบ้ำนที่มีพ้ืนที่อยู่อำศัย  และที่ท ำกินอยู่ในเขตป่ำ 
เกิดกำรขัดแย้งระหว่ำงชำวบ้ำนและเจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้และเจ้ำหน้ำที่อุทยำนอยู่เสมอ 

 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของอบต.นั้น  ได้ท ำกำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อม
ภำยนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

1. โครงกำรสร้ำง
พื้นฐำน 

1) ขำดแคลนแหล่งน้ ำใน
กำรเกษตรและน้ ำส ำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

- แหล่งน้ ำและน้ ำในกำร
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตพื้นท่ีต ำบล
ห้วยชมภ ู

- ประชำชนมีแหล่ง
น้ ำและมีน้ ำใช้อย่ำง
พอเพียง 

2) ไฟฟ้ำส่องสว่ำงทำงและที่
สำธำรณะยังไม่ครอบคลุม
พื้นที่ได้ทั้งหมด 

- ไฟฟ้ำ - ทำงและที่สำธำรณะ
ในเขตพื้นท่ีต ำบลห้วย
ชมภู 

- ทำงสำธำรณะมีแสง
สว่ำงเพียงพอ สะดวก 
ปลอดภัย 

3) ชุมชนขยำยมำกขึ้นระบบ
ระบำยน้ ำยังไม่เพยีงพอ  

- รำง/ท่อระบำยน้ ำ - พื้นที่ในเขตพื้นท่ี
ต ำบลห้วยชมภ ู

- มีรำงระบำยน้ ำ
สำมำรถระบำยน้ ำได ้

4) ประชำชนต้องกำรถนน
เพิ่มมำกข้ึน   

- เส้นทำงคมนำคม - พื้นที่ในเขตพื้นท่ี
ต ำบลห้วยชมภ ู

- มีเส้นทำงในกำร
คมนำคมเพียงพอและ 
สะดวก  

2. ด้ำนงำนส่งเสริม
คุณภำพชีวิต 

1) มีกำรระบำดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบำด โรคตดิต่อ 

- ด้ำนสำธำรณสุข - ในเขตพื้นท่ีต ำบล
ห้วยชมภ ู

ในพื้นที่ไม่มีกำร
ระบำดของโรคติดต่อ 

 2) ปริมำณขยะและน้ ำเสยี
เพิ่มมำกข้ึน 

- ด้ำนสำธำรณสุข - ในเขตพื้นท่ีต ำบล
ห้วยชมภ ู
 

- ปริมำณขยะและน้ ำ
เสียถูกก ำจดัให้หมด
ด้วยวิธีกำรที่ถูกต้อง 

 3) ประชำชนฐำนะยำกจน 
ไรผู้้พึ่งพำ ไม่มีที่อยู่อำศัย  

- ที่อยู่อำศัย - ประชำชนในพ้ืนท่ีที่
ได้รับควำมเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อำศัย 

- ประชำชนในพ้ืนท่ี
ได้รับควำมช่วยเหลือ  

 4) กำรศึกษำระดับก่อนวัย
เรียนยังไม่พอเพียง 
เนื่องจำกพ้ืนท่ีของหย่อม
บ้ำน อยู่ห่ำงไกลโรงเรยีน  

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 

- มีที่จัดกำรเรียนกำร
สอนที่เพียงพอ ต่อ
ควำมต้องกำรของ
ชุมชน 



 

 

 5) สูงอำยุบำงคนอยู่ตำม
ล ำพัง ไม่มผีู้ดูแล  

 - ผู้สูงอำยุในเขตพื้นท่ี
ต ำบลห้วยชมภู  

- ผู้สูงอำยุได้รับกำร
ดแูลที่ด ี

 6) ผู้พิกำรไมไ่ดร้ับควำม
ช่วยเหลือในด ำรงชีวิต 

 - ผู้พิกำรในเขตพื้นท่ี
ต ำบลห้วยชมภ ู

- ผู้พิกำรไดร้ับควำม
ช่วยเหลือในกำร
ด ำรงชีวิตและทั่วถึง 

 7) เยำวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ บุหรี่ เหลำ้ สำรเสพ
ติด  

 - เยำวชนและวัยรุ่น
ในเขตพื้นท่ีต ำบล 

- เยำวชนและวัยรุ่นมี
อนำคตที่ด ี

3. ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเท่ียว 

1) ประชำชนไม่มีกำร
วำงแผนในกำรด ำเนินงำน 

- กำรวำงแผน - ประชำชนในพ้ืนท่ี
ต ำบลห้วยชมภ ู

- ประชำชนสำมำรถ
วำงแผนกำร
ด ำเนินงำนได้เอง 

 2) ขำดแหล่งเงินลงทุนใน
กำรท ำกิจกำรและประกอบ
อำชีพ 

- กำรลงทนุ - ประชำชนในเขต
พื้นที่ต ำบลห้วยชมภ ู

- มีแหล่งเงินทุนใน
กำรท ำกิจกำรและ
ประกอบอำชีพ 

 3) ประชำชนขำดสถำนท่ี
จ ำหน่ำยสินค้ำ 
 

- กำรพำณิชยกรรม - ร้ำนค้ำชุมชน - ร้ำนค้ำชุมชน 
มีสถำนท่ีในกำรขำย
จ ำหน่ำยสินค้ำ 

 4) ผลผลิตทำงกำรเกษตร
รำคำตกต่ ำระยะทำงในกำร
ขนส่งผลผลติไกลจำกแหล่ง
รับซื้อ  

 - เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีำคำสูงขึ้น 

 5) ในเขต อบต.มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยว 

- กำรท่องเที่ยว - ในเขตพื้นท่ีต ำบล
ห้วยชมภ ู

- มีกำรพัฒนำแหล่ง
ท่องเที่ยวและส่งเสริม
กิจกรรมกำร
ท่องเที่ยวเพิ่มมำกขึ้น 

4. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1) กำรจรำจรบนถนนมีเพิ่ม
มำกขึ้นอำจท ำให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได ้

- กำรจรำจร ประชำชนท่ีสัญจรไป
มำบนถนน 

มีระบบควบคุม
กำรจรำจร เช่น ติดตั้ง
สัญญำณไกระพริบ
เพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

5. ด้านบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1) มีปัญหำเรื่องกำรจัดกำร
ขยะ 

- สิ่งแวดล้อม - ประชำชนในเขต
พื้นที่ต ำบลห้วยชมภ ู

- ปัญหำขยะลดลง  

 2) ป่ำไม้ถูกท ำลำย - สิ่งแวดล้อม - ประชำชนในเขต
พื้นที่ต ำบลห้วยชมภ ู

มีกำรปลูกปำ่เพิ่มขึ้น 

 
 
 

 

 
 



 

 

ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
และระบบโลจิสติกสเ์ชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่มอำเซยีน +๖ 
และ GMS 

บริกำรชุมชนและสังคม แผนงำน เคหะและชุมชน กองช่ำง อบต.ห้วยชมภ ู

2 ด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว บริกำรชุมชนและสังคม แผนงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชนแผนงำน กำรศำสนำ 
วัฒนธรรม และ  นันทนำกำร 

ส ำนักงำนปลัด 
กองกำรศึกษำ 

3 ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำและ
และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

บริกำรชุมชนและสังคม 
 

แผนงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชนแผนงำน กำรศึกษำ 

ส ำนักงำนปลัด 
กองกำรศึกษำ 

4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวติ สังคม 
กำรสำธำรณสุข และกำรป้องกัน
สำธำรณภัย 

บริกำรชุมชนและสังคม แผนงำน สร้ำงควำมเข้มแข็ง 
แผนงำน กำรสำธำรณสุข 
แผนงำน สังคมสงเครำะห ์

ส ำนักงำนปลัด 

บริหำรทั่วไป กำรรักษำควำมสงบภำยใน ส ำนักงำนปลัด 
5 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร 

ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์ และยั่งยืน 

บริกำรชุมชนและสังคม แผนงำน สังคมสงเครำะห ์
แผนงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส ำนักงำนปลัด 

เศรษฐกิจ แผนงำน กำรเกษตร ส ำนักงำนปลัด 

6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบ้ำนเมือง 
กำรบริหำร 

บริหำรทั่วไป บริหำรงำนท่ัวไป ส ำนักงำนปลัด 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 10 แผนงาน 3 กอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตัิ 



 

 

 
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน และบริกำร โลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอำเซยีน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุม่อำเซียน +6 และ GMS 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุม่อำเซียน +6 และ GMS 
  1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน : งำนไฟฟ้ำถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 1  

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
รำษฎร 

จุดที่ 1 บ้ำนนำยนำคือ วนำลโีกศล ถึง 
บ้ำน นส.ศลลิำ ขุ่นเกรยีงไกร กว้ำง 3 ม. 
ยำว 84 ม. 
จุดที ่2 บ้ำนนำงอำหมี่มะ ตำหมี่ ถึง สวน
กำแฟนำยมำนพ แสนหมี่ กว้ำง 3 ม. ยำว 
70 ม. 
จุดที่ 3 บ้ำนนำงอุมำพร เลิศชัยสมบัติ ถึง 
บ้ำนนำงอำซำมะ ตำหมี่ กว้ำง 3 ม. ยำว 
50 ม. 
จุดที่ 4 บ้ำนนำยไพรัช แซ่ย่ำง ถึง ส ำนัก
สงฆ์ห้วยส้ำน กว้ำง 3 x 80 ม. 

500,000 - - - - ถนนตำมขนำด 
และแบบท่ี 
อบต.ก ำหนดไว ้
จ ำนวน 2 จุด 

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
รำษฎร 

กองช่ำง 

2 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 2  

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
รำษฎร 

บ้ำนนำยอำฉ่ำ แซตูกู่ ถึง บ้ำนนำงบูเออ 
เบเชกู่ กว้ำง 4 ม.ยำว 245 ม. 

600,000 - - - - ถนนตำมขนำด 
และแบบท่ีอบต.
ก ำหนดไว ้

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
รำษฎร 

กองช่ำง 

3 ก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำ คสล. 
หมู่ที่ 3  

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรกำรขำดแคลน
น้ ำของประชำชน 

-แบบสี่เหลี่ยม ขนำด กว้ำง 4 ม. ยำว 4 
ม. สูง 2 ม. 
(หย่อมบ้ำนเย้ำ) 

200,000 - - - - มีถังเก็บน้ ำ
ส ำหรับใช้
อุปโภคบรโิภค 

แก้ไขปัญหำกำร
ขำดแคลนน้ ำใช้ 

กองช่ำง 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุม่อำเซียน +6 และ GMS 
  1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน : งำนไฟฟ้ำถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  
 

เพื่อเผยแพร่ และ
กระจายข่าวสาร
ของทางราชการให้
ประชาชนรับรู ้

สูง 12 เมตร จ ำนวน 3 จุด 
จุดที ่1 บริเวณหน้ำบ้ำนนำยอำ
ปำ อำซังกู่ (หย่อมบ้ำนใหม่) 
จุดที ่2 บริเวณหน้ำหอประชุม
ประจ ำหมู่บ้ำน (หย่อมบ้ำนเย้ำ)  
จุดที ่3 บริเวณหน้ำศำลำ
หมู่บ้ำน (หย่อมบ้ำนเยซู)  
 

239,000 - - - - หอกระจายข่าว
มีประสิทธิภาพ 
ใช้งานได้ 

ประชาชนไดร้ับรู้
ข่าวสารของทาง
ราชการได้ทั่วถึง 
และทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

5 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 6  
 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
รำษฎร 

เริ่มต้นต่อจำกถนน คสล.เดิม ปีงบฯ 
60 (47Q0554702,2207836)  
สิ้นสุด (47Q0554413 ,2208022) 
กว้ำง 4 ม. ยำว 220 ม.  

600,000 - - - - ถนนตำมขนำด 
และแบบท่ีอบต.
ก ำหนดไว ้
จ ำนวน 4 จุด 

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
รำษฎร 

กองช่ำง 

6 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 8  

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
รำษฎร 

จุดที่ 1 หน้ำบ้ำนนำยพิชัยภสูิทธ์ิ  
สุวินมณี ถึงบ้ำนนำงนำยอื่อ ไอส่อ 
กว้ำง 4 ม. ยำว 120 ม. 
จุดที่ 2 ต้นสวนลิ้นจี่นำยไวภพ แล
ปำย ถึงท้ำยสวนลิ้นจี่ นำยไวภพ 
แลปำย กว้ำง 4 ม. ยำว 115 ม. 

600,000 - - - - ถนนตำมขนำด 
และแบบท่ี 
อบต.ก ำหนดไว้ 

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
รำษฎร 

กองช่ำง 

7 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 9  

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
รำษฎร 

เริ่มต้นจำกถนน คสล.เดมิ (ปีงบฯ 
อบต.2560) ตรงที่นำนำงจ ีไอคำ  
ถึง บริเวณหน้ำร้ำนค้ำประชำรัฐ  
กว้ำง 4 ม. ยำว 113 ม. 

300,000 - - - - ถนนตำมขนำด 
และแบบท่ี 
อบต.ก ำหนดไว้ 

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
รำษฎร 

กองช่ำง 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุม่อำเซียน +6 และ GMS 
  1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน : งำนไฟฟ้ำถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 10  

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
รำษฎร 

จุดที ่1 หน้ำบ้ำนนำยจะยอ ปุจ ู 
ถึง หน้ำบ้ำนนำยถวลิ ขวัญ
เรืองรอง กว้ำง 3 ม. ยำว 120 ม. 
จุดที ่2 บ้ำนนำยจะอื่อปอย จะบ ุ 
ถึง หน้ำบ้ำนนำยแมะเตอ จะตี ๋ 
กว้ำง  2.50 ม. ยำว 155 ม. 

500,000 - - - - ถนนตำมขนำด 
และแบบท่ี 
อบต.ก ำหนดไว้ 

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
รำษฎร 

กองช่ำง 

9 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 11  

เพือ่แก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
รำษฎร 

จุดที ่1 บ้ำนนำงอำลอ โพเมียกู ่ 
ถึง หน้ำบ้ำนนำงบูนนุง เพเมียกู ่ 
กว้ำง 4 ม. ยำว 74 ม. 
จุดที ่2 ท้ำยสวนลิ้นจี่นำยอำซัง 
เวยยือ ถึง สวนลิ้นจี่นำยอำเจ เว่
ยยือกู่ กว้ำง 4 ม. ยำว 92 ม.  
 

459,000 - - - - ถนนตำมขนำด 
และแบบท่ี 
อบต.ก ำหนดไว ้

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
รำษฎร 

กองช่ำง 

10 โครงกำรก่อสร้ำงหอ
กระจำยข่ำวประจ ำหมู่บ้ำน 
หมู่ที่ 4 

เพื่อเผยแพร่ และ
กระจำยข่ำวสำร
ของทำงรำชกำรให้
ประชำชนรับรู ้
 

สูง 12 ม จ ำนวน 1 จุด  
จุดก่อสร้ำงบริเวณหน้ำโบสถ์นำซำ
รีน (หำดยำว) 

71,000 - - - - หอกระจำยข่ำวท่ี
มปีระสิทธิภำพ 
ใช้งำนได้ 

ประชำชนไดร้ับรู้
ข่ำวสำรของทำง
รำชกำรได้ทั่วถึง 
และทุกครัวเรือน 

กองช่ำง 

11 โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บ
น้ ำ คสล.แบบเหลีย่ม หมู่
ที่ 4 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรขำดแคลนน้ ำ
อุปโภค บริโภค 
ยำมหน้ำแล้ง  

กว้ำง 4 ม.ยำว 4 ม. สูง 2 ม. 
จุดที ่1 บริเวณโค้งสองศอก (บ้ำน
ผำลั้ง) 
จุดที ่2 หน้ำบ้ำนนำยจะลำ ไอ
แตะ (บ้ำนแสนต่อ) 
 

371,000 - - - - มีถังเก็บน้ ำ
ส ำหรับใช้
อุปโภคบรโิภค 

แก้ไขปัญหำกำร
ขำดแคลนน้ ำใช้ 

กองช่ำง 

 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุม่อำเซียน +6 และ GMS 
  1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน : งำนไฟฟ้ำถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บ
น้ ำ คสล. หมู่ที่ 7 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรขำดแคลนน้ ำ
อุปโภค บริโภค 
ยำมหน้ำแล้ง  

จุดที ่1 แบบเหลี่ยม กว้ำง 4 ม.
ยำว 4 ม. สูง 2 ม.  
จุดก่อสร้ำงบริเวณถังเก็บน้ ำเดมิขำ้ง
บ้ำนนำยอำเวย ฮำเยก ุ
จุดที ่2 แบบเหลี่ยม กว้ำง 4 ม. 
ยำว 4 ม. สูง 2 ม.  
จุดก่อสร้ำง ศำลเจ้ำจีน 
จุดที ่3 แบบกลม เส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 2 ม. สูง 3 ม.  
จุดก่อสร้ำงบริเวณโบสถ์ 
คริสจักรบ้ำนปำงขอน 

442,000 - - - - มีถังเก็บน้ ำส ำ
หนับใช้อุปโภค
บริโภค 

แก้ไขปัญหำกำร
ขำดแคลนน้ ำใช้ 

กองช่ำง 

13 โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บ
น้ ำ แบบเหลี่ยม หมู่ที่ 9 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรขำดแคลนน้ ำ
อุปโภค บริโภค 
ยำมหน้ำแล้ง  

จ ำนวน 1 ถัง ภำยในหมู่บ้ำน
กว้ำง 4 ม. ยำว 4 ม. สูง 2 ม. จุด
ก่อสร้ำง บริเวณข้ำงแทงก์น้ ำเก่ำ
ใกล้ศำลเจ้ำ  

179,000 - - - - มีถังเก็บน  าส า
หนับใช้อุปโภค
บริโภค 

แก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน  าใช้ 

กองช่าง 

14 ก่อสร้ำงอำคำรอเนก 
ประสงค์ อบต.ห้วยชมภ ู

เพื่อใช้ประชุม และ
กิจกรรมของ อบต. 

จุดก่อสร้ำง อบต.ห้วยชมภ ู 2,958,000 - - - - อาคารอเนก 
ประสงค์ 
จ านวน 1 หลัง 

ประชาชนมีที่
ประชุมและท า
กิจกรรมขนาดใหญ่
ขึ น สามารถจุคนได้
มากขึ น 

กองช่าง 

15 ปรับปรุงโรงอำหำร อบต.
ห้วยชมภ ู

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกบริกำร
ประชำชนท่ี
เดินทำงมำไกล มำ
ใช้บริกำร 

โรงอำหำรเก่ำ อบต.ห้วยชมภ ู 146,000 - - - - ตำมแบบท่ี 
อบต.ก ำหนด 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวกใน
กำรมำใช้บริกำร 

กองช่ำง 

 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุม่อำเซียน +6 และ GMS 
  1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน : งำนไฟฟ้ำถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 ปรับปรุงอำคำรบ้ำนพัก
พนักงำนส่วนต ำบล 

เพื่อเป็นท่ีพักอำศยั
ของพนักงำนส่วน
ท้องถิ่น 

อำคำรที่พักของพนักงำนส่วนต ำบล 
สังกัด อบต.ห้วยชมภ ู

138,000 - - - - ตำมแบบท่ี 
อบต.ก ำหนด 

พนักงำนส่วน
ต ำบลมีที่พักท่ีถูก
สุขลักษณะ 
ปลอดภัย 

กองช่ำง 

17 โครงกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำ หมู่ที่ 7 

เพื่อระบำยน้ ำ และ
ป้องกันกำรช ำรุด
ของถนน 

จุดที ่1 แบบตัวย ูปำกกว้ำง 0.4 ม.
ระยะทำง 32.50 ม.  
พร้อมฝำปดิรำงระบำยน้ ำ คสล. 
กว้ำง 0.25 ม.ยำว 0.50 ม.  
จำกหน้ำร้ำน นส.สภุำพร แซ่พ่ำน 
ถึง บ้ำนนำยอำแหละ อุยแม  
จุดที ่2 แบบตัววี ปำกกว้ำง 0.8 ม. 
ก้นกว้ำง 0.4 ม. ระยะทำง 39 
ม. ลึกเฉลี่ย 0.5 ม. จำกบ้ำนนำยอำ
แหละ อุยแม ถึงสวนกำแฟนำยพร
พจน์ แซ่เติ๋น 

98,000 - - - - มีทำงระบำยน้ ำ 
เมื่อเกิดฝนตก
หนัก  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

18 ซ่อมแซมจุดเชื่อมต่อถนน 
คสล.ทำงขึ้น อบต.  

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจร 

จุดเริม่ต้น  สวนป่ำดอยช้ำง ถึง
หมู่บ้ำนปำงขอน  
 

62,000 - - - - ตำมแบบท่ี 
อบต.ก ำหนด 

ประชำชนสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก 

กองช่ำง 

19 ปรับปรุงผิวทำงจรำจร
ลูกรังบดอัดแน่น 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
ประชำชน 
 

เส้นบ้ำนจะคือ-กกน้อย-แห่งหลวง
ใน-แก่งหลวงนอก-ผำลั้ง 

2,000,000 - - - - ตำมแบบท่ี 
อบต.ก ำหนด 

ประชำชนสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก 

กองช่ำง 

20 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทำงเข้ำ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำง
ขอน หมู่ที่ 7 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
ประชำชน 
 

ถนนทำงเข้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
บ้ำนปำงขอน หมู่ที่ 7  

90,000 - - - - ตำมแบบท่ี 
อบต.ก ำหนด 

ประชำชนสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก 

กองช่ำง 

 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุม่อำเซียน +6 และ GMS 
  1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน : งำนไฟฟ้ำถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงกำรติดตั้งหลังคำกัน
สำดและประตเูหล็กม้วน
อำคำรที่ท ำกำรอบต.ห้วย
ชมภู 

เพื่อป้องกันควำม
เสียหำยที่อำจเกิด
ขึ้นกับตัวอำคำร
ส ำนักงำน อบต. 

อบต.ห้วยชมภ ู 180,000 - - - - ตำมแบบท่ี 
อบต.ก ำหนด 

อำคำรที่ท ำกำร 
อบต.สำมำรถใช้
งำนได้  

กองช่ำง 

22 โครงกำรติดตั้งผ้ำม่ำนตำ
ไก่พร้อมอุปกรณ์ ส ำหรับ
อำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.ห้วยชมภ ู

เพื่อกันแสงแดดที่
เข้ำมำมำกเกินไป 
ท ำลำยสุขภำพของ
เด็ก และวสัดุของ
ศูนย์ 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัด อบต.
ห้วยชมภ ู

128,000 - - - - ตำมแบบท่ี 
อบต.ก ำหนด 

สำมำรถบังแดด 
ตัวอำคำรไม่ร้อน 

กองช่ำง 

23 โครงกำรติดตั้งป้ำยบอก
ทำง อบต.ห้วยชมภ ู

เพื่อบอกทำงมำที่
ท ำกำร อบต.ห้วย
ชมภู และหมู่บ้ำน
ท่องเที่ยว 

สำมแยกปำงตะไคร ้ 12,500 - - - - ตำมแบบท่ี 
อบต.ก ำหนด 

มีป้ำยบอกทำง กองช่ำง 

24 โครงกำรติดตั้งป้ำยห้ำม
ทิ้งขยะ ในเขต อบต. 

เพื่อห้ำมท้ิงขยะใน
ที่สำธำรณะ 

เส้นทำงสำยหลักทำงขึ้น หมู่ที่ 
3,4,7,8และ11 

19,500 - - - - ตำมแบบท่ี 
อบต.ก ำหนด 

ประชำชนไม่ทิ้ง
ขยะ 

กองช่ำง 

25 โครงกำรติดตั้งป้ำย
หมู่บ้ำน และหย่อมบ้ำน 

เพื่อบอกทำงเข้ำ
หมู่บ้ำน และหย่อม
บ้ำน 
 

หมู่ที่ 1 – 11  - - 100,000 100,000 100,000 ป้ำยบอกทำงเข้ำ
หมู่บ้ำน และ
หย่อมบ้ำน 

มีป้ำยบอกทำง
และหย่อมบ้ำน 

กองช่ำง 

26 โครงกำรขยำยแนวเขต
ไฟฟ้ำ และขยำยไฟก่ิง หมู่
ที่ 7 บ้ำนปำงขอน 

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวก และ
ป้องกันอันตรำย 

ภำยในหมู่บ้ำนปำงขอน และ
หย่อมบ้ำนปำงตะไคร้ หมู่ที่ ๗  

- 300,000 - - - ไฟก่ิง และไฟฟ้ำ
ในครัวเรือน 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวก และ
ปลอดภัย 

กองข่ำง 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุม่อำเซียน +6 และ GMS 
  1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน : งำนไฟฟ้ำถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 ปรับเกรดขยำยถนนสำย
ทำงเข้ำแหล่งท่องเที่ยวชำ
พันปี หมู่ท่ี 2  

เพื่อส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวในต ำบล 

ปรับเกรดขยำยถนน ทำงเข้ำ
แหล่งท่องเที่ยวชำพันปี ระยะทำง 
5 กม. 

- - 500,000 - - ถนนทำงเข้ำ
แหล่งท่องเที่ยว
จ ำนวน 1 แห่ง 

มีนักเที่ยวเพิ่มมำก
ขึ้น 

กองช่ำง 

28 โครงกำรขยำยเขตไฟก่ิง 
ภำยใน หมู่บ้ำน หมู่ที่ 8 
 

เพื่อควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์ 
สินของผู้สญัจรไปมำ 

ถนนสำธำรณะภำยในหมู่บ้ำน - - - 200,000 - ไฟก่ิง และไฟฟ้ำ
ในครัวเรือน 

ประชำชนไดร้ับ
ควำมสะดวก และ
ปลอดภัย 

กองข่ำง 

29 ปรับปรุงและซ่อมแซม
อำคำรเอนกประสงค์
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 9  

มีสถำนท่ีท ำ
กิจกรรมในหมู่บ้ำน 

อำคำรเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 - - - 500,000 - อำคำร
เอนกประสงค์ 
จ ำนวน 1 หลัง 

มีสถำนท่ีท ำ
กิจกรรมใน
หมู่บ้ำน 

กองช่ำง 

30 โครงกำรติดตั้งกำร์ดเรล
กันตกข้ำงทำง ถนนทำง
ขึ้น อบต.ห้วยชมภ ู
 

เพื่อป้องกันกำรเกิด
อุบัติเหตุทำงท้อง
ถนน 

จุดที ่1 เริม่ต้นสวนกำแฟนำยยศ
สุนทร รวมระยะทำง 52 เมตร  
จุดที ่2 เริม่ต้นม่อนหินไหล รวม
ระยะทำง 24 เมตร 
จุดที ่3 เริม่ต้นโค้งต้นไทร  
รวมระยะทำง 48 เมตร หรือ รวม
ระยะทำงทั้ง 3 จุด ไม่น้อยกว่ำ124
เมตร  

238,000 - - - - กำร์ดเรลกันตก
ข้ำงทำง ตำม
แบบท่ี อบต.
ก ำหนด  

ลดอุบัตเิหตุที่อำจ
ก่อให้เกิดกำร
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่ำง 

31 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
5 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
ประชำชน 

จ ำนวน 2 จุด ดังนี ้
จุดที ่1 หน้ำบ้ำนนำยโธมะ ไ่อ่ค ำ 
ถึงหน้ำบ้ำนนำยปะแต ๋กูตี๋ กว้ำง 
4 ม. ยำว 100 ม.  
จุดที ่2 หน้ำสวนลิ้นจี่นำยสม
สิทธ์ิ จรรยำกวิน ถึงสวนข้ำวโพด
นำยสมสิทธ์ิ จรรยำกวิน กว้ำง 4 ม. 
ยำว 75 ม. 

500,000 - - - - ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก
ปลอดภัยตำม
แบบท่ี อบต.
ก ำหนด  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

 

แบบ ผ. 02 



 

 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุม่อำเซียน +6 และ GMS 
  1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน : งำนไฟฟ้ำถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บ
น้ ำ คสล.แบบกลม หมู่ที่ 
11 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรขำดแคลนน้ ำ
อุปโภค บริโภค 
ยำมหน้ำแล้ง 

ถังเก็บน้ ำ คสล.แบบกลม เส้น
ผ่ำนศูนย์กลำง 2 ม. สูง 3 ม. จุด
ก่อสร้ำงบริเวณบ้ำนห้วยม่วง ใกล้
แทงก์น้ ำเดิม  

127,000 - - - - มีถังเก็บน้ ำส ำ
หนับใช้อุปโภค
บริโภค 

แก้ไขปัญหำกำร
ขำดแคลนน้ ำใช้ 

กองช่ำง 

33 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
3 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
ประชำชน 

บ้ำนนำยอำแป เมอแลกู่ ถึงป่ำช้ำ
บ้ำนใหม่ กว้ำง 4 ม.ยำว 60 ม. 

152,000 - - - - ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก
ปลอดภัย  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

34 โครงกำรติดตั้งป้ำย
หมู่บ้ำนและหย่อมบ้ำน 
หมู่ที ่4 

เพื่อควำมชัดเจน
เขตกำรปกครอง 
ของหย่อมบ้ำน 

เพื่อจัดท ำป้ำยหย่อมบ้ำน พร้อม
ติดตั้งแบบหล่อปูนยึดติดกับท่ีดิน
แบบมั่นคงถำวร จ ำนวน 3 ป้ำย 
ติดตั้งทำงเข้ำหมู่บำ้นผำลั้ง 

21,000 - - - - ป้ำยบอก
ทำงเข้ำหย่อม
บ้ำน 

เกิดควำมชัดเจน 
และ
ประชำสมัพันธ์ช่ือ
หย่อมบ้ำน 

กองช่ำง 

35 โครงกำรติดตั้งป้ำย
หมู่บ้ำนและหย่อมบ้ำน 
หมู่ที่ 9 

เพื่อควำมชัดเจน
เขตกำรปกครอง 
ของหย่อมบ้ำน 

ป้ำยเหล็กพร้อมเสำปูนยดึติดกับ
พื้นดินแบบมั่นคงถำวร ส ำหรับช่ือ
หมู่บ้ำนและหย่อมบ้ำน จ ำนวน 3 
ป้ำย ดังน้ี บ้ำนห้วยกุ่ม บ้ำนห้วย
เจริญ บ้ำนถ้ ำศิลำ 

21,000 - - - - ป้ำยบอก
ทำงเข้ำหย่อม
บ้ำน 

เกิดควำมชัดเจน 
และ
ประชำสมัพันธ์ช่ือ
หย่อมบ้ำน 

กองช่ำง 

36 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล.หมู่ที่ 1 (ทำงไปบ้ำน
แม่มอญ) 
 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
ประชำชน 

สวนกำแฟนำยอะสะผะ แสนหมี่ 
ถึง สวนกำแฟ นำยพรชัย เลเตอะ 
กว้ำง 4 ม. ยำว 715 ม. 

- 1,996,00
0 

- - - ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก
ปลอดภัย  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

37 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล. บ้ำนผำลั้ง หมู่ที่ 4 
 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
ประชำชน 

จุดก่อสร้าง บริเวณโค้งสองศอก  
ขนาด กว้ำง 5 เมตร ยำว 121 
เมตร  

- 498,000 - - - ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก
ปลอดภัย  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุม่อำเซียน +6 และ GMS 
  1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน : งำนไฟฟ้ำถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล. หย่อมบ้ำนหำดยำว 
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
ประชำชน 

นำนำยจะปุ้ ปอมือ ถึง สำมแยก
แสนต่อไปบำ้นกกน้อย 
กว้ำง 4 ม. ยำว 154 ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่ำ 616 ตร.ม 

- 500,000 - - - ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก
ปลอดภัย  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

39 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล.หย่อมบ้ำนแมส่ลัก
เย้ำ หมู่ที่ 6 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
ประชำชน 

สวนลิ้นจี่นำยเลำสูควัน แซ่พ่ำน 
ถึงทำงโค้งต้นไทร กว้ำง 4 ม. ยำว 
157 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 628 
ตร.ม 

- 499,500 - - - ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก
ปลอดภัย  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

40 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล.บำ้นจะคือ หมู่ที่ 10 
 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
ประชำชน 

คสล.เดิมหน้ำโรงเรียนบ้ำนจะคือ 
(ประตู 1) ถึง บ้ำนเลขท่ี 319  
กว้ำง 4 ม. ยำว 158 ม.หรือมี
ปริมำณพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 632ตร.ม. 

- 498,500 - - - ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก
ปลอดภัย  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

41 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล.หย่อมบ้ำนแก่งหลวง
ใน หมู่ที่ 8 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
ประชำชน 

บ้ำนแก่งหลวงใน ถึง ถนน คสล.
เดิม งบ อบจ.กว้ำง 4 ม. ยำว 
465 ม.พื้นท่ีไม่น้อยกว่ำ 1,860 
ตร.ม 

- 1,357,500 - - - ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก 

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

42 โครงกำรปรับปรุงถนน 
คสล.เส้นทำงสำยหลัก 
เข้ำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 11 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
ประชำชน 

เริ่มต้น 47Q0564920,2202386 
สิ้นสุด 47Q0565092,2203651 
(1) กว้ำง 1 ม. ยำวรวม 2,106 ม. 
(2) กว้ำง 3 ม. ยำวรวม 15 ม. 
หรือมีปรมิำณพื้นทีไ่ม่น้อยกว่ำ 
2,151 ตร.ม. 

- 1,787,000 - - - ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก
ปลอดภัย  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุม่อำเซียน +6 และ GMS 
  1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน : งำนไฟฟ้ำถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 โครงกำรปรับเกรดขยำย
ถนน เส้นทำงสำยแมส่ลัก 
– จะคือ 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
ประชำชน 

จุดที่ 1 เริ่ม 47Q0552117, 
2217025สิ้นสดุ 47Q0552022 
,2216921 กว้ำงเฉลี่ย 2 ม. สูง
เฉลี่ย 1.5 ม. ยำว 150 ม. 
จุดที่ 2 เริ่ม 47Q0550991 
,2216019 สิ้นสดุ 47Q0550885 
,2215923 กว้ำงเฉลี่ย 2 ม. สูง
เฉลี่ย 3 ม. ยำว 300 ม. 
จุดที่ 3 เริ่ม 47Q0550868 
,2215875สิ้นสุด 47Q0550659 
,2215700 กว้ำงเฉลี่ย 2 ม. สูง 3 
ม. ยำว 285 ม. 

- 468,600 - - - ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก
ปลอดภัย  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

44 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล.หมู่ที่ 2 
 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
ประชำชน 

จุดที่ 1 บ้ำนนำยอะจิฟู แซ่ย่ำง 
ถึง บ้ำนนำยสมบัติ ตำหมี่ กว้ำง 4
ม. ยำว 160 ม. หรือมีปริมำณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 640 ตร.ม.พร้อม
วำงท่อ คสล. 7 ท่อน 
จุดที่ 2 บ้ำนนำยชำญรณงค์ แซล่ี้ 
ถึง บ้ำนนำยอะจิฟู แซ่ย่ำง กว้ำง 
1 ม. ยำว 82 ม.หรือมีปริมำณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 82 ตร.ม.  

- 499,000 - - - ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก
ปลอดภัย  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุม่อำเซียน +6 และ GMS 
  1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน : งำนไฟฟ้ำถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 โครงกำรปรับปรุงถนน 
คสล. เส้นทำงหลักเข้ำ
หมู่บ้ำนห้วยแมเ่ลีย่ม หมู่
ที่ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
ประชำชน 

จุดเร่ิมต้น 
47Q0564129,2201826 ถึง 
47Q0564920,2202386 
1) กว้ำง 1 ม. ยำวรวม 1,176 ม. 
2) กว้ำง 3 ม. ยำวรวม 20 ม.  
3) กว้ำง 5 ม. ยำวรวม 227 ม. 
ปริมำณพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อย
กว่ำ 2,371 ตร.ม. 

- 1,869,500 - - - ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก
ปลอดภัย  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

46 โครงกำรปรับปรุงถนน 
คสล.เส้นทำงขึ้น อบต.
ห้วยชมภ ู

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
ประชำชน 

ปรับปรุงถนน คสล. จุดเริ่มต้น 
47Q0567301,2199534  
ถึง 47Q0565344,2200796 
รำยละเอียดดังนี ้
1) ขนำดกว้ำง 6 ม. ยำวรวม 159 
ม. หรือมีปริมำณพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 
954 ตร.ม. 

- 692,000 - - - ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก
ปลอดภัย  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

47 โครงกำรปรับปรุงถนน 
คสล. เส้นทำงสำยหลัก 
เส้นทำงเข้ำหมู่บำ้นปำง
ขอน หมู่ที่ 7 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
ประชำชน 

ปรับปรุงถนนสำยหลักเข้ำหมู่บ้ำน
จุดเริม่ แยกทำงเข้ำ อบต.ห้วย
ชมภู ถึง รอยต่อหมู่บ้ำนห้วยแม่
เลี่ยม หมู่ที่ 3 รำยละเอียดดังนี ้
(1) กว้ำง 1 ม. ยำวรวม 2,001 
เมตร หรือมีปริมำณพื้นที่ไม่น้อย
กว่ำ 2001 ตร.ม. (2) กว้ำง 2 ม. 
ยำวรวม 113 ม. หรือมีปรมิำณ
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 226 ตร.ม.(3) 
กว้ำง 3 ม. ยำวรวม 27 ม. หรือมี
ปริมำณพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 81 ตร.ม.  

- 1,616,000 - - - ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก
ปลอดภัย  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุม่อำเซียน +6 และ GMS 
  1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน : งำนไฟฟ้ำถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล. บ้ำนห้วยแก้ว หมู่ที่ 
8 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
ประชำชน 

จุดที่ 1 พิกัด
47Q0567820,2202458 ถึง 
47Q0567915,2202523 กว้ำง 4 
ม.ยำว 125 ม. หรือมีปริมำณพื้นที่
ไม่น้อยกว่ำ 500 ตร.ม.   
จุดที่ 2 พิกัด 
47Q0568094,2202705 ถึง 
47Q0568160,2202733 ขนำด
กว้ำง 4 ม. ยำว 40 ม. หรือมี
ปริมำณพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 160ตร.ม. 

- 498,500 - - - ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก
ปลอดภัย  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

49 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก บ้ำน
ป่ำลัน 

 พิกัด 47Q0565560,2206621 
ขนำดอำคำร กว้ำง 9 ม. ยำว 12 ม. 
สูง 3 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 84 
ตร.ม. 

747,000 - - - - ส ำหรับเป็นที่
เรียนของเด็กๆ 

เด็กๆมีทีเ่รียน กองช่ำง 

50 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล. หมู่ที่ 4 บ้ำนผำลั้ง 
(หย่อมบ้ำนแสนต่อ) 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
ประชำชน 

หน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแสน
ต่อ พิกัด 47Q0563523,2209898 
ถึง พิกัด 47Q0553430,2209814 
กว้ำง 4 ม. ยำว 159 ม. หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่ำ 636 ตร.ม. 

500,000 - - - - ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก
ปลอดภัย  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

51 โครงกำรก่อสร้ำงท่อ
เหลี่ยม คสล.หมู่ที่ 11 
บ้ำนร่มเย็น (หย่อมบ้ำน
ป่ำลัน) 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
ประชำชน 

พิกัด : 47Q0566400,2207125 
กว้ำง 2.4 ม. ยำว 6 ม.สูง 2.4 ม.
จ ำนวน 2 ช่อง 

462,000 - - - - ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก
ปลอดภัย  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุม่อำเซียน +6 และ GMS 
  1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน : งำนไฟฟ้ำถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล.หมู่ที่ 11 บ้ำน
ร่มเย็น (หย่อมบ้ำนป่ำ
ลัน) 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
ประชำชน 

จุดที่ 1 พิกัด 
47Q0566396,2207133 ถึง พิกัด  
47Q0563223,2207286 กว้ำง 4 
ม. ยำว 50 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่ำ 200 ตร.ม. 
จุดที่ 2 47Q0566405,2207119 
ถึง พิกัด 47Q0566430,2207103 
กว้ำง 4 ม. ยำว 50 ม. หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่ำ 200 ตร.ม. 

310,000 - - - - ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก
ปลอดภัย  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

53 โครงกำรวำงท่อ คสล.
และก่อสร้ำงถนน คสล. 
หมู่ที่ 9 บ้ำนแม่สลัก 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
ประชำชน 

พิกัด 47Q05553177,2217284 
วำงท่อขนำด 1 ม. จ ำนวน 6 ท่อ 
พร้อมหูช้ำง คสล. และถนน คสล.ก
ว้ำง 4 ม. ยำว 10 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่ำ 40 ตร.ม. 

94,000 - - - - ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก
ปลอดภัย  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

54 โครงกำรวำงท่อ คสล.
และก่อสร้ำงถนน คสล. 
หมู่ที่ 10 บ้ำนแม่สลัก 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
ประชำชน 

พิกัด 47Q05555763,2215473 
วำงท่อขนำด 1 ม. จ ำนวน 6 ท่อ 
พร้อมหูช้ำง คสล. และถนน คสล.ก
ว้ำง 4 ม. ยำว 10 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่ำ 40 ตร.ม. 

97,000 - - - - ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก
ปลอดภัย  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

55 โครงกำรก่อสร้ำงท่อ
เหลี่ยม คสล.และถนน 
คสล. หมู่ที่ 2 บ้ำนแม่
มอญ 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
ประชำชน 

พิกัด : 47Q0564076,2195576 
- ท่อเหลี่ยมขนำด กว้ำง 1.80 เมตร 
ยำว 5 เมตร สูง 1.80 เมตร จ ำนวน 
2 ช่อง 
- ถนน คสล.ขนำด กว้ำง 4 เมตร 
ยำว 10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่ำ 40 ตร.ม. 

306,000 - - - - ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก
ปลอดภัย  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุม่อำเซียน +6 และ GMS 
  1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน : งำนไฟฟ้ำถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56 โครงกำรก่อสร้ำงลำน
จอดเฮลิคอปเตอร ์

เพื่อรับเสด็จสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสดุำ
ฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี

ลำนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส ำหรับ
จอดเฮลิคอปเตอร ์ขนำดกว้ำง 10 
ม. ยำว 10 ม. หนำ 0.2 ม. หรือมี
ปริมำณพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ ๔๖๐ 
ตร.ม. พร้อมป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย  
จุดก่อสร้าง 
บริเวณศูนย์กำรเรียนต ำรวจ
ตระเวนชำยแดนบ้ำนจะนู หมู่ที่ 8 
บ้ำนห้วยแก้ว (หย่อมบ้ำนจะนู)  

108,000 - - - - ลำนจอด
เฮลคิอปเตอร์ 
จ ำนวน 1 แห่ง 

ส ำหรับจอด
เฮลคิอปเตอร์
ส ำหรับพระ
บรมศำนุวงศ์ และ
องคมนตรีที่มำ
ตรวจเยีย่ม เพื่อ
สร้ำงขวัญและ
ก ำลังใจแก่พ่ีน้อง
ประชำชนท่ีอยู่
ห่ำงไกล  

กองช่าง  

57 โครงกำรปรับเกรดขยำย
ถนนภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 
8 

เพื่อปรับเกรด และ
ขยำยถนนภำยใน
หมู่บ้ำน ให้สำมำรถ
สัญจรไปมำได้อย่ำง
สะดวก  

ปรับเกรดขยำยถนน กว้ำงเฉลีย่ 1 
เมตร สูงเฉลีย่ 2 ม. ยำว 430 ม. 
จุดก่อสร้าง 
หมู่ที่ 8 บ้ำนห้วยแก้ว (หย่อมบ้ำน
จะนู)  

100,000  - - - - ปรับเกรดขยำย
ถนน กว้ำงเฉลี่ย 
1 เมตร สูงเฉลี่ย 
2 เมตร ยำว 
430 เมตร  

ประชำชนสำมำรถ
เดินทำงสัญจรไป
มำไดส้ะดวกและ
ปลอดภัย  

กองช่ำง 

58 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำน
ห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3 

เพื่อแกไ้ขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
ประชำชน 

จุดที่ 1 โบสถ์เก่ำบ้ำนใหม่  สิ้นสุด 
บ้ำนนำย วันชัย จี่เบี่ยกู่ บ้ำนเลขท่ี 
524 กว้ำง 3 ม. ยำว 40 ม. 
จุดที่ 2 ข้ำงโบสถ์เก่ำบ้ำนใหม่  
สิ้นสุด บ้ำนนำย อำเคอะ เยเปียะ 
บ้ำนเลขท่ี 111  กว้ำง 3 ม. ยำว 
65 ม. (195 ตร.ม.) 

- 229,000 - - - ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก
ปลอด ภัยตำม
แบบท่ี อบต.
ก ำหนด  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุม่อำเซียน +6 และ GMS 
  1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน : งำนไฟฟ้ำถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

59 โครงกำรปรับปรุงศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก สังกัด 
อบต.ห้วยชมภู เพื่อตดิตั้ง
เหล็กดดั และมุ้งลวด
อำคำรศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก 

เพื่อป้องกันกำร
โจรกรรม และ
ป้องกันยุงหรือสัตว์
มีพิษหรือสัตว์
อันตรำยเข้ำอำคำร 

1. ติดตั้งมุ้งลวดหน้ำต่ำง (แบบ 2 
บำนเลื่อน) ดังนี ้
  - ขนำด 0.94x1.45 เมตร 63 ชุด 
  - ขนำด0.94x1.65 เมตร ๒ ชุด 
  - ขนำด0.94x1.00 เมตร 4 ชุด 
2.ติดตั้งเหล็กดัดประตูและ
หน้ำต่ำง  
   2.1 ประตู  
  - ขนำด 1.7 x 2.45 เมตร 7 ชุด 
  - ขนำด 0.9x 2.05 ม 12 ชุด 
   2.2 หน้ำต่ำง 
  - ขนำด 1.4x2.9 เมตร 35 ชุด  
  - ขนำด 1.10x2.90 เมตร 6 ชุด 
  - ขนำด 1.4x2.9 เมตร 35 ชุด  
  - ขนำด 1.10x2.90 เมตร 6 ชุด   
  - ขนำด 1.10x1.50เมตร 7 ชุด 
  - ขนำด 1.1x0.60 เมตร 14 ชุด 
  - ขนำด 1.65x1.60 เมตร 2 ชุด 
   - ขนำด 1.65x3.2 เมตร 2 ชุด 
   - ขนำด 1.65x2.1 เมตร 7 ชุด 
 

237,600 - - - - ศพด.บ้ำน
ห้วยส้ำน/ศพด.
บ้ำนแม่มอญ/
ศพด.บ้ำนห้วย
แม่เลี่ยม/ศพด.
บ้ำนปำงขอน/
ศพด.บ้ำนกก
น้อย/ศพด.บ้ำน
จะคือ/ศพด.
บ้ำนร่มเย็น/
ศพด.บ้ำนแก่ง
หลวงใน 

ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กมีมำตรฐำน 
ควำมปลอดภัย 

กองช่ำง/
กอง

กำรศึกษำ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุม่อำเซียน +6 และ GMS 
   1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน : งำนไฟฟำ้ถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

60 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล.หมู่ที่ 1 บ้ำน
ห้วยส้ำน 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
ประชำชน 

จุดที่ 1 หลังบ้ำนนำงอะหมี่มะ ตำ
หมี่ บ้ำนเลขท่ี 35 ถึง หน้ำบ้ำนนำย
วัชระ สวัสดีชัยกุล บ้ำนเลขท่ี 159 
กว้ำง 3 ม. ยำว 60 ม.(180 ตร.ม.) 
จุดที่ 2 ข้ำงบ้ำน นำงอะหมี่มะ ตำ
หมี่ บ้ำนเลขท่ี 35 ถึงบ้ำนนำยชำญ
ชัย แสนซี บ้ำนเลขท่ี 135 กว้ำง 3 
ม. ยำว 70 ม.(210ตร.ม.) 
จุดที่ 3 หน้ำบ้ำน นำยทักษิน แสน
สุวิโรจ บ้ำนเลขท่ี 87 ถึง น.ส. 
ศิริพรรณ สยีะ บ้ำนเลขท่ี 222 
กว้ำง 3 ม.ยำว 56 ม.(168 ตร.ม.) 
จุดที่ 4 หน้ำบ้ำนนำยสมคดิ วัค
นำลีโกศล บ้ำนเลขท่ี 169 ถึง บ้ำน
นำยอำเชอ มงคลกุลผ่องใส 
บ้ำนเลขท่ี 175 กว้ำง 3 ม. ยำว 60 
ม. (180 ตร.ม.) 

- 500,000 - - - ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก
ปลอด ภัยตำม
แบบท่ี อบต.
ก ำหนด  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

61 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำน
แม่มอญ หมู่ที่ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
ประชำชน 

จุดที่ 1 จุดเริ่มต้น เริ่มต้น หน้ำ
หอประชุมหมู่บำ้น ซอย 5  สิ้นสุด 
บ้ำนนำย อำกอ แบเชกู่ กว้ำง 2.5 
ม.ยำว 44 ม.(110 ตร.ม.)พร้อมวำง
ท่อ 3 ท่อน 
จุดที่ 2 เริ่มต้น ข้ำงหอประชุม
หมู่บ้ำน ซอย 6  สิ้นสุด บ้ำนนำย 
วณำกรณ์ แบเชกู่ กว้ำง 4 ม. ยำว 
10 ม. และกว้ำง 2.5 ม. ยำว 40 ม. 
(140 ตร.ม.) พร้อมวำงท่อ 6 ท่อน 

- 500,000 - - - ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก
ปลอดภัยตำม
แบบท่ี อบต.
ก ำหนด  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

แบบ ผ. 02 



 

 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุม่อำเซียน +6 และ GMS 
   1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน : งำนไฟฟ้ำถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ต่อ โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำน
แม่มอญ หมู่ที่ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
ประชำชน 

จุดที่ 3 เริ่มต้น บ้ำนนำย บูเบอ 
แบเชกู่ ซอย 7/1  สิ้นสุด บ้ำนนำย 
หมี่ตุ๊ เยสอกู่ กว้ำง 3 ม. ยำว 150 
ม. (450 ตร.ม.) พร้อมวำงท่อ 5 

        

62 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำน
ห้วยแก้ว ม.8 (หย่อมบ้ำน
แก่งหลวงใน) 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
ประชำชน 

จุดที่ 1 จุดเริ่มต้น บ้ำนนำยปำโบ 
แลปำย พิกัด 47Q 0566680 , 
2209253 จุดสิ้นสุด บ้ำนนำง
นำคำ แลปำย พิกัด 47Q 
0566665 , 2209282  
กว้ำง 3 ม.ยำว 37 ม.(111 ตร.ม.) 
จุดที่ ๒ จุดเริ่มต้น ท่ีนำนำยลุงแบ 
พิกัด 47Q 0566739 , 2209203 
จุดสิ้นสุด สวนนำยลไิข่ แอจู พิกัด 
47Q 0566801 , 2209311  
กว้ำง 4 x ยำว 141 (564 ตร.ม.) 

- 500,000 - - - ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก
ปลอดภัยตำม
แบบท่ี อบต.
ก ำหนด  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

63 โครงกำรก่อสร้ำงลำน
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 

เพื่อเป็นท่ีท ำ
กิจกรรมส่วนร่วมใน
หมู่บ้ำน 

จุดก่อสร้ำง หย่อมบ้ำนเยซู  
พิกัด 47Q 0565089,2202432  
ขนำด พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 315 ตร.ม. 

- 192,000 - - -  ก่อสร้ำงลำน
อเนกประสงค์ 

ลำนอเนกประสงค์ กองช่ำง 

64 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำน
ผำลั้ง หมู่ที่ 4 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
ประชำชน 

เริ่มต้น หนำ้บ้ำน นำยสิทธิโชค 
วิชัยน ำโชค สิ้นสุด หน้ำโรงเรียน
บ้ำนผำลั้ง กว้ำง 5 x ยำว 127 
หนำ 0.15 (635 ตร.ม.) 

- 500,000 - - - ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก
ปลอดภัย  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

65 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำน
กกน้อย ม.5 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
ประชำชน 

จุดเริม่ต้น บรเิวณสำมแยกสัน
มะกอก พิกัด 47Q 0557021, 
2208008 ถึงพิกัด 47Q 
0557021,2208008 กว้ำง 3 x 
ยำว 200 หนำ 0.15 (600 ตร.ม.) 

- 500,000 - - - ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก
ปลอดภัย  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุม่อำเซียน +6 และ GMS 
   1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน : งำนไฟฟ้ำถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

66 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำน
ห้วยชมภู ม.6 

เพื่อแก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชน 

หน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วย
ชมภู พิกัด 47Q 0553568 , 
2208295 ถึงสำมแยกเข้ำบำ้น
นำยจีรพันธ์ เจรญิพันธ์สวสัดิ์ 
พิกัด 47Q 0553500 , 2208406  
ขนำด กว้ำง 5 x ยำว 128 หนำ 
0.15 (640 ตร.ม.) 

- 500,000 - - - ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก
ปลอดภัย  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

67 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำน
จะคือ ม.9 

เพื่อแก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชน 

จุดเริม่ต้น สวนนำยปะโหล จะบือ 
พิกัด 47Q 0553377 , 2217271 
จุดสิ้นสุด พิกัด 47Q 0553223 , 
2217286 (ระยะทำง 154 เมตร) 
ขนำด กว้ำง 4 x ยำว 154 หนำ 
0.15 (616 ตร.ม.) 

- 500,000 - - - ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก
ปลอดภัย  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

68 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำน
ห้วยชมภู ม.10 

เพื่อแก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชน 

จุดเริม่ต้น สำมแยกบ้ำนนำย
พิทักษ์ แสนจรรยำ พิกัด 47Q 
0558049 , 2212709 จุดสิ้นสุด 
พิกัด 47Q 0558005 , 2212828 
(ระยะทำง 166 เมตร) ขนำด 
กว้ำง 3 x ยำว 166 (498 ตร.ม.) 

- 400,000 - - - ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก
ปลอดภัย  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

69 โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บ
น้ ำ คสล.หมู่ที่ 11 

เพื่อแก้ไขปัญหำกำร
ขำดแคลนน้ ำอุปโภค
บริโภค 

จุดที่ 1 ถังเก็บน้ ำเหลี่ยม  จดุ
ก่อสร้ำงบ้ำน ป่ำลัน หน้ำบ้ำนนำย
จะจ๋อ จะสึป ึ
จุดที่ 2 ถังเก็บน้ ำกลม  จุด
ก่อสร้ำงบ้ำน สันติสุข ใกล้แทงก์
น้ ำเก่ำกลำงหมู่บำ้น 

- 264,000 - - - ถังเก็บน้ ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ถังเก็บน้ ำคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

กองช่ำง 

 

แบบ ผ. 02 



 

 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุม่อำเซียน +6 และ GMS 
   1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน : งำนไฟฟ้ำถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

70 โครงกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หมู่ที่ 11 

เพื่อแก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชน ลดกำรเกิด
น้ ำท่วมขังบนผิวจรำจร 

จุดเริม่ต้น หลังบ้ำนนำยอำเจ่อ 
เว้ยยือกู่ บ้ำนเลขท่ี 534 จุดสิ้นสุด 
หลังบ้ำนนำยวีระ มือแลอำกู่ 
บ้ำนเลขท่ี 21  
ปำกกว้ำง 0.80 เมตร ก้นกว้ำง 
0.60 เมตร ยำว 169 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.80 เมตร  

- 236,000 - - - รำงระบำยน้ ำ 
คสล.เพื่อแก้ไข
ปัญหำกำรกดั
เซำะถนนได ้

ถนนไม่ช ำรุดกำร
กำรกัดเซำะของ
น้ ำป่ำ 

กองช่ำง 

71 โครงกำรปรับปรุงระบบ
ประปำหมู่บ้ำน 

เพื่อแก้ไขปัญหำกำร
ขำดแคลนน้ ำอุปโภค
บริโภค 

ส ำรวจ/ปรับปรุงระบบประปำ
หมู่บ้ำน/จดัซื้อท่อพร้อมอุปกรณ์ 
ส ำหรับ หมู่ที่ 1-11 

- - 1,000,000 800,000 800,000 ระบบประปำ
หมู่บ้ำนที่ได้
มำตรฐำน  

ประชำชนไม่ขำด
แคลนน้ ำ 

กองช่ำง 

72 โครงกำรปรับเกรดถนน
สำยหลัก สำยรอง และ
ถนนภำยในหมู่บ้ำน 

เพื่อแก้ไขปัญหำกำร
สัญจรของประชำชน 

เพื่อเป็นค่ำน้ ำมันปรับเกรดถนน
สำยหลัก ถนนสำยรอง และถนน
ภำยในหมู่บ้ำน ต ำบลห้วยชมภ ู

- - 200,000 200,000 200,000 ถนนไม่เละเป็น
หลุมเป็นบ่อ 

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

73 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล.หมู่ที่ 1บ้ำนห้วยส้ำน 
(เส้นทำงเชื่อมต่อจำก หมู่
ที่ 1 หมู่ที่ 2) 

เพื่อแก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชน 

จำกบ้ำนนำยกิโล ถึง คอกหมูนำย
ปรีชำ กนกนำฎกุล กว้ำง 3 ม. 
ยำว 200 ม.  

- - 450,000 - - ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก
ปลอดภัย  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

74 โครงกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำ คสล.หมู่ที่ 1  

เพื่อแก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชน ลดกำรเกิด
น้ ำท่วมขังบนผิวจรำจร 

จำกบ้ำนนำยทักษิน แสนสุวโิรจน์ 
ถึง หน้ำบ้ำนนำยยงยุทธ แซ่ย่ำง 
กว้ำง 30 ซม. ยำว 150 ม. 

- - - 320,000 - รำงระบำยน้ ำ 
คสล.เพื่อแก้ไข
ปัญหำกำรกดั
เซำะถนนได ้

ถนนไม่ช ำรุดกำร
กำรกัดเซำะของ
น้ ำป่ำ 

กองช่ำง 

75 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล.หมู่ที่ 1 

เพื่อแก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชน 

จำกบ้ำนนำงสุพรรษำ ถึง บ้ำน
นำยพิน สียะ กว้ำง 3 ม. ยำว 
100 ม. 

- - - - 225,000 ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุม่อำเซียน +6 และ GMS 
   1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน : งำนไฟฟ้ำถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

76 โครงกำรก่อสร้ำงจุดชมวิว
บ้ำนแม่มอญ 

เพื่อเป็นจุดชมวิว
ส ำหรับประชำชน 

บริเวณสนำมกีฬำประจ ำหมู่บ้ำน 
กว้ำง 3 ม. ยำว 6 ม. 

- - 100,000 - - จุดชมวิวหมู่บ้ำน เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของ
หมู่บ้ำน 

กองช่ำง 

77 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล.หมู่ที่ 2 บ้ำนแม่
มอญ (ศพด.ใหม่) 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
ประชำชน 

จำกหน้ำบ้ำนนำยธนศักดิ์ เยสอกู่ 
ถึง ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก(ใหม่) 
กว้ำง 4 ม. ยำว 185 ม. 

- - 500,000 - - ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก
ปลอดภัย  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

78 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล.หมู่ที่ 2 บ้ำนแม่
มอญ 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
ประชำชน 

หน้ำบ้ำนนำยณัฐภูมิ พชรอนันต์ ถึง 
สนำมกีฬำประจ ำหมู่บ้ำน  
(1) กว้ำง 5 ม. ยำว 65 ม. 
(2) กว้ำง 1 ม. ยำว 93 ม. 

- - - 300,000 - ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก
ปลอดภัย  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

79 โครงกำรก่อสร้ำง
พิพิธภัณฑ์ชนเผำ่ 

เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมชนเผำ่ 

บริเวณสนำมกีฬำประจ ำหมู่บ้ำน 
ขนำดกว้ำง 12 ม. ยำว 12 ม. 

- - - - 700,000 มีคนมำเยี่ยมชม
มำก 

เป็นที่รู้จักแก่คน
ทั่วไป 

กองช่ำง 

80 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 
บ้ำนห้วยแม่เลี่ยม 

เพื่อเป็นสถำนท่ีจัด
ประชุม กิจกรรม
สำธำรณประโยชน์
ของหมู่บ้ำน 

หย่อมบ้ำนใหม่พัฒนำ ขนำดกว้ำง 
6 ม. ยำว 12.5 ม. สูง 3.5 ม. 

- - 500,000 - - อำคำร
อเนกประสงค์ 
จ ำนวน 1 หลัง 

มีสถำนท่ีจัด
ประชุม กิจกรรม
สำธำรณประโยชน์
ของหมู่บ้ำน 

กองข่ำง 

81 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล.หมู่ที่ 3 บ้ำนห้วยแม่
เลี่ยม 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
ประชำชน 

ทำงไปสุสำนบ้ำนเยซู ขนำดกว้ำง 
2.5 ม. ยำว 150 ม. 

- - - 300,000 - ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก 

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

82 โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บ
น้ ำ หมู่ที่ 3 บ้ำนห้วยแม่
เลี่ยม 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรขำดแคลนน้ ำใช้
อุปโภค บริโภค 

หย่อมบ้ำนใหม่พัฒนำ  
หย่อมบ้ำนเยซู  

- - - - 500,000 ถังเก็บน้ ำ (ถัง
กลม/ถังเหลี่ยม) 
ตำมแบบท่ี อบต.
ก ำหนด 

ประชำชนมีน้ ำใช้
อุปโภค บริโภค 

กองช่ำง 

 

แบบ ผ. 02 



 

 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุม่อำเซียน +6 และ GMS 
   1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน : งำนไฟฟ้ำถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

83 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล.หมู่ที่ 4 บ้ำนผำลั้ง 
และหย่อมบ้ำน จ ำนวน 3 
จุด 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
ประชำชน 

จุดที่ 1 (บ้ำนผำลั้ง) จำกถนนสำย
ปำงขอน – ผำลั้ง แยกโครงกำร
หลวง ถึง โรงเรียนบ้ำนผำลั้ง 
กว้ำง 5 ม. ยำว 135ม.  
จุดที่ 2 (บ้ำนผำลั้ง) จำกบ้ำนนำย
นำวำ แซ่พ่ำน ถึง บ้ำนนำย
จักรินทร์ แซ่เติ้น กว้ำง 5 ม. ยำว 
125 ม.  
จุดที่ 3 (หย่อมบ้ำนแสนต่อ) 
จำกสวนนำยพิเชษฐ์ ศักดิ์ศรีชมพู 
ขนำดกว้ำง 4 ม. ยำว 155 ม. 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

500,000 
 
 
 
- 
 
 

500,000 

500,000 
 
 
 

500,000 
 
 
- 

500,000 
 
 
 
- 
 
 
- 

ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก 

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

84 โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บ
น้ ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
หมู่ที่ 4 บ้ำนผำลั้ง 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรขำดแคลนน้ ำใช้
อุปโภค บริโภค 

แบบเหลี่ยม หย่อมบ้ำนแสนต่อ 
จุดก่อสร้ำงใกลศู้นย์พัฒนำเด็ก
เล็กบ้ำนแสนต่อ ขนำดกว้ำง 5 
เมตร ยำว 5 เมตร สูง 2.5 เมตร  

- - - - 320,000 ถังเก็บน้ ำ (ถัง
กลม/ถังเหลี่ยม) 
ตำมแบบท่ี อบต.
ก ำหนด 

ประชำชนมีน้ ำใช้
อุปโภค บริโภค 

กองช่ำง 

85 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล.หมู่ที่ 5 บ้ำนกกน้อย 
(หย่อมบ้ำนสันมะกอก)  

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
ประชำชน 

หย่อมบ้านสนัมะกอก จำกถนน 
คสล.เดิม (ปี 2561) ถึงหน้ำบ้ำน
นำยกิตติพร แซจ่๋ำว เลขท่ี 178 
กว้ำง 3 ม. ยำว 150 ม. 

- - - 500,000 - ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก 

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

86 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล.พร้อมไหล่ทำง หมู่ที่ 
5 บ้ำนกกน้อย จ ำนวน 2 
จุด 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
ประชำชน 

จุดที ่1 จำกหน้ำบ้ำนนำยสมนึก  
จะหำ ถึง หน้ำบ้ำนนำยอำชำ (บ้ำน
ติแส) กว้ำง 4 ม. ยำว 150 ม. 
จุดที่ 2 จำกบ้ำนนำยจะลำ อีปอ 
ถึงบ้ำนนำยไอ่ศีระ ปอสำยค ำ (บ้ำน
กลำง) กว้ำง 4 ม. ยำว 150 ม. 

- 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
- 
 

300,000 
 
 

300,000 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก
ปลอดภัย  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุม่อำเซียน +6 และ GMS 
   1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน : งำนไฟฟ้ำถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

87 โครงกำรลงหินคลุกถนน
หมู่บ้ำน และหย่อมบ้ำน 
หมู่ที่ 5 บ้ำนกกน้อย 

เพื่อแก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชน 

จำกแยกหมู่บ้ำนหำดยำว มำทำง
บ้ำนกกน้อย ระยะทำงยำว  8 กม. 

- - 200,000 200,000 200,000 ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก
ปลอดภัย  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

88 โครงกำรก่อสร้ำงหอ
กระจำยข่ำว หมู่ที่ 5 
บ้ำนกกน้อย (หย่อมบ้ำน
กลำง) 

เพื่อแจ้งข้อมูลข่ำวสำร
ของทำงรำชกำรให้
ชำวบ้ำนทรำบ 

กลำงหมู่บ้ำน หย่อมบ้ำนกลำง 
ตำมขนำด และแบบมำตรฐำน 
ที่ อบต.ก ำหนด 

- - - - 100,000 หอกระจำยข่ำว
ที่ได้มำตรฐำน 
สำมำรถใช้งำน
ได้ด ี

ประชำชนไดร้ับข้อ 
มูลข่ำวสำรของที่
รำชกำรเป็น
ประโยชน์ต่อกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิต 

กองช่ำง 

89 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 
บ้ำนกกน้อย หย่อมบ้ำน
กกน้อยเย้ำ 

เพื่อเป็นสถำนท่ีจัด
ประชุม กิจกรรม
สำธำรณประโยชน์ของ
หมู่บ้ำน 

จุดก่อสร้ำง หย่อมบ้ำนกกน้อยเย้ำ 
(บ้ำนสันมะกอก) ขนำดกว้ำง 12 
เมตร ยำว 12 สูง 2 เมตร หรือ 
ตำมแบบท่ี อบต.ก ำหนด 

- - - - 500,000 อำคำร
อเนกประสงค์ 
จ ำนวน 1 หลัง 

มีสถำนท่ีจัด
ประชุม กิจกรรม
สำธำรณประโยชน์
ของหมู่บ้ำน 

 

90 โครงกำรขุดเจำะบ่อ
บำดำล 

เพื่อแก้ไขปัญหำกำร
ขำดแคลนน้ ำ 

บ้ำนแม่สลัก และหย่อมบ้ำน - - - 200,000 - น้ ำอุปโภค
บริโภค 

น้ ำอุปโภคบรโิภค
ที่สะอำด 

กองช่ำง 

91 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล.หมู่ที่ 6 (หย่อมบ้ำน
แม่สลักเย้ำ) จ ำนวน 2 จุด 

เพื่อแก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชน 

จุดที่ 1 จำกถนน คสล.(เงินสะสม
62) ถึงต้นโพธ์ิหมู่บ้ำน กว้ำง 4 ม.
ยำว 157 ม. 
จุดที่ 2 จำกแยกห้วยริน เข้ำมำ
ทำงหมู่บ้ำนห้วยชมภู กว้ำง 4 ม. 
ยำว 100 ม. 

- - 500,000 - - ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก
ปลอดภัย  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

92 โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บ
น้ ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
หมู่ที่ 6 บ้ำนห้วยชมภู 
จ ำนวน 2 จุด 

เพื่อเก็บน้ ำไว้ใช้อุปโภค
บริโภค 

จุดที่ 1 จุดก่อสร้ำงหย่อมบ้ำน
ห้วยริน แบบเหลี่ยม ขนำด กว้ำง 
4 ม. ยำว 4 ม. สูง 2 ม.  
จุดที่ 2 จุดก่อสร้ำงหย่อมบ้ำน
แสนขยัน แบบเหลี่ยม ขนำดกว้ำง  
4 ม. ยำว 6 ม. สูง 2 ม.  

- - - 200,000 200,000 ถังเก็บน้ ำตำม
ขนำดและแบบ
ที่ อบต.ก ำหนด 
 

แก้ไขปัญหำกำร
กำรขำดแคลนน้ ำ
ของประชำชน 

กองช่ำง 

แบบ ผ. 02 



 

 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุม่อำเซียน +6 และ GMS 
   1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน : งำนไฟฟ้ำถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอ
บ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

93 โครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บ
น้ ำ คสล.หมู่ที่ 7 บ้ำนปำง
ขอน 

เพื่อเก็บน้ ำไว้ใช้อุปโภค
บริโภค 

จุดก่อสร้ำง หัวสวนหมอไพรัช สิริ
มิ่งเจริญ (ป่ำชุมชนบ้ำนปำง
ตะไคร้) ถังแบบเหลี่ยม ขนำด
กว้ำง 4 ม.สูง 2 ม. 

- - 180,000 - - ถังเก็บน้ ำตำม
ขนำดและแบบ
ที่ อบต.ก ำหนด 
จ ำนวน 1 ถัง 

แก้ไขปัญหำกำร
กำรขำดแคลนน้ ำ
ของประชำชน 

กองช่ำง 

94 โครงกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำ คสล.แบบตัวยู 
หมู่ที่ 7 บ้ำนปำงขอน 

เพื่อแก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชน ลดกำรเกิดน้ ำ
ท่วมขังบนผิวจรำจร 

หน้ำ รพ.สต.บ้ำนปำงขอน จุดที่ 1 
ยำว 37 ม. จุดที่ 2 ยำว 108 ม. 

- - 320,000 - - รำงระบำยน้ ำ 
คสล.เพื่อแก้ไข
ปัญหำกำรกดั
เซำะถนนได ้

ถนนไม่ช ำรุดกำร
กำรกัดเซำะของ
น้ ำป่ำ 

กองช่ำง 

95 โครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ ำ
สำธำรณะบ้ำนปำงขอน 

เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว 

จุดก่อสร้ำง บ้ำนปำงขอน ขนำด
กว้ำง 4 ม. ยำว 6 ม.สูง 2.5ม. 
จ ำนวน 4 ห้อง 

- - - 150,000 - ห้องน้ ำ
สำธำรณะ 

นักท่องเที่ยวและ
ประชำชนท่ัวไปได้
ใช้ประโยชน ์

กองช่ำง 

96 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล.สำยหลัก เชื่อมต่อ
หมู่บ้ำน 

เพื่อแก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชน 

ถนนเช่ือมต่อระหว่ำงหมูบ่้ำน 
ภำยในต ำบลห้วยชมภ ู

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก 

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

97 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล.หมู่ที่ 8 บ้ำนห้วย
แก้ว จ ำนวน 2 จุด 

เพื่อแก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชน 

จุดที่ 1 จำกท้ำยสวนลิ้นจี่ นำย
สุรนันท์ มหัทธนะน ำชัย ถึง บ้ำน
ห้วยแก้ว 2 กว้ำง 4 ม. ยำว 200 ม. 
จุดที่ 2 จำกบ้ำนนำยเซียะออน แซ่
ลี้ ถึงฝำยชะลอน้ ำ (นำยวันชนะ) 
กว้ำง 4 ม.ยำว 160 ม. 

- 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
- 

650,000 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 

500,000 
 

ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก 

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุม่อำเซียน +6 และ GMS 
   1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน : งำนไฟฟ้ำถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

98 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล.พร้อมถมไหล่ถนน 
หมู่ที่ 8 บ้ำนห้วยแก้ว 
(บ้ำนหลัก และหย่อม
บ้ำน) จ ำนวน 3 จุด 

เพื่อแก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชน 

จุดที่ 1(หย่อมบ้านแก่งหลวงนอก)  
จำกบ้ำนนำยจะทอ ถึงบ้ำนนำยจะ
พอ ขนำดกว้ำง 4-5 ม.ยำว 110 ม. 
จุดที่ 2 (หย่อมบ้านห้วยแก้ว) 
หน้ำบ้ำนนำยสรุนันท์ ถึง ห้วยแก้ว 
2 กว้ำง 4 ม.ยำว 160 ม.  
จุดที่ 3 (หย่อมบ้านห้วยแก้ว) จำก
บ้ำนนำงเซียะออน ถึง สวนลิ้นจี่
นำยวันชนะ กว้ำง 4 ม. ยำว 160 
ม. 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

340,000 
 

 
 

500,000 
 
 

500,000 
 

- 
 
 
 
- 

 
- 

- 
 
 
 

- 

 
- 

ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก
ปลอดภัย  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

99 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล.พร้อมถมไหล่ถนน 
หมู่ที่ 9 บ้ำนแม่สลัก 

เพื่อแก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชน 

ต่อจำกถนน คสล.เดมิ บริเวณ
สวนข้ำวโพดนำยชำลี ถึงสำมแยก
ขึ้นบ้ำนห้วยเจรญิ กว้ำง 5 ม.ยำว 
80 ม. 

- - 300,000 - - ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก
ปลอดภัย  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

100 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 
บ้ำนแม่สลัก(หย่อมบ้ำน
ห้วยกุ่ม) 

เพื่อเป็นท่ีจัดกิจกรรม
ของชุมชน 

หย่อมบ้ำนห้วยกุ่ม บริเวณสนำม
กลำงหมู่บ้ำน กว้ำง 8 ม. ยำว 12 ม. 
สูง 3.5 ม. 

- - - 600,000 - อำคำรอเนก 
ประสงค ์

มีที่ประชุม ร่วม
ปรึกษำหำรือกัน 

กองช่ำง 

101 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล. หมู่ที่ 9 บ้ำนแม่
สลัก 

เพื่อแก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชน 

หลังบ้ำนนำยศักดิ์พล แซ่ย่ำง ถึง 
หลังบ้ำนนำยลลิดำ หล่อตระกลูชัย  

- - - - 500,000 ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก 

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุม่อำเซียน +6 และ GMS 
   1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน : งำนไฟฟ้ำถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

102 โครงกำรก่อสร้ำงรั้วศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กบำ้นจะคือ 
หมู่ที่ 10 บ้ำนจะคือ 

เพื่อป้องกันอันตรำยกับ
เด็กและทรัพย์สินของทำง
รำชกำรหำย 

รั้วศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนจะคือ 
ขนำดสูง 1.7 ม.ยำว 126 ม. 

- - 320,000 - - รั้ว คสล.ล้อม 
ศพด.จะคือ 

รั้ว คสล.ล้อม 
ศพด.จะคือ 

กองช่ำง 

103 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล.หมู่ที่ 10 บ้ำนจะคือ 
จ ำนวน 4 จุด 

เพื่อแก้ไขปัญหำกำรสญัจร
ไปมำของประชำชน 

จุดที่ 1 จำกหน้ำบ้ำนนำยจงสอ
แนะ ประดับชมภู ถึงหน้ำบ้ำน
นำยสิทธิโชค กว้ำง3ม. ยำว160ม.  
จุดที่ 2 จำกหน้ำบ้ำนนำงนำนะ 
ถึง บ้ำนนำยจะแสน กว้ำง3ม.ยำว
100 ม. 
จุดที่ 3 จำกหน้ำบ้ำนนำยพุทธพร 
ประดับชมภู ถึง ท่ีนำกนำยทวีชัย 
สุรำงค์วิไล กว้ำง 4 ม. ยำว100 ม. 
จุดที่ 4 หน้ำบ้ำนนำยจะสโีจ ถึง
หน้ำบ้ำนนำยจะแฮ จ่ำโจ้ (เชื่อมต่
ถนนคสล.เดิม) กว้ำง 4 ม.ยำว 
100 ม. 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 

 
- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 

300,000 
 
 

200,000 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 

200,000 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 

320,000 
 
 

300,000 

ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก
ปลอดภัย  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

104 โครงกำรปรับขยำยลำน
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 
บ้ำนร่มเย็น 

เพื่อท ำกิจกรรมส่วนรวม
ของชุมชน 

หน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำน
ร่มเย็น กว้ำง 12 ม.ยำว 40 ม. 

- - 200,000 - - ลำนกิจกรรม
ส่วนรวม 

ลำนกิจกรรม
ส่วนรวม 

กองช่ำง 

105 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล.หมู่ที่ 11 บ้ำน
ร่มเย็น จ ำนวน 2 จุด 

เพื่อแก้ไขปัญหำกำรสญัจร
ไปมำของประชำชน 

จุดที่ 1 จำกสำมแยกบ้ำนจะจ๋อ 
ถึง หน้ำบ้ำนนำยชิงชัย กว้ำง 4 ม.
ยำว 180 ม. 
จุดที่ 2 จำกท้ำยบ้ำนสันกลำง ถึง 
สวนกำแฟนำยสำม กว้ำง 4 ม. 
ยำว 517 ม. 

- 
 
 
- 
 

- 
 
 

- 

550,000 
 
 

- 

- 
 
 

880,000 

- 
 
 

720,000 
 

ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก 

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

แบบ ผ. 02 



 

 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุม่อำเซียน +6 และ GMS 
   1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน : งำนไฟฟ้ำถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

106 โครงกำรปรับเกรดขยำย
ถนน หมู่ที่ 11 บ้ำน
ร่มเย็น 

เพื่อแก้ไขปัญหำกำรสญัจร
ไปมำของประชำชน 

จำกท้ำยบ้ำนสันกลำง ถึง ท้ำยบ้ำน
ป่ำลัน กว้ำง 5 ม. ยำว 4,239 ม. 

- - - - 1,000,000 ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก 

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

107 โครงกำรก่อสร้ำงถนน  
คสล.หมู่ที่ 1 บ้ำนห้วยส้ำน 

เพื่อแก้ไขปัญหำกำรสญัจร
ไปมำของประชำชน 

จุดที่ 1 บ้ำนนำยชัยศรี แมวป่ำ 
ถึง บ้ำนครูนิคม ไชยกุล กว้ำง 3 
ม. ยำว 50 ม. 
จุดที่ 2 บ้ำนนำยชัยวุฒิ ตำหมี่ ถึง 
บ้ำนนำยยี ตำหมี่ กว้ำง 3 ม. ยำว 
50 ม. 

- - - - 500,000 ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก 

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

108 โครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ ำ
สำธำรณะ บ้ำนแมม่อญ 

เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 
และบริกำรประชำชนท่ีมำ
เที่ยวแม่มอญ 

จุดก่อสร้ำง สนำมกีฬำหมู่บ้ำน  
(จุดชมวิว) จ ำนวน 4 ห้อง ตำม
มำตรฐำนห้องน้ ำสำกล เพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยว 

- - - - 1,000,000 ห้องน้ ำตำม
มำตรฐำนสำกล 

นักท่องเที่ยวได้รับ
สิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก ประทับใจ 

กองช่ำง 

109 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล.หมู่ที่ 2 บ้ำนแม่มอญ 

เพื่อแก้ไขปัญหำกำรสญัจร
ไปมำของประชำชน 

จุดที่ 1 บ้ำนนำยครรชิต ตำหมี่ 
ถึง บ้ำนนำยอำเลหง่ำโต๊ะ ตำหมี่  
จุดที่ 2 บ้ำนนำยอำลูเปีย มณีศรี
รักษ์ ถึง บำ้นนำยอำซำ อำซองกู่  
จุดที่ 3 บ้ำนนำยหล่อยำ แพลูกู 
ถึง บ้ำนนำยพจชนะปกรณ์ เบเชกู่ 

- - - - 500,000 ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก 

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

110 โครงกำรก่อสร้ำงพนัง
คอนกรีตกันดินสไลด ์

เพื่อแก้ไขปัญหำดินสไลด์
ถมขวำงถนน 

บริเวณโค้งน้ ำเหมย ขนำดสูง 
1.50 ม. ยำว  100 ม. 

- - - - 800,000 ผนังกันดินสไลด ์ ประชำชนเดินทำง
ได้อย่ำงปลอดภัย 

กองช่ำง 

111 โครงกำรปรับเกรดขยำย
ถนนสำยหลัก เชื่อมต่อ
ระหว่ำงต ำบล 

เพื่อแก้ไขปัญหำกำรสญัจร
ไปมำของประชำชน 

เพื่อปรับขยำยถนนเช่ือมต่อ
ระหว่ำงต ำบล ให้เดินทำงได้
สะดวก 

- - 500,000 500,000 500,000 ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก 

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

แบบ ผ. 02 



 

 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุม่อำเซียน +6 และ GMS 
   1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน : งำนไฟฟ้ำถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

112 โครงกำรปรับเกรดขยำย
ถนนสำยหลักระหวำ่ง
หมู่บ้ำน 

เพื่อแก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชน 

เพื่อปรับขยำยถนนเช่ือมต่อระหวำ่ง
หมู่บ้ำน ให้เดินทำงได้สะดวก 

- - 500,000 500,000 500,000 ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก 

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

113 โครงกำรก่อสร้ำงถนนสำย
หลักเข้ำหมู่บ้ำน 

เพื่อแก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชน 

ก่อสร้ำงถนน คสล.สำยหลักเข้ำ
หมู่บ้ำน ให้เดินทำงได้สะดวก 

- - 500,000 500,000 500,000 ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก 

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

114 โครงกำรปรับปรุงถนน 
คสล.ภำยในต ำบล 

เพื่อแก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชน 

ถนน คสล.ได้รับกำรปรบัปรุงให้ดขีึ้น - - 500,000 500,000 500,000 ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก 

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

115 โครงกำรซ่อมแซมถนน 
คสล.ภำยในต ำบล 

เพื่อแก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชน 

ซ่อมแซมถนน คสล. ท่ีช ำรุดเสียหำย 
ให้สำมำรถใช้กำรได ้

- - 500,000 500,000 500,000 ถนนสำมำรถใช้
เดินทำงสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก 

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

116 โครงกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำ ถนนสำยหลัก
ปำกทำงขึ้นที่ท ำกำร 
อบต.ห้วยชมภ ู

เพื่อระบำยน้ ำ และ
ป้องกันกำรช ำรุดของ
ถนน และไหล่ถนน 

ทำงขึ้นที่ท ำกำร อบต.ห้วยชมภู 
บริเวณสำยป่ำดอยช้ำง ระยะทำง 200 
เมตร   

98,000 - - - - มีทำงระบำยน้ ำ 
เมื่อเกิดฝนตก
หนัก  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

117 โครงกำรติดตั้งป้ำย
ประชำสมัพันธ์เพื่อกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรม 
ชำติและระบบนิเวศ หมู่ที่ 
1 บ้ำนหว้ยส้ำน 

เพื่อแจ้ง ประชำสัมพันธ์
กฎระเบียบ เพื่อให้
ชำวบ้ำนร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำต ิ

ป้ำยห้ำมทิ้งขยะ ป้ำยข้อก ำหนด ฝำ่
ฝืนจับ/ปรับ ใช้วัสดุคงทนท ำป้ำย 
เช่น เหล็กซิงค์ เป็นต้น  

- 40,000 - - - ป้ำยแจ้งเตือน
ห้ำมทิ้งขยะที่
สำธำรณะ 

หมู่บ้ำนสะอำด 
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ส ำนักงำน
ปลัด 

118 โครงกำรขุดดินพร้อมปรับ
เกรดลำนอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 3 บ้ำนห้วยแม่เลีย่ม  

เพื่อปรับเกรดพื้นท่ี
เตรียมควำมพร้อมกำร
ก่อสร้ำงอำคำร
อเนกประสงค์ 

กว้ำงเฉลี่ย 7.5 เมตร ยำวเฉลีย่ 41 
เมตร สูงเฉลีย่ 3 เมตร 

- 90,000 - - - ลำน
อเนกประสงค์ 
จ ำนวน 1 แห่ง  

มีพื้นที่เตรียม
ก่อสร้ำงอำคำร
อเนกประสงค์ 

กองช่ำง 

แบบ ผ. 02 



 

 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุม่อำเซียน +6 และ GMS 
   1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน : งำนไฟฟ้ำถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

119 โครงกำรก่อสร้ำงพนัง
คอนกรีตกันดินสไลด ์

เพื่อแก้ไขปัญหำดินสไลด์
ถมขวำงถนน 

บริเวณโค้งน้ ำเหมย ขนำดสูง 1.50 
ม. ยำว  100 ม. 

- - - - 800,000 ผนังกันดินสไลด ์ ประชำชนเดินทำง
ได้อย่ำงปลอดภัย 

กองช่ำง 

120 โครงกำรปรับปรุงโรง
อำหำร 

เพื่อปรับปรุงโรงอำหำร
ต ำบลห้วยชมภ ู

ที่ท ำกำร อบต.ห้วยชมภ ู 146,000 - - - - โรงอำหำรใช้
งำนได้อย่ำง 
ปลอดภัย 

โรงอำหำรเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กองช่ำง 

121 โครงกำรปรับปรุงอำคำร
บ้ำนพักพนักงำนส่วน
ต ำบล 

เพื่อปรับปรุงอำคำร
บ้ำนพักพนักงำนส่วน
ต ำบล 

ที่ท ำกำร อบต.ห้วยชมภ ู 138,000 - - - - อำคำรบ้ำนพัก
ใช้งำนได้ 
ปลอดภัย 

บ้ำนพักปลอดภยั กองช่ำง 

122 โครงกำรขยำยแนวเขต
ไฟฟ้ำ และขยำยไฟก่ิง หมู่
ที่ 7 
(เงินอุดหนุนรัฐวสิาหกิจ) 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า 
ติดตั งไฟก่ิงส่องสว่างตาม
ถนนสาธารณะ 

ไฟก่ิงส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 7 
บ้ำนหลัก และหย่อมบ้ำน 

- 300,000 - - - ไฟก่ิงส่องสว่าง
สาธารณะ 

ประชาชน
ปลอดภัยในการใช้
ถนน 

กฟภ.สาขา
แม่ลาว/กอง

ช่าง 

123 โครงกำรขยำยแนวเขต
ไฟฟ้ำ และขยำยไฟก่ิง หมู่
ที่ 9 
(เงินอุดหนุนรัฐวสิาหกิจ) 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า 
ติดตั งไฟกิ่งส่องสว่างตาม
ถนนสาธารณะ 

ไฟก่ิงส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 9 
บ้ำนหลัก และหย่อมบ้ำน 

- - 300,000 - - ไฟก่ิงส่องสว่าง
สาธารณะ 

ประชาชน
ปลอดภัยในการใช้
ถนน 

กฟภ.แม่
อาย/กอง

ช่าง 

124 โครงกำรขยำยแนวเขต
ไฟฟ้ำ และขยำยไฟก่ิง 
ต ำบลห้วยชมภู  
(เงินอุดหนุนรัฐวสิาหกิจ) 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า 
ติดตั งไฟกิ่งส่องสว่าง ใน
หมู่บ้าน 
1 - 11 

ไฟก่ิงส่องสว่างสาธารณะหมู่ที่ 1-11 
บ้ำนหลัก และหย่อมบ้ำน 

- - - 300,000 300,000 ไฟก่ิงส่องสว่าง
สาธารณะ 

ประชาชน
ปลอดภัยในการใช้
ถนน 

กฟภ.แม่อาย/
กฟภ.แม่ลาว 

/กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
  2.1 แผนงาน สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
กลุ่มอำชีพ 
(งานส่งเสรมิและสนับสนุน
ความเข้มแข็ง) 

เพื่อพัฒนำควำมรู้
ด้ำนอำชีพให้แก่
กลุ่มอำชีพและ
ประชำชน เพิ่ม
รำยได้ในครัวเรือน 

ประชำชน ม.1-11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ ำนวนกิจกรรม
ที่ส่งเสรมิอำชีพ 
และพัฒนำ
อำชีพ อย่ำง
น้อย 2 กิจกรรม 

ประชำชนมีอำชีพ 
มีรำยได้เพิม่ขึ้น 
พึ่งตนเองได ้

ส ำนักงำน
ปลัด 

  
  2.2 แผนงาน กำรพำณิชย ์  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงกำรตลำดชุมชน 1 
ต ำบล 1 ตลำด 
(งานตลาดสด) 
 

เพื่อเป็นท่ีกระจำย
สินค้ำ ผลิตภัณฑ์ 
ชุมชน 

หมู่ที่ 1-11 
 

- 
 

- 
 

- 
 

100,000 
 

100,000 
 

ตลำดชุมชน 
อย่ำงน้อย 1 
ตลำด  

ประชำชนมีตลำด
ส ำหรับค้ำขำย
สินค้ำ ผลิตภัณฑ์
ชุมชน สร้ำงรำยได้ 
พึ่งตนเองได ้

ส ำนักงำน
ปลัด 

2 โครงกำรตลำดชุมชนเพื่อ
สร้ำงรำยได้และส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวในชุมชน บ้ำนปำง
ขอน 

เพื่อเป็นจุดจ ำหนำ่ย
สินค้ำผลิตภัณฑ์
ของชุมชน เพื่อ
สร้ำงรำยได้จำกกำร
ท่องเที่ยว 

ม.7 - 100,000 - - - ตลำดชุมชน 
บ้ำนปำงขอน 

สร้ำงรำยได้แก่คน
ในชุมชน 

ส ำนักงำน
ปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
 2.3 แผนงาน กำรศำสนำ วฒันธรรม และนันทนำกำร     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงกำรนวัตกรรมโฮมสเตย์ 
ประหยดัพลังงำน (ต้นแบบ) 
(งาน วิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว) 

เพื่อสร้ำงนวัตกรรม
โฮมสเตย์ต้นแบบ 
ประหยดัพลังงำน 
ลดของเสียใน
ครัวเรือน 

โฮมสเตย์ หมู่ที่ 1 , 2 และ 7 - - 50,000 - - จ ำนวนโฮมส
เตย์ที่เข้ำร่วม
โครงกำร อย่ำง
น้อย 1 หลัง 

โฮสเตยต์้นแบบ
ประหยดัพลังงำน 
สร้ำงควำม
แตกต่ำง สร้ำง
รำยได้ในชุมชน 

ส ำนักงำน
ปลัด 

2 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพของชุมชน ในกำร
บริหำรจดักำรท่องเที่ยวโดย
ชุมชน(งาน วิชาการวางแผน
และส่งเสรมิการท่องเที่ยว) 
 

เพื่อเพ่ิมศักยภำพ
ด้ำนควำมรูเ้กี่ยวกับ
กำรบริหำรจัดกำร
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

หมู่ที่ 1-11 10,000 -- 50,000 50,000 - จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร อย่ำง
น้อย 2 หมู่บ้ำน 

ชุมชนมีควำมเข้ำ
หลักในกำรจดักำร
ท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 

ส ำนักงำน
ปลัด 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทำงเข้ำ
แหล่งท่องเที่ยว 
(งาน วิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว)  

เพื่อพัฒนำแหล่ง
ท่องเทีย่วให้
สวยงำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

เส้นทำงเข้ำแหล่งท่องเที่ยว เช่น
น้ ำตก หมู่บ้ำนท่องเที่ยว ต้นชำ
พันปี ศูนย์เรียนรู้ และอื่นๆ 

  100,000 100,000 100,000 ทำงเข้ำแหล่ง
ท่องเที่ยว
สะดวก สะอำด 
ปลอดภัย 

นักท่องเที่ยว
ประทับใจ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

4 โครงกำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวต ำบลห้วยชมภ ู
(งาน วิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว) 
 

เพื่อส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวในต ำบล 

ส่งเสริมกิจกรรมกำรท่องเที่ยว
เพื่อให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมำกขึ้น 

10,000 200,000 50,000 50,000 20,000 มีนักท่องเที่ยว
รู้จักแหล่ง
ท่องเที่ยวใน
ต ำบล 

มีนักท่องเที่ยวมำ
เที่ยวมำกข้ึน และ
นักท่องเที่ยวรู้จัก
ต ำบลมำกข้ึน 

ส ำนักงำน
ปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
 2.3 แผนงาน กำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงกำรสืบสำนอนรุักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม 4 ชนเผ่ำ 
(งาน ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น) 

เพื่อสืบสำนอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี 
4 ชนเผ่ำ 

ประชำชนในต ำบล 4 ชนเผ่ำ 100,000 200,000 300,000 300,000 300,000 มีกิจกรรมสืบสำน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ชนเผ่ำ 

ประชำชนชนเผ่ำ
รักและหวงแหน
วัฒนธรรม
ประเพณีของตน 

กอง
กำรศึกษำ 

5 โครงกำรจดัตั้งพิพิธภัณฑ์
และศูนย์วัฒนธรรมต ำบล 
(งาน ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์ 
วัฒนธรรม 4 ชน
เผ่ำ 

อบต.ห้วยชมภ ู - - - 500,000 - มีศูนย์พิพิธภัณฑ์ 
ศูนย์วัฒนธรรม
ต ำบล อย่ำงน้อย 1 
แห่ง 

ประชำชนชนเผ่ำ
รักและหวงแหน
วัฒนธรรม
ประเพณีของตน 

กอง
กำรศึกษำ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำและสำธำรณสุข 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำและทรัพยำกรมนุษย ์
  3.1 แผนงาน กำรศึกษำ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงกำรอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภำพบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ (งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา) 

เพื่อพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มี
มำตรฐำนตำมวิชำชีพ 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ มี
ควำมรู้ด้ำนกำร
จัดกำรศึกษำ
เพิ่มขึ้น 

บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำมีควำมรู้
ด้ำนจัดกำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนตำม
วิชำชีพ 

กอง
กำรศึกษำ 

2 โครงกำรส่งเสริมกำรผลิต
สื่อกำรเรียนกำรสอนและ
นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
(งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา) 

เพื่อผลิตสื่อกำรเรียนกำร
สอนสนับสนุนกำรศึกษำ
ของเด็ก 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด 20,000 20,000 50,000 50,000 50,000 สื่อกำรเรียนกำร
สอน ส ำหรบั
เด็กในศูนย์ฯ 

เด็กมีพัฒนำกำรที่
ดีขึ้นจำกสื่อ 

กอง
กำรศึกษำ 

3 โครงกำรอบรมเพิ่ม
ศักยภำพครู ผู้ดูแลเด็ก 
และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ(งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนของครูผู้ดูแลเด็ก 
และบุคลำกรที่ดูแลเด็ก 

ครูผูดู้แลเด็กและบุคลำกรที่ดูแล
เด็ก ในสังกัด  

20,000 20,000 - - - กำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพ 
เพิ่มขึ้น 

กำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพ 
เพิ่มขึ้น 

กอง
กำรศึกษำ 

4 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ 
ผู้ดูแลเด็ก(งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนของผู้ดูแลเด็ก 

ผู้ดูแลเด็กที่ดูแลเด็กในสังกัด  10,000 - - - - กำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพ 
เพิ่มขึ้น 

กำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพ 
เพิ่มขึ้น 

กอง
กำรศึกษำ 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำและทรัพยำกรมนุษย ์
  3.1 แผนงาน กำรศึกษำ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ  
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา) 

เพื่อเป็นค่ำสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยดังนี ้
1.อำหำรกลำงวัน 
2.กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
3.อำหำรเสริม(นม) 
4.ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำ  

รร.ในสังกัด สพฐ / ศพด. / กศน. 10,000,000 10,000,000 10,000,000  10,000,000 10,000,000 จ ำนวนเด็ก
นักเรียนท่ีได้รับ
ประทำนอำหำร
กลำงวัน 

เด็กอนุบำลไดร้ับ
สำรอำหำรที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำร
เจริญเติบโต 

กอง
กำรศึกษำ 

6 โครงกำรเพิม่ศักยภำพครู 
ผู้ดูแลเด็ก และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนของครูผู้ดูแลเด็ก 
และบุคลำกรที่ดูแลเด็ก 

ครูผูดู้แลเด็กและบุคลำกรที่ดูแล
เด็ก ในสังกัด  

- - 50,000 50,000 50,000 กำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพ 
เพิ่มขึ้น 

กำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพ 
เพิ่มขึ้น 

กอง
กำรศึกษำ 

7 โครงกำรติดตั้งโซล่ำเซล
ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา) 

เพื่อให้ ศพด.มีไฟฟ้ำใช้ใน
กำรเรยีนกำรสอน 

ติดตั้งโซล่ำเซลส ำหรับศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก จ ำนวน 4 แห่ง 

- - 100,000 - - โซล่ำเซลล ์ ศพด.มีไฟฟ้ำใช้
จัดกำรเรียนกำร
สอน 

กอง
กำรศึกษำ 

8 โครงกำรต่อเติมกันสำด
ส ำหรับอำคำรศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา) 

เพื่อบังแดด ลม ฝน ให้แก่
เด็ก ครู และผู้ปกครอง 

กันสำดศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก - - 360,000 - - กันสำดอำคำร
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก 

ครูสำมำรถจดักำร
เรียนกำรสอนได ้

กอง
กำรศึกษำ 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำและทรัพยำกรมนุษย ์
  3.2 แผนงาน กำรศึกษำ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงกำรติดตั้งป้ำยศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก (งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา) 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
มีป้ำย 

ป้ำยศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 12 แห่ง - - - 200,000 - ป้ำยช่ือศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 

ประชำชนทรำบ
ช่ือศูนย์ 

กอง
กำรศึกษำ 

10 โครงกำรติดตั้งกล้องวงจร
ปิด ส ำหรับศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา) 

เพื่อควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 12 แห่ง - - - 120,000 - กล้องวงจรปิด ควำมปลอดภัย
ของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

กอง
กำรศึกษำ 

11 โครงกำรซ่อมแซมศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก (งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา) 

เพื่อให้เกิดควำมปลอดภยั
แก่เด็ก 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 12 แห่ง - - 200,000 200,000 200,000 ศูนย์มีควำม
ปลอดภัย 

ควำมปลอดภัย
ของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

กอง
กำรศึกษำ 

12 โครงกำรติดตั้ง
อินเตอร์เนต็ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา) 

เพื่อใช้เป็นสื่อกำรเรยีนกำร
สอน 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 12 แห่ง - - 100,000 100,000 100,000 อินเตอร์เนต็ ครูมีสื่อกำรเรียน
กำรสอน 

กอง
กำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำและทรัพยำกรมนุษย ์
  3.2 แผนงาน กำรศึกษำ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 
(งานศึกษาไม่ก าหนดระดบั) 

สืบสำนอนรุักษ์ภูมิปญัญำ
ท้องถิ่นให้คงอยู่ 

เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กใน
สังกัด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ ำนวนเด็กท่ีเข้ำ
ร่วมโครงกำร 

เด็กมีควำมรู้ หวง
แหนในภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นตนเอง 

กอง
กำรศึกษำ 

14 โครงกำรค่ำยภำษำ 
(งานศึกษาไม่ก าหนดระดบั) 

ให้เด็กได้รับควำมรู้เพิ่ม
ทักษะภำษำที ่2 เช่น
ภำษำจีน/อังกฤษ/อื่นๆ 

เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กใน
สังกัด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ ำนวนเด็กท่ีเข้ำ
ร่วมโครงกำร 

เด็กมีควำมรู้ มี
และทักษะด้ำย
ภำษำที่สอง 

กอง
กำรศึกษำ 

15 โครงกำรค่ำยวิชำกำร 
(งานศึกษาไม่ก าหนดระดบั) 

ให้เด็กได้รับควำมรู้และ
เพิ่มพูนทักษะด้ำนวิชำกำร 

เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กใน
สังกัด 

10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ ำนวนเด็กท่ีเข้ำ
ร่วมโครงกำร 

เด็กมีควำมรู้ มี
ทักษะด้ำนวิชำกำร
เพิ่มขึ้น 

กอง
กำรศึกษำ 

16 โครงกำรหนูน้อยรักษ์โลก 
(งานศึกษาไม่ก าหนดระดบั) 

ให้เด็กตระหนัก และช่วย
รักษำสิ่งแวดล้อม 

เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กใน
สงักัด 

20,000 20,000 10,000 5,000 5,000 จ ำนวนเด็กท่ีเข้ำ
ร่วมโครงกำร 

เด็กมีควำมรู้ 
รักษำสิ่งแวดล้อม 

กอง
กำรศึกษำ 

17 โครงกำรวันเด็กแห่งชำต ิ
(งานศึกษาไม่ก าหนดระดบั) 

เพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก
ให้เด็ก มีควำมคดิกล้ำ
แสดงออก 
 

เด็กและเยำวชน ประชำชนทุก
หมู่บ้ำน ต ำบลห้วยชมภ ู

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้มำร่วมงำนมี
ควำมพึงพอใจ 
ร้อยละ 80 

ส่งเสริมกระตุ้น
พัฒนำกำรของเด็ก
ได ้

กอง
กำรศึกษำ 

18 โครงกำรวันเยำวชนแห่งชำติ 
(งานศึกษาไม่ก าหนดระดบั) 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำ
เยำวชนให้มีควำมคดิ
สร้ำงสรรค ์

สภำเยำวชนต ำบล และเยำวชน
ต ำบลห้วยชมภู  

- - 20,000 20,000 20,000 ผู้มำร่วมงำนมี
ควำมพึงพอใจ 
ร้อยละ 80 

ส่งเสริมกระตุ้น
พัฒนำกำรของ
เยำวชนได ้

กอง
กำรศึกษำ 

19 โครงกำรอบรมคณุธรรม
จริยธรรมเด็กและเยำวชน 
(งานศึกษาไม่ก าหนดระดบั) 

เพื่อให้เด็กและเยำวชนมี
คุณธรรม 

เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กใน
สังกดั  

20,000 20,000 5,000 5,000 5,000 จ ำนวนเด็กท่ีเข้ำ
ร่วมโครงกำร 

เด็กมีควำมรู้ มี
คุณธรรม 
จริยธรรมเพิ่มขึ้น 

กอง
กำรศึกษำ 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำและทรัพยำกรมนุษย ์
  3.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงกำรก่อสร้ำงถังระบบ
กรองน้ ำ พร้อมเครื่องกรอง
น้ ำ (งานไฟฟ้าและถนน) 

เพื่อให้เด็กมีน้ ำใช้สะอำด
ส ำหรับอุปโภค บรโิภค 

ถังระบบกรองน้ ำ ส ำหรับศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 12 แห่ง 

- - 100,000 100,000 100,000 ถังระบบกรอง
น้ ำดื่ม น้ ำใช้ 

เด็กมีน้ ำดื่ม น้ ำใช้
ที่สะอำด ถูกหลัก
อนำมัย 

กอง
กำรศึกษำ 

2 โครงกำรก่อสร้ำงแท่นวำง
เสำธงชำติ พร้อมเสำธง
ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
(งานไฟฟ้าและถนน) 

เพื่อให้มีธงชำติให้เด็กได้ท ำ
ควำมเคำรพ 

เสำธงชำติ ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก 

- - - 250,000 - เสำธงพร้อม
แท่นเสำ 

เด็กรักชำติ และ
แผ่นดินไทย 

กอง
กำรศึกษำ 

3 โครงกำรสนำมเด็กเล่น
เสรมิสร้ำงปัญญำ พัฒนำ
ร่ำงกำย (งานสวนสาธารณะ) 

เพื่อให้เด็กมีสนำมเด็กเล่น 
เพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรทำง
ร่ำงกำย และเสริมสร้ำง
ทักษะด้ำนปัญญำ 

สนำมเด็กเล่น ส ำหรับศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 12 แห่ง 

- - 300,000 300,000 300,000 สนำมเด็กเล่นท่ี
ได้มำตรฐำน 
ปลอดภัย 

เด็กมีพัฒนำทำง
ร่ำงกำร และ
สติปัญญำ สมวัย 

กอง
กำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน                       
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำคณุภำพชีวิต สังคม กำรสำธำรสุข และกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภยั 
  4.1 แผนงำน สำธำรณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงกำรพ่นหมอกควัน
ป้องกันยุงลำย (งำน
บริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอ่ืน) 

เพื่อควบคุมกำร
แพร่ระบำดของโรค
ไข้เลือดออก 

ม.1-11 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ควบคุมกำรแพร่
ระบำดของโรค
ไข้เลือดออก 

โรคไขเ้ลือดออกไม่
เกิดขึ้น หรือ ไม่
แพร่ระบำด  

ส ำนักงำน
ปลัด 

2 โครงกำรป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ 
(งำนบริกำรสำธำรณสุข
และงำนสำธำรณสุขอ่ืน) 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้ำทุกหมู่บ้ำน 

ม.1-11 20,000 - - - - ควบคุมกำรแพร่
ระบำดของโรค
พิษสุนัขบ้ำ 

ไม่เกดิโรคพิษสุนัข
บ้ำในคนและสัตว ์

ส ำนักงำน
ปลัด 

3 โครงกำรส ำรวจข้อมลู
จ ำนวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว์ ตำม
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัฯ (งำน
บริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอ่ืน) 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรส ำรวจข้อมูล
สุนัขและแมวใน
พื้นที ่

ม.1-11 - 30,000 30,000 30,000 30,000 มีข้อมูลจ ำนวน
สัตว์ และขึ้น
ทะเบียนถูกต้อง 

มีข้อมูลจ ำนวน
สุนัขและแมว
ถูกต้อง เพื่อ
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบำ้ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

4 โครงกำรส่งเสริมกำรท ำ
ถ่ำนชีวมวลจำกกำกกำแฟ
และขยะมูลฝอย (งำน
บริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอ่ืน) 

เพื่อน ำกำกกำแฟไม่
ใช้ประโยชน์มำท ำ
ถ่ำนชีวมวล  

ม.1-11 - 200,000 - - - ส่งเสริมให้มีกำร
ท ำและใช้
ประโยชน์จำก
กำกกำแฟ 

ใช้กำกกำแฟให้
เกิดประโยชน์และ
สร้ำงมลูค่ำกับของ
เหลือใช้ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

 
 

แบบ ผ. 02 



 

 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำคณุภำพชีวิต สังคม กำรสำธำรสุข และกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภยั 
  4.1 แผนงำน สำธำรณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงกำรส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมในกำรบริหำร
จัดกำรขยะในชุมชน (3R) 
แบบบูรณำกำร (งำน
บริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอ่ืน) 

เพื่อส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมในกำร
จัดกำรขยะใน
ชุมชน 

ม.1-11 - 500,000    มีกำรจัดกำร
ขยะทุกชุมชน 

หมู่บ้ำนเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
สะอำด 

ส ำนักงำน
ปลัด 

6 โครงกำรสนับสนุน
กิจกรรมกำรด ำเนิน
โครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข ของสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสดุำฯ 
(งำนบริกำรสำธำรณสุข
และงำนสำธำรณสุขอ่ืน) 

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมกำรด ำเนิน
โครงกำรตำม
พระรำชด ำริฯ 

ม.1-11 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 มีกิจกรรม
สนับสนุน
โครงกำรตำม
พระด ำร ิ

ประชำชนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ และ
สุขภำพดี ห่ำงไกล
โรค 

ส ำนักงำน
ปลัด 

7 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้
แก่ประชำชนในกำร
ส่งเสริมสุขภำพและ
ป้องกันโรค (งำนบริกำร
สำธำรณสุขและงำน
สำธำรณสุขอ่ืน) 

เพื่อใหค้วำมรู้
เกี่ยวกับกำร
ส่งเสริมสุขภำพและ
ป้องกันโรค  

ม.1-11 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชำชนมี
ควำมเข้ำใจใน
กำรดูแลสุขภำพ
ตนเองและคน
รอบข้ำง 

ประชำชนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ และ
สุขภำพดี ห่ำงไกล
โรค 

ส ำนักงำน
ปลัด 

8 โครงกำรรณรงค์
ประชำสมัพันธ์ป้องกัน
กำรเกิดโรคเอดส์ (งำน
บริหำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับ
สำธำรณสุข)  

เพื่อป้องกันกำรเกิด
โรคเอดส์รำยใหม ่

หมู่ที่ 1-11 - - 10,000 10,000 10,000 มีกิจกรรม
รณรงค์ป้องกัน
กำรเกิดโรค
เอดส ์

ควบคุมกำรเกดิ
โรคเอดส ์

ส ำนักงำน
ปลัด 

 



 

 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำคณุภำพชีวิต สังคม กำรสำธำรสุข และกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภยั 
  4.1 แผนงำน สำธำรณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้โรค
เอดส์ (งำนบริหำรงำนท่ัวไป
เกี่ยวกับสำธำรณสุข) 

เพื่อให้ควำมรู้กำร
ป้องกันและควบคุม
โรค 

ม.1-11 10,000 - - - - ประชำชนมี
ควำมรู ้

ประชำชนมีควำมรู ้ ส ำนักงำน
ปลัด 

10 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้
เชิงปฏิบัติกำรและกำร
บริหำรจดักำรขยะครบ
วงจร (งำนบริหำรงำน
ทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข) 

เพือ่อบรมให้ควำมรู้ 
และปฏิบตัิจริงกำร
จัดกำรขยะครบ
วงจร 

ม.1-11 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชำชนมี
ควำมรู ้

ประชำชนมีควำมรู ้ ส ำนักงำน
ปลัด 

11 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้
และพัฒนำศักยภำพใน
กำรป้องกันโรคในชุมชน 
แก่ อสม.ผู้น ำชุมชน และ
แกนน ำสุขภำพ (งำน
บริหำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับ
สำธำรณสุข)  

เพื่อให้ควำมรู้แก่
ผู้น ำสุขภำพ และคน
ทั่วไปในกำรป้องกัน
โรค 

ม.1-11 20,000 - - - - ประชำชนมี
ควำมรู ้

ประชำชนมีควำมรู ้ ส ำนักงำน
ปลัด 

12 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ชุมชน ด้ำนสำธำรณสุขใน
กำรป้องกันโรคเพื่อสร้ำง
สุขภำวะที่ดี (งำนบรหิำร 
งำนท่ัวไปเกี่ยวกับ
สำธำรณสุข) 

เพื่อพัฒนำคุณภำพ
ชุมชนด้ำน
สำธำรณสุข กำร
ป้องกันโรคและ
ควบคุมโรค กำร
ส่งเสริมสุขภำพ กำร
รักษำเบื้องต้น กำร
ฟื้นฟูสภำพผู้ป่วย 

หมู่ที่ 1-11  - - 100,000 100,000 100,000 ประชำชนมี
ควำมรู้ และเพิ่ม
ศักยภำพชุมชน 

ประชำชนมีควำมรู้
และชุมชนเข้มแข็ง 

ส ำนักงำน
ปลัด 

 
 



 

 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำคณุภำพชีวิต สังคม กำรสำธำรสุข และกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภยั 
  4.1 แผนงำน สำธำรณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงกำรสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั จำกโรคพิษ
สุนัขบ้ำตำมพระปณิธำน
ของศำสตรำจำรย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำ
ฟ้ำจุฬำภรณ์วลยัลักษณ์ฯ
(งำนบริกำรสำธำรณสุข
และงำนสำธำรณสุขอ่ืน) 

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมกำรด ำเนิน
โครงกำรตำม
พระรำชด ำริฯ 

ม.1-11 - 20,000 20,000 20,000 20,000 มีกิจกรรม
สนับสนุน
โครงกำรตำม
พระด ำริ เพื่อให้
คนและสัตว์
ปลอดภัยจำก
โรคพิษสุนัขบ้ำ 

คนและสัตว์
ปลอดภัยจำกโรค
พิษสุนัขบ้ำ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

14 โครงกำรอบรมและศึกษำ
ดูงำนกำรบริหำรจดักำร
ขยะในชุมชน ครบวงจร 
จำกชุมชนต้นแบบ (งำน
บริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอ่ืน) 

เพื่อให้ควำมรู้กำร
จัดกำรขยะใน
ชุมชน โดยดูงำน
จำกชุมชนต้นแบบ 

ม.1-11 - 300,000 - - - ประชำชนมี
ควำมรู ้

ประชำชนมีควำมรู ้ ส ำนักงำน
ปลัด 

15 โครงกำรป้องกันและ
ควบคุมโรคต่ำงๆ (งำน
บริหำรงำนท่ัวไปเกี่ยวกับ
สำธำรณสุข) 

เพื่อให้ควำมรู้กำร
ป้องกันและควบคุม
โรค 

ม.1-11 20,000 - - - - ประชำชนมี
ควำมรู ้

ประชำชนมีควำมรู ้ ส ำนักงำน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำคณุภำพชีวิต สังคม กำรสำธำรสุข และกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภยั 
  4.2 แผนงำน รักษำควำมสงบภำยใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขับข่ีปลอดภัย อบต.ห้วย
ชมภู (งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรรักษำควำม
สงบภำยใน) 

เพื่อส่งเสริมกำรขับ
ขี่ปลอดภัยทำงถนน 

ม.1-11 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
อบรม 

ผู้ขับข่ีมีควำมรู้
และขับข่ีถูกกฎ
จรำจร 

ส ำนักงำน
ปลัด 

2 อบรมเพิ่มประสิทธิภำพ 
อปพร.ประจ ำป ี(งำน
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน
และระงับอัคคีภัย) 

เพื่อให้ควำมรู้และ
บทบำทหน้ำท่ีใน
งำนอปพร.และสำย
ตรวจอำสำ 

ม.1-11 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
อบรม 

กำรเกิดเหตลุดลง
และลดกำรสูญเสีย
ชีวิตของผู้ประสบ
เหตุได ้

ส ำนักงำน
ปลัด 

3 ซักซ้อมแผนอพยพสำ
ธำรณภัยแผ่นดิน ไหว ดิน
โคลนถลม่ (งำนป้องกัน
ภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย) 

ชุมชนได้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจข้ันตอน
กำรปฏิบัติของ 
จนท.ป้องกัน 

ม.1-11 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
อบรม 

ชุมชนมีควำมรู้ 
เข้ำใจในกำร
อพยพ กรณีเกิดสำ
ธำรณภัย 

ส ำนักงำน
ปลัด 

4 อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
ภัยและกำรป้องกันภัยแก่
ประชำชน (งำนป้องกัน
ภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย) 

เพื่อให้ประชำชนมี
ควำมรู้ด้ำนกำร
ป้องกันภัย 

ม.1-11 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
อบรม 

ประชำชนมีควำมรู้
ด้ำนกำรป้องกัน
ภัย 

ส ำนักงำน
ปลัด 

5 ท ำแนวกันไฟหมู่บ้ำน 
(งำนป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือนและระงับอัคคภีัย) 

เพื่อป้องกันกำรเกิด
ไฟป่ำ 

ม.1-11 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
อบรม 

ป้องกันกำรเกิดไฟ
ป่ำ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

 
 
 



 

 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำคณุภำพชีวิต สังคม กำรสำธำรสุข และกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภยั 
  4.2 แผนงำน รักษำควำมสงบภำยใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ฝึกอบรมฝึกซ้อมกำร
เคลื่อนย้ำยผู้คนและสัตว์
กรณีภยัพิบัติ (งำนป้องกัน
ภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย)           

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรฝึกซ้อม
เคลื่อนย้ำยผู้คน
และสตัว์กรณีภัย
พิบัติ 

ม.1-11 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
อบรม อย่ำง
น้อย 80 % มี
ควำมเข้ำใจหลัก
ปฏิบัต ิ 

ประชำชนรู้วิธีกำร
เคลื่อนย้ำยคนและ
สัตว์กรณีเกดิภัย
พิบัติ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

7 ฝึกทบทวนอำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 
(งำนป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือนและระงับอัคคภีัย) 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรฝึกอบรม
ทบทวนอปพร 

อปพร.ในต ำบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
อบรม อย่ำง
น้อย 80 % มี
ควำมเข้ำใจหลัก
ปฏิบัต ิ

อปพร.มีควำม
พร้อมทุกขณะใน
กำรป้องกันภัย  

ส ำนักงำน
ปลัด 

8 ป้องกันอัคคีภัย กำรเกิด
ไฟป่ำ (งำนป้องกันภัยฝ่ำย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย) 

เพื่อเตรียมควำม
พร้อมป้องกันกำร
เกิดไฟป่ำ 

ม.1-11 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สำมำรถควบคุม
ไม่เกดิไฟป่ำลำม
ได ้

ประชำชนสำมำรถ
เตรียม พร้อมรับ
เหตุภยัพิบัติได ้

ส ำนักงำน
ปลัด 

9 เฝ้ำระวังและแจ้งเตือนภัย
น้ ำป่ำไหลหลำก ดินทรุด 
ดินถล่ม แผ่นดินไหว  
(งำนป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือนและระงับอัคคภีัย) 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในโครงกำรเฝ้ำ
ระวังและแจ้งเตือน
ภัยน้ ำป่ำไหลหลำก 
ดินทรุด ดินถล่ม ฯ 

ม.1-11 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้ำร่วมอบรม
มีควำมรูเ้ข้ำใจ 
อย่ำงน้อย 80 
% สำมำรถแจง้
เตือนภัยใน
ชุมชนได ้

ประชำชนสำมำรถ
เตรียม พร้อมรับ
เหตุภยัพิบัติได ้

ส ำนักงำน
ปลัด 

 
 
 
 
 



 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน                       
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำคณุภำพชีวิต สังคม กำรสำธำรสุข และกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภยั 
  4.3 แผนงำน สังคมสงเครำะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงกำรเสรมิสร้ำง
สวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่
ผู้พิกำรและทุพลภำพ 
(งำนสวัสดิกำรสังคมและ
สังคมสงเครำะห์) 

เพื่อรองรับกำรจดั
สวัสดิกำรเบีย้ควำม
พิกำรให้แก่คน
พิกำรที่มีสิทธิตำม
หลักเกณฑ ์

ผู้พิกำร หมู่ที่ 1-11 ในต ำบลห้วย
ชมภู 

2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เบี้ยยังชีพผู้
พิกำร 

คุณภำพชีวิตควำม
เป็นอยู่ของผู้พิกำร
และทุพลภำพดีขึ้น 

ส ำนักงำน
ปลัด 

2 โครงกำรสนับสนุนกำรจัด
สวัสดิกำรทำงสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม 
(งำนสวัสดิกำรสังคมและ
สังคมสงเครำะห์) 

เพื่อรองรับกำร
สงเครำะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์
ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่
แพทย์รับรอง 

ผู้ป่วยเอดส์ หมู่ที่ 1-11 ในต ำบล
ห้วยชมภ ู

150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

คุณภำพชีวิตควำม
เป็นอยู่ของ
ผู้ด้อยโอกำสทำง
สังคม และทุพล
ภำพดีขึ้น 

ส ำนักงำน
ปลัด 

3 โครงกำรสร้ำงหลักประกัน
ด้ำนรำยไดผู้้สูงอำยุ (งำน
สวัสดิกำรสังคมและสังคม
สงเครำะห์) 

เพื่อรองรับกำรัด
สวัสดิกำรให้แก่
ผู้สูงอำยุท่ีมีอำยุ 60 
ปีบริบูรณ์ ท่ีมี
คุณสมบัติครบตำม
ระเบียบฯว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำร
จ่ำยเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอำย ุ

ผู้สูงอำยุ 60 ปี ในต ำบลห้วยชมภ ู 6,000,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอำย ุ

คุณภำพชีวิตควำม
เป็นอยู่ของ
ผู้สูงอำยุดีขึ้น 

ส ำนักงำน
ปลัด 

 
 
 
 



 

 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำคณุภำพชีวิต สังคม กำรสำธำรสุข และกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภยั 
  4.4 แผนงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำคุณภำพชีวิต
ผู้สูงอำยุ (งำนส่งเสริมและ
สนับสนุนควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน) 

เพื่อพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตผู้สูงอำยุให้ดี
ขึ้น 

ผู้สูงอำยุต ำบลในห้วยชมภ ู 20,000 20,000 50,000 50,000 50,000 จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม 

คุณภำพชีวิต
ผู้สูงอำยุดีขึ้นมี
ควำมสุขมำกข้ึน 

ส ำนักงำน
ปลัด 

2 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำคุณภำพชีวิตแก่
ผู้ด้อยโอกำส (งำนส่งเสริม
และสนบัสนุนควำม
เข้มแข็งของชุมชน)  

เพื่อส่งเสริมพัฒนำ
คุณภำพชีวิตแกผู่้
ด้อย โอกำสให้ดีขึ้น 

ผู้ด้อยโอกำสในต ำบลห้วยชมภ ู 20,000 20,000 50,000 50,000 50,000 จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม 

คุณภำพชีวิต
ผู้ด้อยโอกำสดีขึ้น 
มีควำมสุขมำกขึ้น 

ส ำนักงำน
ปลัด 

3 โครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนำ
บทบำทสตรี (งำนส่งเสรมิ
และสนบัสนุนควำม
เข้มแข็งของชุมชน) 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนำ
บทบำทสตร ี

สตรีในต ำบลห้วยชมภ ู 20,000 20,000 50,000 50,000 50,000 จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม 

บทบำทสตรมีี
ควำมเข้มแข็งและ
สำมำรถพัฒนำได ้

ส ำนักงำน
ปลัด 

4 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำคุณภำพชีวิต
ผู้สูงอำยุ (งำนส่งเสริมและ
สนับสนุนควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน) 

เพื่อพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตผู้สูงอำยุให้ดี
ขึ้น 

ผู้สูงอำยุต ำบลในห้วยชมภ ู 20,000 20,000 50,000 50,000 50,000 จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม 

คุณภำพชีวิต
ผู้สูงอำยุดีขึ้นมี
ควำมสุขมำกข้ึน 

ส ำนักงำน
ปลัด 

 
 
 
 
 



 

 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำคณุภำพชีวิต สังคม กำรสำธำรสุข และกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภยั 
  4.3 แผนงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 รณรงค์และป้องกันปัญหา
ยาเสพตดิในพื นท่ี (งาน
ส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน) 

สร้างจิตส านึกให้
ประชาชนห่างไกล
ยาเสพตดิ 

ประชาชนต าบลห้วยชมภ ู 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีจิตส า 
นึกในการไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแขง่ขันด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน และบรกิำร โลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอำเซยีน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบำ้นเมือง กำรบริหำร 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบ้ำนเมือง กำรบริหำร 
              6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงกำรปรับปรุงศูนย์ข้อมลู
จัดซื้อจัดจ้ำงของ อปท.ระดับ
อ ำเภอ  
(เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น) 

เพือ่อุดหนุนโครงกำร
ปรับปรุงศูนย์ข้อมลู
จัดซื้อจัดจ้ำงของ 
อปท.ระดับอ ำเภอ 

อุดหนุนอ ำเภอ
เมืองเชียงรำย 

45,000  - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ศูนย์ข้อมูล
จัดซื้อจัดจ้ำง
ของ อปท.
ระดับอ ำเภอ 

มีศูนย์จัดซื้อจัดจ้ำง
ระดับอ ำเภอเพื่อ
ให้บริกำรแก่ อปท 

อ ำเภอเมือง
เชียงรำย/
ส ำนักงำน

ปลัด 

2 โครงกำรเพิม่ประสิทธิภำพ
ศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำร
ช่วยเหลือประชำชนของ 
อปท.ระดับอ ำเภอ 
(เงินอุดหนุนส่วนราชการ) 

เพื่อประสำนช่วยเหลือ
อปท. กรณีเกิดเหตสุำ
ธำรณภับ/ภัยฉุกเฉิน 
ในพื้นที่  

อุดหนุนท่ีท ำกำร
ปกครองอ ำเภอ
เมืองเชียงรำย 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 กำรประสำน
ช่วยเหลือกรณี
เกิดสำธำรณภัย 

กำรช่วยเหลือสำธำรณ
ภัยได้รับกำรช่วยเหลือ
เร่งด่วน และทันท่วงท ี

ที่ท ำกำร
ปกครอง

อ ำเภอเมือง
เชียงรำย/

กอง
กำรศึกษำ 

ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 

3 โครงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพตดิในพ้ืนท่ี
เป้ำหมำย 
(เงินอุดหนุนส่วนราชการ) 

เพื่ออุดหนุนโครงกำร
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพตดิใน
พื้นที ่

อุดหนุนท่ีท ำกำร
ปกครองอ ำเภอ
เมืองเชียงรำย 

30,000 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

กำรจัดกิจกรรม
ป้องกันยำเสพ
ติดในพื้นที่
เป้ำหมำย 

สำมำรถควบคุมแหล่ง
ระบำยของยำเสพตดิ
ในพื้นที่  

ที่ท ำกำร
ปกครอง

อ ำเภอเมือง
เชียงรำย/
ส ำนักงำน

ปลัด 

แบบ ผ.01 



 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบ้ำนเมือง กำรบริหำร 
              6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงกำรอบรบเพิ่มประสิทธิ 
ภำพกำรท ำงำนตำมหลักธรร
มำภิบำล ส ำหรับคณะ
ผู้บริหำร สมำชิกสภำ อบต. 
พนักงำนส่วนต ำบล และ
ลูกจ้ำง (งำนบริหำรทั่วไป) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิ ภาพ
การท างานหลักธรรมำภิ
บำล ของคณะผู้บริหาร 
ส.อบต. พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง และผู้น า
ชุมชน 

คณะผู้บริหาร พนักงาน
ข้าราชการ ลูกจ้าง อบต.
ห้วยชมภ ู

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 80 %  

การท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ และ 
รวดเร็ว และถูกต้อง 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงกำรอบรมคณุธรรม
จริยธรรมให้แก่ คณะผู้บริหำร 
สมำชิกสภำ อบต.พนักงำน
ส่วนต ำบล และลูกจ้ำง (งำน
บริหำรทั่วไป) 

เพื่อสร้างจิตส านึกดา้น
คุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่ คณะผู้บริหาร 
ส.อบต. พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง และ
ผู้น าชุมชน 

คณะผู้บริหาร 
พนักงานข้าราชการ 
ลูกจ้าง อบต.ห้วยชมภ ู

10,000 10,000 50,000 50,000 50,000 จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 80 %  

คณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และผู้น าชุมชน 
มีคุณธรรมในการ
ท างาน 

ส ำนักงำน
ปลัด 

6 โครงกำรเพิม่ประสิทธิภำพ
กำรท ำงำนด้วยกิจกรรม 5 ส 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิ ภาพ
การท างานของ
พนักงานในอบต.ห้วย
ชมภู 

การท างานของ
พนักงานมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

5,000 - - - - ลดขั้นตอนกำร
ท ำงำนได้ร้อย
ละ 50 

การท างานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ น 

ส านักงาน
ปลัด 

7 โครงกำรติดตั้งป้ำยช่ือหมูบ่้ำน 
หมู่ที่ 4  

เพื่อควำมชัดเจนเขต
กำรปกครองของ
หย่อมบ้ำน 

เพื่อจัดท ำป้ำยหย่อมบ้ำน 
พร้อมติดตั้งแบบหล่อปูน
ยึดติดกับท่ีดินแบบมั่นคง
ถำวร  

21,000 - - - - ป้ายบอก
ทางเข้าหย่อม
บ้าน 

เกิดความชัดเจน และ
ประชาสมัพันธ์ช่ือ
หย่อมบ้าน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบ้ำนเมือง กำรบริหำร 
              6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงกำรติดตั้งป้ำยช่ือหมูบ่้ำน 
หมู่ที่ 9 

เพื่อควำมชัดเจนเขต
กำรปกครองของ
หย่อมบ้ำน 

เพื่อจัดท ำป้ำยหย่อมบ้ำน 
พร้อมติดตั้งแบบหล่อปูน
ยึดติดกับท่ีดินแบบมั่นคง
ถำวร  

21,000 - - - - ป้ายบอก
ทางเข้าหย่อม
บ้าน 

เกิดความชัดเจน และ
ประชาสมัพันธ์ช่ือ
หย่อมบ้าน 

กองช่าง 

9 โครงกำรวันแม่แห่งชำติ เพื่อส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุ และแสดง
ความกตัญญูแด่แม ่

แสดงส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุ และแสดง
ความกตัญญูแด่แม ่

5,000 - - - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

แสดงส านึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ และ
แสดงความกตัญญูแด่
พ่อ 

ส านักปลดั 

10 โครงกำรวันพ่อแห่งชำต ิ เพื่อส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุ และแสดง
ความกตัญญูแด่พ่อ 

แสดงส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุ และแสดง
ความกตัญญูแด่พ่อ 

5,000 - - - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

แสดงส านึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ และ
แสดงความกตัญญูแด่
พ่อ 

ส านักปลดั 

11 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
จัดท ำแผนชุมชนและ
แผนพัฒนำท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนรวมในการจัดท า
แผนท้องถิ่น 

ประชาชน ม.1-11  10,000 - - - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดท า
แผนพัฒนา 

ส านักงาน
ปลัด 

12 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
ในกำรจัดท ำและทบทวน
แผนพัฒนำท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนรวมในการจัดท า
แผนท้องถิ่น 

ประชาชน ม.1-11  10,000 - - - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดท า
แผนพัฒนา 

ส านักงาน
ปลัด 

13 โครงกำรจดัเก็บภำษีเคลื่อนที่ 1.เพื่อลดขั นตอนใน
การจัดเก็บภาษ ี
2.เพื่อบริการ
ประชาชนนอกสถานท่ี 
และนอกเวลาราชการ 

จัดเก็บภาษไีดเ้พิ่มขึ น 5,000 5,000 - - - จัดเก็บภาษไีด้
เพิ่มขึ น 

จัดเก็บภาษไีดเ้พิ่มขึ น ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 



 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบ้ำนเมือง กำรบริหำร 
              6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงกำรประชำสมัพันธ์กำร
จัดเก็บภำษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้ำง,ภำษีปำ้ย 

เพื่อประชำสมัพันธ์
สร้ำงควำมเข้ำใจกับ
ประชำชนในพ้ืนท่ีด้ำน
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้ำง 

ประชำชนท่ัวไปใน
พื้นที่ ม.1-11 

- - 10,000 10,000 10,000 ประชำชนเข้ำใจ
กำรจัดเก็บภำษี
ฯ 

ประชำชนเข้ำใจกำร
จัดเก็บภำษฯี และ
จัดเก็บภำษไีดเ้พิ่มขึ้น 

กองคลัง 

15 โครงกำรประชำสมัพันธ์
ระยะเวลำ กำรจัดเกบ็ภำษี
และออกจัดเก็บภำษีนอก
สถำนท่ี 

1.เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกให้กับ
ประชำชนในพ้ืนท่ี 
2.เพื่อประชำสัมพันธ์
ระยะเวลำจดัเก็บภำษ ี

ประชำชนท่ีต้องเสีย
ภำษีทีด่ินและสิ่งปลูก

สร้ำง 

- - 5,000 5,000 5,000 ประชำชนเข้ำใจ
กำรจัดเก็บภำษี
ฯ 

ประชำชนเข้ำใจกำร
จัดเก็บภำษฯี และ
จัดเก็บภำษไีดเ้พิ่มขึ้น 

กองคลัง 

16 โครงกำรฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำร พนักงำนส่วน
ต ำบล และลูกจ้ำง  

เพื่อเสรมิสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำร
ปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจ
หน้ำท่ีของ อปทให้
ถูกต้องตำมกฎหมำย 

คณะผู้บริหำร/
พนักงำนส่วนต ำบล/

ลูกจ้ำง 

- - 100,000 100,000 100,000 จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 80 % 
ขึ้นไป 

การท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ และ 
รวดเร็ว และถูกต้อง 
ตามระเบียบกฎหมาย
และอ านาจหนา้ที่ 
อปท 

กองคลัง 

17 โครงกำร อบต.สัญจร พบ
ประชำชน 

ออกพื นท่ีรับฟังความ
คิดเห็นความเดือดร้อน
ของประชาชน 

ประชาชน ทุกหมู่บ้าน 5,000 - 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สามารถตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนแท้จริง 

กองคลัง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบ้ำนเมือง กำรบริหำร 
              6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงกำรส ำรวจเพื่อวำงแผน
ระบบชุมชนและโครงสร้ำง
พื้นฐำน ในพื้นที่ต ำบลห้วย
ชมภู 

เพื่อจัดท ำผังโครงสรำ้ง
พื้นฐำนต ำบลห้วยชมภ ู
เพื่อพัฒนำท้องถิ่น 
 

พื นที่ต าบลห้วย
ชมภู 

- - 100,000 100,000 100,000 ผังชุมชนโครงสร้ำง
พื้นฐำน 

เพิ่มประสิทธิภาพการ
วางแผนผังเมืองและ
โครงสร้างพื นฐาน 

กองช่าง 
 

19 
 
 

โครงกำรเพิม่ประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำรระบบ
ประปำหมู่บ้ำน 

เพื่อพัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรระบบประปำ
หมู่บ้ำน 

หมู่ที่ 1-11 - - 100,000 100,000 100,000 กำรบริหำรจัดกำร
ระบบประปำ
หมู่บ้ำน 

ประชาชนมีการ
จัดการประปาหมู่บ้าน
ได้อย่างมรีะบบ มี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแขง่ขันด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน และบรกิำร โลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอำเซยีน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบำ้นเมือง กำรบริหำร 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบ้ำนเมือง กำรบริหำร 
              6.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  :  งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงกำรประชำสมัพันธ์
ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริม
ของดีอ ำเภอเมืองเชียงรำยใน
กำรแข่งขันกีฬำแห่งชำติ ครั้ง
ที่ 46 “เจียงฮำยเกมส์” 
(เงินอุดหนุนส่วนราชการ) 

เพื่อร่วมกันเป็นเจ้ำภำพ
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
แห่งชำติ ครั้งที่ 46 
“เจียงฮำยเกมส์” และ
กีฬำคนพิกำรแห่งชำติ 
ครั้งท่ี 36 “น้ ำกกเกมส์” 

ประชำชนในพ้ืนท่ี
ได้ร่วมแสดงออก
ถึงควำมมีศิลป 
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญำของแต่ละ
ท้องถิ่น 
 

- 50,000 - - - เกิดควำมสะดวก
ในกำรท ำงำน 
และกำร
ประสำนงำน
ร่วมกันอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
และเกดิ
ประสิทธิผล  

ทุกภาคส่วนใน อปท. 
อ.เมืองเชียงราย จ.
เชียงรายได้มสี่วนร่วม
ในการจัดงานดังกล่าว 

ที่ท ำกำร
ปกครอง

อ ำเภอเมือง
เชียงรำย/

กอง
กำรศึกษำ 

ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 

2 โครงกำรด ำเนินกำรและ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนจัด
กิจกรรมของส่วนรำชกำรและ
องค์กร จ.เชียงรำย 
(เงินอุดหนุนส่วนราชการ) 

เพื่อสนับสนุนกำร
ด ำเนินกำรจัดงำน/
กิจกรรมที่อ ำเภอจัด
ขึ้นหรือสนับสนุนส่วน
รำชกำร เช่น งำนรัฐ
พิธี งำนด้ำนศำสนำ
และวัฒนธรรม งำน
ประเพณี ศิลปะ งำน
ประจ ำปีของจังหวัด 

อุดหนุนท่ีท ำกำร
ปกครองอ ำเภอ
เมืองเชียงรำย 

36,000 36,000 36,000 36,000 - กิจกรรมของ
ส่วนรำชกำร 
องค์กร จังหวัด
เชียงรำย 

สืบสำนและอนุรักษ์
กิจกรรมวัฒนธรรม
ประเพณีล้ำนนำของ 
จ.เชียงรำย 

ที่ท ำกำร
ปกครอง

อ ำเภอเมือง
เชียงรำย/

กอง
กำรศึกษำ 

ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแขง่ขันด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน และบรกิำร โลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอำเซยีน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบำ้นเมือง กำรบริหำร 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบ้ำนเมือง กำรบริหำร 
             6.3  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  :  งำนกีฬำ และนันทนำกำร   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรยีน 
และเยำวชน ต ำบลห้วยชมภ ู
(เงินอุดหนุนส่วนราชการ) 

เพื่ออุดหนุนกลุ่ม
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
ในเขตต าบลห้วยชมภ ู

อุดหนุนกลุ่ม
โรงเรียนสพฐ.ใน
เขตต าบลห้วยชมภ ู

50,000 100,000 50,000 50,000 50,000 การแข่งขันกีฬา
นักเรียนและ
เยาวชน 

เพื่ออุดหนุนกลุ่ม
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
ในเขตต าบลห้วยชมภ ู

โรงเรียน 
สพฐ.ใน

ต ำบลห้วย
ชมภู 

 
              6.4  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ 
ปรับปรุง และฟื้นฟู 
สิ่งแวดล้อม ภำยในชุมชน 
เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน 
(เงินอุดหนุนส่วนราชการ) 

เพื่ออุดหนุนที่ท าการ
อ าเภอเมืองเชียงราย
จัดท าโครงการส่งเสรมิ
การพัฒนา ปรับปรุง 
และฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม
ในชุมชน  

อุดหนุนอ าเภอ
เมืองเชียงราย  

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

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนา ปรับปรุง และ
ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

ที่ท าการ
อ าเภอเมือง
เชียงราย/
ส านักงาน

ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

 

     ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน และบริกำร โลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุม่จังหวัด กลุ่มอำเซยีน+6 และ GMS 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบำ้นเมือง กำรบริหำร 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบ้ำนเมือง กำรบริหำร 

  6.5  แผนงานการศึกษา  :  งำนศึกษำไม่ก ำหนดระดับ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงกำรพัฒนำโรงเรยีน
คุณภำพ ระดับต ำบล  
(1 ต ำบล 1 โรงเรียน) 
(เงินอุดหนุนส่วนราชการ) 

เพื่อสนับสนุนโรงเรยีน
ในต ำบล ให้มีคณุภำพ 

โรงเรียนใน
ต ำบลห้วยชมภู 

มีคุณภำพ  

- - 20,000 20,000 20,000 โรงเรียนใน
ต ำบลห้วยชมภู 

มีคุณภำพ  

โรงเรียนในต ำบลห้วย
ชมภู มีคุณภำพ  

โรงเรียน 
สพฐ.ใน

ต ำบลห้วย
ชมภู 

 
    6.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  :  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงกำร สถำนศึกษำสีขำว 
ปลอดยำเสพตดิ และอบำยมุข 
(เงินอุดหนุนส่วนราชการ) 

เพื่ออุดหนุนกลุ่ม
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
ในเขตต าบลห้วยชมภ ู

อุดหนุนกลุ่ม
โรงเรียนสพฐ.ใน
เขตต าบล 

- - 35,000 35,000 35,000 ชุมชนปลอดยำ
เสพติดและ
อบำยมุข 

เพื่ออุดหนุนกลุ่ม
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
ในเขตต าบลห้วยชมภ ู

โรงเรียน 
สพฐ.ใน

ต ำบลห้วย
ชมภู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ด ำรงควำมสมบรูณ์และ ยั่งยืน                        
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมใหส้มบูรณ์ และยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมใหส้มบูรณ์ และยั่งยืน 
  5.2 แผนงำน กำรเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อนุรักษ์ทรัพยำกรน้ ำและป่ำ
ไม้ เฉลิมพระเกียรติฯ (งำน
อนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้) 

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยำกรป่ำไม้ 
แหล่งน้ ำ และป่ำ
ชุมชน 

ม.9 ปลูกป่ำชุมชน 
ม.4 ปลูกป่ำต้นน้ ำบ้ำนแสนต่อ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 

จ ำนวนป่ำชุมชน
เพิ่มขึ้น 

ส ำนักงำน
ปลัด 

2 โครงกำรสร้ำงฝำยชะลอน้ ำ 
(งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำ
ไม้) 
 

เพื่อชะลอกำรไหล
ของน้ ำและตะกอน 
เพื่อเสรมิควำม
สมบูรณ์ของป่ำ 

ม.1-11 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 

น้ ำไม่ท่วมพื้นท่ี
เกษตรกรรม และ
ที่อยู่อำศัยของ
ชำวบ้ำน 

ส ำนักงำน
ปลัด 

3 อบรมกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูหน้ำ
ดินให้เหมำะแก่กำร
เพำะปลูก ม.4 (งำนอนุรักษ์
แหล่งน้ ำและป่ำไม้) 

เพื่อให้ควำมรู้ด้ำน
กำรอนุรักษ์ดิน 

ประชำชน ม.4 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 

ดินมีคณุภำพ และ
สำรอำหำร 

ส ำนักงำน
ปลัด 

4 ปลูกป่ำต้นน้ ำและสถำนท่ี
ส ำคัญ (งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำ
และป่ำไม้) 

เพื่อสร้ำงจิตส ำนึก
ในกำรอนุรักษ์ผืน
ป่ำ 

ม.1-11 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 

ป่ำไม้เพิม่ขึ้น สด
โลกร้อน 

ส ำนักงำน
ปลัด 

5 โครงกำรปลูกหญ้ำแฝก (งำน
อนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้) 
 

เพื่ออนุรักษ์หน้ำดิน
ไม่ให้พังทลำย 

บริเวณพื้นท่ีเชิงดอย ไหลเ่ขำ เช่น 
โค้งน้ ำเหมย เป็นต้น 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ปลูกหญ้ำแฝก
อย่ำงน้อย 
3,000 ต้น 
ต่อไป 

ดินไมส่ไลด์ เพรำะ
มีหญ้ำแฝกยึดหนำ้
ดิน 

ส ำนักงำน
ปลัด 

 
 



 

 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมใหส้มบูรณ์ และยั่งยืน 
  5.2 แผนงำน กำรเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้แก่
ประชำชนในกำรรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ประชำชน
รักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำต ิ

หมู่ที่ 1-11 5,000 - - - - ผู้เข้ำร่วมอบรม
ได้รับควำมรู้ มี
ควำมเข้ำใจ  

ประชำชนร่วมใจ
กันอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำ
ติและสิ่งแวดล้อม 

ส ำนักงำน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน และบริกำร โลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอำเซยีน+6 และ GMS 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุม่อำเซียน +6 และ GMS 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุม่อำเซียน +6 และ GMS 
  1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน : งำนไฟฟ้ำถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก เส้นทำงหลัก 
เชื่อมหมู่บ้ำน 
 

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจร 

เส้นที่ 1 จำก หมู่ 1 ไปหมู่ 2 
กว้ำง 6 ม. ยำว 4 กม. 
เส้นที่ 2 จำก หมู่ 9 ไปหมู่ 10 
กว้ำง 6 ม. ยำว 4 กม. 
เส้นที่ 3 จำกหย่อมบ้ำนปำง
ตะไคร้ ไป บ้ำนห้วยแก้ว 
กว้ำง 5 ม. ยำว 4 กม. 
เส้นที่ 4 จำก หมู่ 7 ไป หมู่ 2 
กว้ำง 5 ม. ยำว 4 กม. 

- - - 1,000,000 1,000,000 ถนนตำมแบบ
มำตรฐำนที่ 
อบต.ก ำหนด 

ประชำชนสัญจร
ไปมำไดส้ะดวก 

กองช่ำง 

2 โครงกำรก่อสร้ำงพนัง
คอนกรีตกันดินสไลด์โค้ง
น้ ำเหมย หมู่ที่ 4 บ้ำน
ผำลั้ง  

เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรสญัจรไปมำของ
ประชำชน ป้องกัน
ดินสไลด์ถมถนน 

บริเวณโค้งน้ ำเหมย พนังกันดิน 
สูง 1.5 เมตร ยำว 100 เมตร 

- - - 1,000,000 1,000,000 พนังคอนกรีต
กันดินสไลด ์

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชน ป้องกัน
ดินสไลด์ถมถนน 

กองช่ำง 

3 โครงกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำ ถนนสำยหลัก
ปำกทำงขึ้นที่ท ำกำร 
อบต.ห้วยชมภ ู

เพื่อระบำยน้ ำ และ
ป้องกันกำรช ำรุด
ของถนน และ
ไหล่ถนน 

ทำงขึ้นที่ท ำกำร อบต.ห้วยชมภู 
บริเวณสำยป่ำดอยช้ำง ระยะทำง
ยำว 200 เมตร   

- - 800,000 800,000 800,000 มีทำงระบำยน้ ำ 
เมื่อเกิดฝนตก
หนัก  

แก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชนได ้

กองช่ำง 

 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุม่อำเซียน +6 และ GMS 
  1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน : งำนไฟฟ้ำถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ใน
พื้นที่ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่
ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที ่8 หมู่ที่ 
9 และ หมู่ที่ 10 ต ำบล
ห้วยชมภ ู

เพื่อแก้ไขปัญหำกำร
สัญจรไปมำของ
ประชำชน กำรขนส่ง
สินค้ำกำรเกษตร กำร
ส่งเสริมและ
พัฒนำกำรกำร
ท่องเที่ยวต ำบล 

จุดที่ 1 เส้นทำงจำกบ้ำนห้วยแก้ว 
หมู่ที่ 8 (หย่อมบ้ำนแก่งหลวงนอก) 
ถึงบ้ำนแม่สลัก หมู่ที่ 9 ขนำดกว้ำง  
6 เมตร ระยะยำว 35 เมตร หนำ 
0.15 เมตร 
จุดที่ 2 เส้นทำงหลักจำกสำมแยก
น้ ำตกขุนกรณ์ ผ่ำนบ้ำนปำงขอน 
หมู่ที่ 7 ขนำดกว้ำง 6 เมตร 
ระยะทำง 33 กิโลเมตร หนำ 0.15 
เมตร 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

122,452,000 
 
 
 
 

148,992,000 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 

ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ใน
พื้นที่ หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 
หมู่ที่ 9 และ หมู่
ที่ 10 เชื่อมต่อ
ระกว่ำงจังหวัด
เชียงรำย - 
เชียงใหม ่

ประชำชนเดินทำง
สะดวก ปลอดภัย 
และมีคณุภำพชีวิต 
รำยได้เพิ่มขึ้น 

กองช่ำง/
หน่วยงำน
ภำครัฐตำ่งๆ 

5 โครงกำรศึกษำและ
วิเครำะหผ์ลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม กรณีก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในพ้ืนท่ี หมู่ที่ 4 หมู่
ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่
ที่ 8 หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 
10 ต ำบลห้วยชมภ ู

เพื่อศึกษำ
สภำพแวดล้อม 
และจัดท ำรำยงำน
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม กรณี
ก่อสร้ำงถนน 
 
 
 

ศึกษำ วิเครำะห์ ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม พร้อมจัดท ำรำยงำน
ผลกระทบในเขตป่ำสงวนแห่งชำต ิ
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 

27,144,400 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 

รำยงำน
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
กรณีก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีติ
เสรมิเหล็กใน
พื้นที่ หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 
หมู่ที่ 9 และ หมู่
ที่ 10 ต ำบล
ห้วยชมภ ู

ประชำชนมีโอกำส
ได้รับกำร
สนับสนุน
งบประมำณ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
ได้แก่ ถนน เพื่อ
แก้ไขปัญหำกำร
สัญจร และพัฒนำ
คุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 
 
 

กองช่ำง/
หน่วยงำน
ภำครัฐตำ่งๆ 

 
 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

1. ยุทธศาสตร์ที ่1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุม่อำเซียน +6 และ GMS 
  1.1 แผนงาน เคหะและชมุชน : งำนไฟฟ้ำถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 
 
 
 

โครงกำรศึกษำและ
วิเครำะหผ์ลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม กรณีขอ
ขยำยเขตไฟฟ้ำ บ้ำน
ผำลั้ง หมู่ที่ 4 และบำ้น
กกน้อย หมู่ที่ 5 ต ำบล
ห้วยชมภ ู

เพื่อศึกษำ
สภำพแวดล้อม 
และจัดท ำรำยงำน
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม กรณี
ขอขยำยเขตไฟฟ้ำ 
บ้ำนผำลั้ง หมู่ที่ 4 
และบ้ำนกกน้อย 
หมู่ที่ 5 ต ำบลห้วย
ชมภู 
 

ศึกษำ วิเครำะห์ ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม พร้อมจัดท ำรำยงำน
ผลกระทบในเขตป่ำสงวนแห่งชำต ิ
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 

1,400,000 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 

รำยงำน
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
กรณีขอขยำย
เขตไฟฟ้ำ บ้ำน
ผำลั้ง หมู่ที่ 4 
และบ้ำนกก
น้อย หมู่ที่ 5 
ต ำบลห้วยชมภ ู

ประชำชนมีโอกำส
ได้รับกำร
สนับสนุน
งบประมำณ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 
ได้แก่ ไฟฟ้ำ เพื่อ 
พัฒนำคุณภำพ
ของประชำชนชีวิต
ที่ดีขึ้น 

กองช่ำง/
หน่วยงำน
ภำครัฐตำ่งๆ 

7 โครงกำรขอขยำยเขต
ไฟฟ้ำ บ้ำนผำลั้ง หมู่ที่ 4 
และบ้ำนกกน้อย หมู่ที่ 5 
ต ำบลห้วยชมภู  

เพื่อให้ประชำชนมี
ไฟฟ้ำใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน และ
มีคุณภำพชีวิตดีขึ้น 

หมู่ที่ 4 บ้ำนผำลั้ง และ หมู่ที่ 5 
บ้ำนกกน้อย 

- 
 
 
 
 

- 
 

14,000,000 - 
 
 
 

- 
 

ประชำชนใน
หมู่บ้ำนมไีฟฟ้ำ
ใช้ครอบคลุม
ครัวเรือน 

ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ้น มีไฟฟ้ำใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

กองช่ำง/
หน่วยงำน
ภำครัฐ/
รัฐวิสำหกิจ
ต่ำงๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

ที ่ แผนงำน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 2561  

(บาท) 
2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

1 แผนงำนกำรศึกษำ 
- งำน บ ริ ห ำร งำน ทั่ ว ไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
โฆษณำและ
เผยแพร ่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับควำม
ละเอียดภำพ 1366 x 768 พิกเซล ขนำด 32 นิ้ว 
ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกดั อบต.ห้วยชมภู 
(โดยมีคณุลักษณะและราคาตามบญัชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ส างบประมาณ) 

56,000 - - - - กองกำรศึกษำฯ 

2 แผนงำนกำรศึกษำ 
- งำน บ ริ ห ำร งำน ทั่ ว ไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้ำ
และวิทย ุ

1.จานรับสัญญาณดาวเทียม / เคร่ืองรับ
สัญญาณโทรทัศน์ พร้อมกล่องรับสัญญำณ 
ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกดั อบต.ห้วยชมภ ู
2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ส ำหรับศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก สังกัด อบต.ห้วยชมภู (โดยมีเกณฑ์ราคา
กลางและคณุลักษณะของระบบกล้องโทรทัศน์ฯ) 

30,000 
 
 
- 

- 
 
 

100,000 
 

- 
 
 

100,000 

- 
 
 

100,000 

- 
 
 

100,000 

กองกำรศึกษำฯ 

3 แผนงำนกำรศึกษำ 
- งำน บ ริ ห ำร งำน ทั่ ว ไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

คอมพิวเตอร์ (PC) ส ำหรับงำนประมวลผล ใช้
ในกิจกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด(คณุลักษณะและ
ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของ
กระทรวงดิจติอลเพื่อเศรษฐกิจฯ) 

22,000 - - 100,000 100,000 กองกำรศึกษำฯ 

4 แผนงำนกำรศึกษำ 
- งำน บ ริ ห ำร งำน ทั่ ว ไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส ำนักงำน 

1.ถังเก็บน้ า แบบไฟเบอร์กลำส ขนำดควำมจุ 
2,000 ลิตร ส ำหรับศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก สังกัด 
อบต.ห้วยชมภู (โดยมีคณุลักษณะและราคาตาม
บัญชีมาตรฐานครภุัณฑ์ ส างบประมาณ) 
2.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานพับ ส ำหรับ
เก็บเอกสำรกำรเรียนกำรสอนของครู เด็ก
นักเรียน และเก็บเอกสำรของพนักงำนส่วน
ต ำบล กองกำรศึกษำฯ 

- 
 
 
 

66,000 
 
 

100,000 
 
 
 

33,000 
 
 

100,000 
 
 
 

20,000 
 
 

- 
 
 
 

20,000 
 
 

- 
 
 
 

20,000 
 
 

กองกำรศึกษำฯ 

แบบ ผ.03 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

ที ่ แผนงำน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 2561  

(บาท) 
2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

 แผนงำนกำรศึกษำ 
- งำน บ ริ ห ำร งำน ทั่ ว ไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส ำนักงำน 

3.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน 
(แนวนอน/แนวต้ัง) ส ำหรับเก็บเอกสำรกำร
เรียนกำรสอนของครู เด็กนักเรียน และเก็บ
เอกสำรของพนักงำนส่วนต ำบล กองกำรศึกษำฯ 
3.เก้าอี้ส านักงานหุ้มหนัง ส ำหรับครูจัดกำร
เรียนกำรสอน 
4.โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต ส ำหรับครูผูส้อน 
5.พัดลมติดผนัง ส ำหรับติดในห้องเรียนของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 

- 
 
 
 

24,000 
 

52,000 
5,000 

20,000 
 
 
 
- 
 
- 
- 
 

20,000 
 
 
 
- 
 
- 
- 

20,000 
 
 
 
- 
 
- 
- 

- 
 
 
 
- 
 
- 
- 

กองกำรศึกษำฯ 

5 แผนงำนเคหะและชุมชน 
-งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส ำนักงำน 

1.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานพับ ส ำหรับ
เก็บเอกสำรของกองช่ำง 
2.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน 
(แนวนอน/แนวต้ัง) ส ำหรับเก็บเอกสำรของกอง
ช่ำง 

- 
 
 
- 

20,000 
 
 

20,000 

20,000 
 
 

20,000 

20,000 
 
 

20,000 

- 
 
 
- 

กองช่ำง 

6 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
-งำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

1.เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) ส ำหรับงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย (ศูนย์ช่วยเหลือประชำชนฯ)  
2.คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนส ำนักงำน ใช้
ในกิจกำรส ำนักงำนปลัด  
3.คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล 
ใช้ในกิจกำรส ำนักงำนปลัด  
3.คอมพิวเตอร์ (PC) ส ำหรับงำนประมวลผล ใช้
ในกิจกำรส ำนักงำนปลัด (คุณลักษณะและราคา
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงดิจติอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

7,700 
 
 

16,000 
 
- 
 

44,000 

- 
 
 

16,000 
 

22,000 
 
- 

- 
 
 

16,000 
 

22,000 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

ส ำนักงำนปลัด 

 

แบบ ผ.03 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

ที ่ แผนงำน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 2561  

(บาท) 
2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

7 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
-งำนบริหำรงำนท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส ำนักงำน 

1.โต๊ะห้องประชุมสภา อบต.ห้วยชมภู ส ำหรับ
กำรประชุมสภำฯเพื่อพิจำรณำข้อรำชกำรที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม และกิจกำรอื่นๆของ อบต.
ห้วยชมภู  
2.เก้าอี้พักคอย แบบ 4 ที่น่ัง ส ำหรับบริกำร
ประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำร และในกิจกำรของ 
อบต.ห้วยชมภ ู
3.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานพับ ส ำหรับ
เก็บเอกสำรของส ำนักงำนปลัด 
4.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน 
(แนวนอน/แนวต้ัง) ส ำหรับเก็บเอกสำรของ
ส ำนักงำนปลัด 
5.รถเข็นของอเนกประสงค์ แบบ 2 ล้อ ส ำหรับ
บรรทุกของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ทรพัย์สินของ
ทำงรำชกำร เพื่อใช้ในกิจกำรของ อบต. 

242,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 

50,000 
 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

10,000 

- 
 
 
 

50,000 
 
 

20,000 
 

20,000 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 

20,000 
 

20,000 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

ส ำนักงำนปลัด 

8 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
- งำนบริหำรงำนท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์วิทยุ
และไฟฟ้ำ 

1.เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนำด 5 กิโลวัตต์ ส ำหรับ
ใช้ในกิจกำร อบต.ห้วยชมภู  
2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ส ำหรับติดตั้งภำยใน
อำคำรที่ท ำกำร อบต.ห้วยชมภู และบรเิวณ
โดยรอบ  
3.ชุดไมค์พร้อมเคร่ืองเสียง ส ำหรับห้องประชุม   
(โดยมีเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะของ
ระบบกล้องโทรทัศน์ฯ) 

57,000 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 

100,000 

- 
 

100,000 
 
 
 
- 

ส ำนักงำนปลัด 
 

 
 

แบบ ผ.03 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

ที ่ แผนงำน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 2561  

(บาท) 
2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

9 แผนงำนสำธำรณสุข 
- งำนบริกำรสำธำรณสุข
และงำนสำธำรณสุขอ่ืน 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งำน
บ้ำนงำนครัว 

กรงคัดแยกขยะ แบบตะแกรง 3 ช่อง ใช้วัสดุ
คงทน เช่น เหล็ก ซิงค์ พร้อมติดตัง้ป้ำย
ประชำสมัพันธ์ กำรจ ำแนกขยะชนิดต่ำงๆ 

- 70,000 - - - ส ำนักงำนปลัด 

10 แผนงำนกำรรักษำควำม
สงบภำยใน 
- งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

1) เคร่ืองพ่นน้ าดับไฟ แบบ 2 ระบบ ส ำหรับ
พ่นน้ ำดับไฟป่ำ 
2 ) เคร่ืองเป่าใบไม้ ส ำหรับท ำแนวกันไฟป้องกัน
กำรเกิดอัคคภีัยไฟป่ำในพื้นที่ต ำบลห้วยชมภ ู

100,000 
 
- 

- 
 
- 

- 
 

80,000 

- 
 
- 

- 
 
- 

ส ำนักงำนปลัด 
 

11 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
-งำนบริหำรงำนคลัง 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

1.คอมพิวเตอร์ (PC) ส ำหรับงำนประมวลผล 
(จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) ส ำหรับใช้ใน
กิจกำรของกองคลัง 
2.คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนส ำนักงำน 
ส ำหรับใช้ในกิจกำรของกองคลัง 
3.จอภาพ แบบLED ขนำดไม่น้อยกว่ำ 21.5 นิ้ว 
ใช้ส ำหรับกิจกำรของกองคลัง 
(คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจติอลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม) 

22,000 
 
 

16,000 
 

4,000 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

กองคลัง 

12 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 
-งำนบริหำรงำนคลัง 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส ำนักงำน 

1.พัดลมระบายอากาศ แบบฝังติดเพดาน 
ส ำหรับติดในห้องท ำงำนกองคลัง และห้องเก็บ
ฎีกำกองคลัง 
2.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานพับ ส ำหรับ
เก็บเอกสำรของกองคลัง 
2.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน 
(แนวนอน/แนวต้ัง) ส ำหรับเก็บเอกสำรกองคลัง 

10,000 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 

20,000 
 

20,000 

- 
 
 

20,000 
 

20,000 

- 
 
 

20,000 
 

20,000 

- 
 
 
- 
 
- 

กองคลัง 

แบบ ผ.03 



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

ที ่ แผนงำน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 2561  

(บาท) 
2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

13 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน 
-งำนบริหำรทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
โฆษณำและ
เผยแพร ่

ป้ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ในต ำบลห้วยชมภู ท ำจำก
แผ่นเหล็ก เทเสำปูนยึดติดกับดิน (หมู่ที่ 1-11) 

- 40,000 - - 20,000 ส ำนักงำนปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.03 


