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-๑- 
ส่วนที่ ๑          สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑ . ด้านกายภาพ 

๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
ที่ตั้งอาณาเขต 
 ทิศเหนือ   ติดต่อต าบลเตาปูน อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากม่อนอังกฤษท่ีบริเวณพิกัด P 
A ๔๗๕๓๖๙ ไปทางทิศเหนือจนถึงที่บริเวณพิกัด P A ๔๙๙๔๐๗ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามสันดอยจนถึง
ห้วยน้ าแรมที่บริเวณพิกัด P A ๕๐๓๔๑๒ ไปทางทิศใต้ตามล าห้วยประตูผา ที่บริเวณพิกัด P A ๕๑๙๓๙๕ ไปทางทิศ
ตะวันออกสิ้นสุดที่กึ่งกลางน้ าแม่ค ามีบริเวณพิกัด  P A ๕๓๒๓๗๘ รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ ๑๐.๕ 
กิโลเมตร 
 ทิศใต ้ ติดต่อต าบลน้ าเลา อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันเขาดอยกู่สถาน บริเวณ
พิกัด P A ๕๗๒๒๓๙ ไปทางทิศตะวันตกตามล าน้ าแม่ค าปอง จนถึงที่บริเวณพิกัด P A ๕๐๗๒๐๙ ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ตัดผ่านน้ าแม่ค าปอง จนถึงน้ าห้วยถอนสิ้นสุดที่กึ่งกลางน้ าห้วยถอน ที่บริเวณพิกัด  P A ๔๕๖๒๔๖ รวม
ระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ ๑๘.๕ กิโลเมตร 
 ทิศตะวันออก   ติดต่อต าบลห้วยโรง  อ าเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางน้ าแม่
ค ามี ที่บริเวณพิกัด P A ๕๓๒๓๗๘  ไปทางทิศใต้ตามสันดอนห้วยลึก ตัดผ่านถนนยันตรกิจโกศล ลงไปทางทิศใต้ผ่าน
เขาห้วยเมี่ยง ห้วยกี้จนถึงห้วยผาปู้ด ที่บริเวณพิกัด P A ๕๓๙๓๐๐ ไปทางทิศตะวันออกตามล าห้วยจนถึงดอยปู่ช้าง ที่
บริเวณพิกัด P A ๕๖๙๒๙๓ ไปทางทิศใต้ ตามสันเขาดอยแดนเมือง สิ้นสุดที่สันเขาดอยกู่สถานบริเวณพิกัด  P A 
๕๗๒๒๓๙ รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ ๑๙.๕ กิโลเมตร 
 ทิศตะวันตก    ติดต่อต าบลทุ่งศรี ต าบลร้องกวาง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก
กึ่งกลางน้ าห้วยถอน ที่บริเวณพิกัด P A ๔๕๖๒๔๖ ไปทางทิศเหนือตามสันดอยยางผ่านดอยหมาแหงน ตัดข้ามผ่าน
ถนนยันตรกิจโกศล ที่บริเวณพิกัด P A ๔๕๖๓๑๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านดอยข้าวหลามสิ้นสุดที่ม่อน
อังกฤษที่บริเวณพิกัด P A ๔๗๕๓๖๙ รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ ๑๔ กิโลเมตร 
   
  มีพ้ืนที่โดยประมาณ   ๑๐๔,๖๒๕  ไร่  ๑๔๔.๗๔  ตารางกิโลเมตร 
  
  ๑.๒ ลักษณภูมิประเทศ 
 ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบและที่ดอนตามเชิงเขา  ประชาชนอาศัยตามไหล่เขา และหุบเขามีอาชีพในการ
ท าการเกษตรตามไหล่เขาและเลี้ยงสัตว์เป็นส่วนใหญ่ 
  ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

มี ๓ ฤดู   ฤดูร้อน  ฤดูฝน  ฤดูหนาว   อากาศฤดูร้อน  ร้อนจัด  ฤดูหนาว  หนาวจัด  มฝีนตกชุกเป็น
บางครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๒- 
๑.๔ ลักษณะของดิน 
ภาพพ้ืนที่โดยทั่วๆ ไปเป็นเทือกเขาสูงสลับกับที่ราบระหว่างหุบเขา หรือที่ราบบริเวณสองฝั่งแม่น้ า 

สายใหญ่ ลักษณะดินที่พบส่วนใหญ่เป็นดินที่มีพัฒนาการไม่มากนัก              ในดินยังคงมีธาตุอาหารที่เป็ประโยชน์ 
ต่อพืชอยู่ในระดับที่ไม่ต่ าจนเกินไป ดินในบริเวณท่ีราบหรือค่อนข้างราบเป็นดินที่มีศักยภาพทางการเกษตรอยู่ในระดับ
ปานกลางถึงสูง แต่ข้อจ ากัดของพ้ืนที่ที่ส าคัญคือ เป็นพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน มีพ้ืนที่ภูเขาและเทือกเขาต่างๆ ที่มีความ
ลาดชันมากกว่าร้อยละ ๓๕ ขึ้นไป ครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างขวาง ซึ่งพ้ืนที่เหล่านี้จัดว่ามีความเสี่ยงต่อการชะล้าง
พังทลายสูง  
    
   ๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 
 น้ าบนดิน ต าบลไผ่โทนเป็นต าบลที่เต็มไปด้วยภูเขาและท่ีสูง จึงเป็นบริเวณท่ีมีปริมาณฝนสูง มีน้ า อุดมสมบูรณ์ 
ต้นน้ าล าธารล าห้วย แม่ค ามี แม่กระทิง แม่ค าปองฯ  ที่ไหลลงสู่ลุ่มน้ าตอนล่างในบริเวณซึ่งน่าจะมีน้ าใช้ตลอดปี แต่
เนื่องจากจากการหักล้างท าลายป่าไม้ที่ด าเนินไปอย่างรวดเร็วในระยะหลัง ๆ นี้ ท าให้แหล่งน้ าที่เคยมีป่าไม้ดูดซับน้ าไว้ 
หรือแหล่งน้ าตกตามท่ีสูฃต่าง ๆ มีปริมาณน้ าน้อยลงไปมาก บางปีมีปริมาณน้ าที่กักเก็บต่ ากว่าระดับน้ าที่ควรกักไว้
ส าหรับใช้ประโยชน์ จึงก่อให้เกิดปัญหาอย่างมาก เช่น เกิดปัญหาความแห้งแล้ง ปัญหาน้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก รวมทั้ง
การขาดแคลนน้ าที่จะน ามาใช้ในการอุปโภคบริโภค 
         น้ าใต้ดิน ต าบลไผ่โทน มีปริมาณน้ าใต้ดินอยู่มาก แต่บางหมู่บ้านลึกมากท าให้ไม่สามารถขุดเจาะบ่อบาดาลมา
ใช้ประโยชน์ได้ 
 
     ๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

ต้นไม้ที่ขึ้นในต าบล ไดแ้ก่  
 
 ๑.  ป่าเบญจพรรณ (Mixed Declduous Forest)  

ป่าผลัดใบผสม หรือป่าเบญจพรรณมีลักษณะเป็นป่าโปร่งและยังมีไม้ไผ่ชนิดต่าง ๆ  ขึ้นอยู่กระจัดกระจาย
ทั่วไปพ้ืนที่ดินมักเป็นดินร่วนปนทราย  ป่าเบญจพรรณ  มีไม้สักขึ้นปะปนอยู่ทั่วไป  พันธุ์ไม้ชนิดส าคัญ
ได้แก่  สัก  ประดู่แดง  มะค่าโมง  ตะแบก  เสลา  อ้อยช้าง  ส้าน  ยม  หอม  ยมหิน  มะเกลือ  สมพง  เก็ด
ด า  เก็ดแดง  ฯลฯ  นอกจากนี้มีไม้ไผ่ที่ส าคัญ  เช่น  ไผ่ป่า  ไผ่บง  ไผ่ซาง  ไผ่รวก  ไผ่ไร  เป็นต้น 

๒.  ป่าเต็งรัง (Declduous Dipterocarp Forest)  
หรือที่เรียกกันว่าป่าแดง  ป่าแพะ  ป่าโคก  ลักษณะทั่วไปเป็นป่าโปร่ง  ตามพ้ืนป่ามักจะมีโจด  ต้นแปรง และ
หญ้าเพ็ก  พ้ืนที่แห้งแล้งดินร่วนปนทราย หรือกรวด  ลูกรัง  พบอยู่ท่ัวไปในที่ราบและท่ีภูเขา  ในภาคเหนือ
ส่วนมากขึ้นอยู่บนเขาที่มีดินตื้นและแห้งแล้งมาก มีป่าแดงหรือป่าเต็งรังนี้มากที่สุด  ตามเนินเขาหรือที่ราบดิน
ทรายชนิดพันธุ์ไม้ที่ส าคัญ ได้แก่  เต็ง  รัง  เหียง  พลวง  กราด  พะยอม  ต้ิว  แต้ว  มะค่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๓- 
แต  ประดู่  แดง  สมอไทย  ตะแบก  เลือดแสลงใจ  รกฟ้า  ฯลฯ  ส่วนไม้พ้ืนล่างที่พบมาก  ได้แก่  มะพร้าว
เต่า  ปุ่มแป้ง  หญ้าเพ็ก  โจด  ปรงและหญ้าชนิดอื่น ๆ 

๓.  ป่าหญ้า (Savannas Forest)  
ป่าหญ้าที่อยู่ในต าบลบริเวณป่าที่ถูกแผ้วถางท าลายบริเวณพ้ืนดินที่ขาดความสมบูรณ์และถูกทอดทิ้ง  หญ้า
ชนิดต่าง ๆ  จึงเกิดข้ึนทดแทนและพอถึงหน้าแล้งก็เกิดไฟไหม้ท าให้ต้นไม้บริเวณข้างเคียงล้มตาย  พ้ืนที่ป่า
หญ้าจึงขยายมากข้ึนทุกปี  พืชที่พบมากท่ีสุดในป่าหญ้าก็คือ  หญ้าคา  หญ้าขนตาช้าง  หญ้าโขมง  หญ้าเพ็ก
และปุ่มแป้ง  บริเวณท่ีพอจะมีความชื้นอยู่บ้าง และการระบายน้าได้ดีก็มักจะพบพงและแขมข้ึนอยู่ และอาจ
พบต้นไม้ทนไฟขึ้นอยู่  เช่น  ตับเต่า  รกฟ้าตานเหลือ  ติ้วและแต้ว 
 

๒. ด้านการเมือง / การปกครอง 
 

๒.๑    เขตการปกครอง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน มีการแบ่งการบริหารงานออกเป็น  ๒  ส่วน  คือ  
              (๑ )  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล          ประกอบด้วย    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ที่ราษฎรเลือกตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่บ้านละ ๒ คน 
รวม ๑๘  คน อยู่ในต าแหน่งคราวละ ๔ ปี ซึ่งถือว่าผู้แทนปวงชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่พิจารณาให้
ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ ร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาปรึกษาหารือในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามที่กฎหมายก าหนด  มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่ง   รอง
ประธานสภาคนหนึ่ง และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่ง ซึ่งนายอ าเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือพนักงานส่วนต าบล(ปลัดฯ) และตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๒) คณะผู้บริหาร   ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  จ านวน   ๒   คน   เลขานุการนายกฯ จ านวน  ๑ คน   คณะผู้บริหาร ท าหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบใน
การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ ได้จัดแบ่งการบริหารงานออกเป็นส่วนต่าง ๆ  ตามปริมาณของ
คุณภาพของงาน โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในงานประจ าทั่วไป ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๔- 
๓.  ประชากร 
อยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด    โดยแยกพ้ืนการปกครองออกเป็น   ๙  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
ขนาดพื้นที่ 

(ไร่) 

จ านวนประชากร จ านวน
ครัวเรือ

น 
ชื่อผู้น า 

ชาย หญิง รวม 

๑ บ้านไทรพร้าว    ๘,๓๙๓.๗๕ ๒๓๓  ๒๕๕ ๔๘๘ ๑๖๔ นายศิริชาติ  พุฒตาล 
๒ บ้านไผ่โทน    ๖,๖๘๗.๕๐ ๓๑๖ ๓๓๐ ๖๔๖ ๒๕๑ นายนรินทร์   กาสาร 
๓ บ้านแมก่ระทิง   ๘,๔๑๒.๕๐ ๒๓๕ ๒๕๒  ๔๘๗ ๑๕๖ นายเชาว์   กาศเจริญ 
๔ บ้านวังปึ้ง ๓,๓๓๗.๕๐  ๓๘๐  ๓๒๕  ๗๐๕ ๒๗๒ นายประดิษฐ์ อินต๊ะเสาร์ 
๕ บ้านจ าวาย   ๑๐,๐๔๓.๗๕  ๗๒ ๙๙ ๑๗๑ ๕๔ นายสมศักดิ์  เมืองแก้ว 
๖ บ้านปางยาว ๗,๐๒๗.๕๐ ๒๖๙  ๒๙๙ ๕๖๘ ๒๐๙ นางอรุณศรี  ตายัน 
๗ บ้านห้วยเอยีด   ๒๓,๔๓๑.๒๕ ๑๐๒  ๑๐๕  ๒๐๗ ๘๑ นายวิฑูรย์ ข่วงบุญ 
๘ บ้านทุ่งคัวะ    ๑๓,๔๒๕.๐๐ ๒๔๙  ๒๔๙  ๔๙๘ ๑๖๔ นายสินธุ์   มีวันเปี้ย 
๙ บ้านกิ่วนาค   ๙,๖๙๓.๐๐  ๑๔๔  ๑๓๓  ๒๗๗ ๙๐ นายพนมเพียร แก้วพรม 

รวม 
๒,๐๐

๐ 
๒,๐๔๗ ๔,๐๔๗ ๑,๔๔๑  

  
       ประชากรทั้งสิ้น  ๔,๐๔๗ คน     แยกเป็นชาย  ๒,๐๐๐ คน    หญิง  ๒,๐๔๗   คน  มีความ

หนาแน่นเฉลี่ย  ๒๙  คน / ตารางกิโลเมตร   (ข้อมูล  ณ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  กรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย) 
 

๔. สภาพสังคม 

๔.๑ การศึกษา 

- โรงเรียนประถมศึกษา        ๓ แห่ง   
- โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา     ๒  แห่ง 
-  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนระดับต าบล       ๑  แห่ง 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน       ๓  แห่ง 
-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน (ศูนย์การเรียนรู้ประจ าหมู่บ้าน ) ๙ แห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๕- 

๔.๒ สาธารณสุข 

  -   รพ.สต.   ๓ แห่ง 
  -   อัตราการมีและใช้ส้วมซึม   ๑๐๐ % 
 
 ๔.๓ อาชญากรรม 
   

สถานีต ารวจ/ป้อมต ารวจ   ๒  แห่ง 
 
ส่วนที่  ๒  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

 
๑. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 
 
๓.๑  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  
 
  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในอนาคตของท้องถิ่น
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
  จากการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติของทุกหมู่บ้าน  รวมทั้งศักยภาพการบริหารกิจการและการด าเนินงาน
ของหน่วยงานอ่ืน ๆ ในต าบล ตามหลัก  SWOT Analysis  แล้ว  ท าให้ได้ข้อมูลที่ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชน  เพ่ือ
น ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทนซึ่งในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาจะ
ประกอบไปด้วย  จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค  ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) 
๑.  ด้านภูมิศาสตร ์

                            -  พ้ืนที่ต าบลไผ่โทนเป็นแหล่งปลูกพืชไร่และท าสวนผลไม้ต่างๆที่ส าคัญ เช่นข้าวโพด ข้าว ถั่ว
เหลือง มะขาม ล าไย  
                           -  ต าบลไผ่โทน เป็นแหล่งต้นล าธาร มีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม้สัก 
ซึ่งเป็นไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจมาก และมีการจัดการป่าชุมชนที่เข้มแข็ง 

   -  ต าบลไผ่โทน เป็นเส้นทางผ่าน ไปสู่จังหวัดน่าน โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑ (สาย
แพร่-น่าน)  

   -  ต าบลไผ่โทน วัฒนธรรม  ประเพณ ี วิถีชีวิต  และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
๒.  ด้านการบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๖- 
-   มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 

     -   การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน      
      -   การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 

-   มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
  ๓.  ระบบข้อมูล 
          -  มีการจัดเก็บข้อมูลในการด าเนินการ 
  ๔.  อัตราก าลัง  (พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้าง) 
         -  บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
        -  ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
                                         -  มีการก าหนดแผนอัตราก าลังตามโครงสร้าง 
 
    ๕.  การเงิน/งบประมาณ 
        -  การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ     
  ๖.  ศักยภาพของชุมชน 
       -  มีกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน  เช่นกลุ่มออมทรัพย์  กลุ่มอาชีพ 
  ๗.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      -  มีแหล่งน้ าธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ในการเกษตร 
  ๘.  ระบบข้อมูล 
       -  มีการจัดเก็บข้อมูลในการด าเนินการ 
  ๙.  อัตราก าลัง  (พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้าง) 
      -  บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
     -  ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
    -  มีการก าหนดแผนอัตราก าลังตามโครงสร้าง 
  ๑๐.  การเงิน/งบประมาณ 

- การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ     
  ๑๑.  ศักยภาพของชุมชน 
       - มีกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน  เช่นกลุ่มออมทรัพย์  กลุ่มอาชีพ 

๑๒.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       -  มีแหล่งน้ าธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้ในระดับหนึ่ง 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑.   ด้านภูมิศาสตร์ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๗- 
  - การส่งเสริมอาชีพเสริมของประชาชนในต าบลไผ่โทนยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร   

เนื่องจากประชาชนยังไม่มีการรวมตัวเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง และยังยึดติดกับการประกอบอาชีพเดิม ๆ คือการเกษตร 
ซึ่งเป็นรายได้หลักของครัวเรือน  

  - ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า ในขณะที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นทุก ๆ ปี ท าให้เกิดปัญหา
หนี้สินเพิ่มมากขึ้น 

  - องค์การบริหารส่วนไผ่โทนยังขาดงบประมาณในการด าเนินงานโครงการขนาดใหญ่   
  - พ้ืนที่ท ากินและที่ดินอยู่อาศัยของราษฎรส่วนใหญ่ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ท าให้ไม่สามารถน าไป

แปลงเป็นทุนในการผลิตได้  และท าให้ราษฎรไม่มีความม่ันใจในการประกอบอาชีพ 
 

๒.  ระบบการบริหาร 
       - กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา  ท าให้ศึกษาไม่ทัน  ขาดความ
ชัดเจนในการด าเนินงาน 
       - พ้ืนที่รับผิดชอบมาก  ไม่สามารถบริการการพัฒนาได้ทั่วถึง 
      - ปริมาณงานมีมาก   บุคลากรมีน้อย  มีผลท าให้ผลงานไม่ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเท่าที่ควร 
       - ประชากรบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม 
  ๓.  ระบบข้อมูล 

      - ไม่มีความรู้ความช านาญในการจัดเก็บข้อมูล 
  ๔.  อัตราก าลัง  (พนักงาน/ลูกจ้าง) 
       - มีบุคลากรไม่เพียงพอ 
       - บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากเกินไป 
  ๕.  การเงิน/งบประมาณ 
        - งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา   
  ๖.  ศักยภาพของชุมชน 
    - สถานที่และอาคารที่ท าการคับแคบไม่เพียงพอ 
    - มีกลุ่ม ไม่ทุกหมู่บ้าน สมาชิกมีน้อย 

๗.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ขาดจิตส านึกในการรับผิดชอบร่วมกัน  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โอกาส (Opportunities) 
๑.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐  ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่นไม่

ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น  ระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๘- 
๒.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.๒๕๔๒  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ 
ของประชาชนในท้องถิ่น  โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ
ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 

๓.  รัฐบาลได้ด าเนินการตามโครงการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน  ท าให้เกษตรกรได้มีเอกสารสิทธิ์ใน
ที่ดินท ากิน 

๔.  รัฐบาลได้ด าเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน  ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับบ้าน
เอ้ืออาทร  แก้ไขปัญหาหนี้สิน  

 ๕. นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด  ที่สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร การท่องเที่ยวสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ต าบล 

 ๖.   การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง  
 ๗.   การแก้ไขปัญหาความยากจน  ปัญหายาเสพติด  ตามนโยบายของรัฐบาล 
 ๘.   มีนโยบายและแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งท าให้มีเครือข่ายการพัฒนา 

อุปสรรค (Threats) 
๑.  สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ  ในระดับภูมิภาค  ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
๒.  ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ   ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทาง

วัฒนธรรมที่มีอยู่  และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน 
๓. การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในช่วงฤดูฝนมีความยากล าบาก   การคมนาคมไม่สะดวก  

บางครั้งท าให้ผลผลิตเสียหายเนื่องจากไม่สามารถน าผลผลิตออกมาจ าหน่ายได้      
๔ . ราษฎรในพ้ืนที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษา อันเนื่องมาจากความขาดแคลนทุนทรัพย์ 

นอกจากนั้นราษฎรบางกลุ่ม โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ได้รับการศึกษาน้อย อันเป็นอุปสรรคส าคัญที่ท าให้การส่งเสริม
กิจกรรมการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 

๕. ความต้องการการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ต่าง ๆ มี
มาก ท าให้นโยบายการพัฒนาต้องมุ่งเน้นด้านดังกล่าวเป็นส่วนใหญ่  สัดส่วนการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ จึงเหลือน้อยลง 

 ๖.   กฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับ  มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 ๗.   การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาด าเนินการ 

๘.   ภาระหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน  ตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๙- 

ส่วนที่ ๓  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒฯระดับมหภาค 

๑. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

๑)ความเป็นมา 
1.1 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ

ระยะ ๒๐ ปีเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยน านโยบายรัฐบาล  ๑๑ ข้อ
ประเด็นปฏิรูปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ๑๑ ด้านและประเด็นปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ๓๖ กิจกรรมมา
ใช้เป็นกรอบในการจัดท าและให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือ
ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาลและกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ ต่อไป 

1.2 พร้อมนี้มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติซึ่ง
มีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเป็นรองประธานกรรมการท าหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีที่ต้องเชื่อมโยงกับ
กรอบการปฏิรูปทั้ง ๑๑ ด้านตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
และนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติและกรอบแนวทางการ
ปฏิรูปประเทศไทยในระยะ ๒๐ ปี 

๒) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  

๒.๑ วิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคงมั่งค่ังยั่งยืน” 

ความม่ันคง 
 การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ

ในทุกระดับท้ังระดับประเทศสังคมชุมชนครัวเรือนและปัจเจกบุคคล 
 ความม่ันคงในทุกมิติทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการเมือง 
 ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็น

ศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 
 ระบบการเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรร

มาภิบาลสังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชนมีความเข้มแข็งครอบครัว
มีความอบอุ่น 

 ความม่ันคงของอาหารพลังงานและน้ าประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตมีงานและรายได้ที่มั่นคง
พอเพียงกับการด ารงชีวิตมีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินความมั่งคั่ง 

 

 

 



 

-๑๐- 

 
 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูงความ

เหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลงประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 
 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูงสามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก

ประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตและเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง
การผลิตการค้าการลงทุนและการท าธุรกิจมีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลกเกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค้าอย่างมีพลัง 

 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องได้แก่ทุนมนุษย์ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงินทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักรทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน 
 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก
ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้นคนมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมมีความเอ้ืออาทรเสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 

 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนใน
สังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาในระดับอย่างสมดุลมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

อนาคตประเทศไทยป ี๒๕๗๙ : ร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่ 
 

 เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างม่ันคงและยั่งยืนโดยสถาบันหลักของชาติด ารงอยู่
อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคมมีความสามัคคีของคนในชาติมีความสงบและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่
และมีระดับรายได้ในกลุ่มประเทศรายได้สูงประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในภูมิภาคและโลก 

 ระบบเศรษฐกิจเป็น Trading Nation และฐานเศรษฐกิจดิจิตัลที่มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ
มีเสถียรภาพแข่งขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรมและมีฐานการผลิตบริการและลงทุนที่เชื่อมโยงในอาเซียนเพ่ือ ให้
ประเทศไทยเข้าสู่การมีรายได้สูงภายในปี ๒๕๗๙ และกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วโดย 

 ภาคเกษตรพัฒนามุ่งสู่ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารและเป็นฐานการผลิตbio-bases 
ที่ส าคัญและผลิตภาพการผลิตสูง 

 ภาคอุตสาหกรรมยกระดับศักยภาพฐานอุตสาหกรรมเดิมพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตให้เป็น
ฐานรายได้ใหม่โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตการค้าและการลงทุนในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเช่นศูนย์การ
ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนและศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนต์และชิ้นส่วนของเอเชียศูนย์กลางการผลิตพลังงาน /
วัสดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซียนศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิตอลเป็นต้น 

 ภาคบริการยกระดับศักยภาพ/คุณภาพธุรกิจบริการเดิมและส่งเสริมธุรกิจบริการอนาคตให้
เป็นฐานรายได้ใหม่โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการให้บริการของภูมิภาคอาเซียนเช่นศูนย์กลางการ 

 

 



 

-๑๑- 

ให้บริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียนเมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวและบริการของอาเซียนศูนย์บริการทางการเงิน
การศึกษานานาชาติและบริการด้านโลจิสติกส์เป็นต้น 

 วิสาหกิจและการดาเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมเข้มแข็งเป็นฐานการผลิตและ
บริการที่ส าคัญของประเทศ 

 คนไทยในอนาคตมีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศสามารถปรับตัวรองรับบริบทการ
พัฒนาในอนาคตมีความพร้อมทั้งกายใจสติปัญญามีทักษะวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลงมีจิตส านึกวัฒนธรรมที่ดีงามรู้คุณค่าความเป็นไทยและมีความรับผิดชอบเป็นรากฐานที่มั่นคงของ
ชุมชนสังคมรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ าน้อยอัตราความยากจนต่ ามีการกระจาย
โอกาสการเข้าถึงทรัพยากรการสร้างฐานอาชีพบริการทางสังคมที่มีคุณภาพและกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึงโดยที่
ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีครอบครัวอยู่ดีมีสุขไม่คอรัปชั่น 

 เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสีเขียว
ระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ ามีพ้ืนที่สีเขียวใหญ่ขึ้นประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 การบริหารภาครัฐโปร่งใสมีประสิทธิภาพรับผิดชอบตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมและประชาชน
มีส่วนร่วมมีการกระจายอ านาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่น 

๒.๒ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

ยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคงม่ังคั่งย่ังยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้วและสร้างความสุขของคนไทยสังคม
มีความม่ันคงเสมอภาคและเป็นธรรมประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
-๑๒- 

กรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางที่ส าคัญ 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (๑)การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒)การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
(๓)การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(๔)การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(๕)การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
(๖)การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศและกองทัพ 
(๗)การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติรักษาความมั่นคงของฐาน 
 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงานและน้ า 
(๘)การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 

 

ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางที่ส าคัญ 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

(๑)สมรรถนะทางเศรษฐกิจได้แก่รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่นส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนและพัฒนาประเทศสู่
ความเป็นชาติการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าและได้ประโยชนจ์ากห่วงโซ่มูลค่าใน
ภูมิภาคเพิ่มข้ึน 
(๒)การพัฒนาภาคการผลิตและบริการภาคเกษตรได้แก่เสริมสร้างฐานการผลิต
การเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
เกษตรพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขันและส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง 
ภาคอุตสาหกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพได้แก่พัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกที่
มีศักยภาพสูงสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยและพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพในอนาคตเป็นต้นและภาคบริการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยวผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพและ
ส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 
(๓) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนได้แก่พัฒนาทักษะและองค์ความรู้
ของผู้ประกอบการไทยพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงานเพื่อส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่
สากลยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลติภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกล
สู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
(๔)การพัฒนาพื้นที่ เศรษฐกิจพิเศษและเมืองโดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนพัฒนาพื้นที่ เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญของประเทศและพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มี
ศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ 
(๕)การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 



 

(๖)การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
ประเทศในอนุภูมิภาคและนานาประเทศส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการ
ประกอบธุรกิจส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความ
มั่นคงด้านพลังงานอาหารสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการภัยพิบัติสง่เสริมบทบาท
การเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและสร้างความสมดุลของความสัมพันธ์
ของประเทศไทยกับกลุ่มอ านาจทางเศรษฐกิจต่างๆเพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วม
ของไทยในองค์การระหว่างประเทศในการผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคสนับสนุนการเปิดการค้าเสรีและสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศต่อ
ส่วนต่างๆและสาธารณชนไทย 
 

 
ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางที่ส าคัญ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

(๑)การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
โดยพัฒนาเร่ิมตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต 
(๒)การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
(๓)การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ด ี
(๔)การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม 

(๑)การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒)การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓)การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔)การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวฒันธรรมและความ
เข้มแข็งของชุมชน 
(๕)การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนนุการพัฒนา 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

(๑)การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒)การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสทิธิภาพทัง้ ๒๕ ลุ่มน้ า เนน้การปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓)การพัฒนาและใช้พลงังานที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
(๔)การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕)การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
(๖)การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิง่แวดล้อม 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

(๑)การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจา่ยของภาครัฐ 
(๒)การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๓)การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม 
(๔)การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
(๕)การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพฒันาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติ
ราชการ 
(๖)การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
(๗)การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทนัสมัย 
เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจน 
พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มี
ศักยภาพ 
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) กับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 
๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

-คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตามที่ส านักงานฯเสนอและให้ส านักงานฯรับความเห็นของส านักงบประมาณไป
พิจารณาด าเนินการต่อไปทั้งนี้เพื่อให้แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ มีความครบถ้วนสมบูรณ์สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนว
ทางการปฏิรูปประเทศให้ส านักงานฯพิจารณาปรับปรุงรูปแบบและแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ ใน ๔ ประเด็นหลักดังนี้ 

๑) ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นแผนงาน/โครงการ
ในช่วง ๕ ปีโดยระบุแผนปฏิบัติการและก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จที่เป็นรูปธรรมรวมทั้งให้มีการประเมินผลของการด าเนินงานทุกรอบ 
๑ ปีและ ๕ ปีเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานของรัฐบาลต่อไป 

๒)ปรับปรุงเนื้อหาของแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ ให้สอดคล้องและสะท้อนถึงการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญของ
รัฐบาลที่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้มีการขับเคลื่อนไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา 

๓)ระบุกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะกลไกทางกฎหมายและ
กลไกประชารัฐที่จะช่วยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนด าเนินการตามแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ ทั้งนี้ให้ส านักงานฯเสนอกลไกดังกล่าวให้รอง
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุเครืองาม) พิจารณาก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรี 

๔) ในขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ ให้ส านักงานฯประสานงานกับคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
อย่างใกล้ชิดและจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาสังคมเพื่อให้แนวทางการพัฒนาเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

ดังนั้นแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ จึงน าวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ และน า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๖ ด้านที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๒ ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา ๕ ปี โดยก าหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับ
บริบทการพัฒนาท่ีจะเกิดขึ้นในช่วง ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เป็นส าคัญ 

๒.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

๑)ความเป็นมา 
1.1 ในปี ๒๕๕๘ ส านักงานฯได้น าผลที่ได้จากการประชุมระดมความเห็นการจัดท าแผนพัฒนาฯฉบับที่ 

๑๒ ระดับภาคการประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) จากภาคีการพัฒนาการประชุมประจ าปี 
๒๕๕๘ ของสศช. และการร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการวิสัยทัศน์ประเทศไทยของสภาปฏิรูปแห่งชาติมาพิจารณา
ปรับปรุงและยกร่างเป็นทิศทางการพัฒนาในช่วงของแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน
น าเสนอกก.สศช. พิจารณาต่อไป 

1.2 ที่ประชุมกก.สศช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบทิศทางและ
กรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ทั้ง ๑๐ ยุทธศาสตร์
และ (ร่าง) องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์เฉพาะด้านของแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ ทั้ง ๙ คณะ 

-๑๕- 
ตามที่ส านักงานฯเสนอพร้อมทั้งมอบหมายให้ส านักงานฯน าทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯฉบับที่  ๑๒ 
ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

1.3 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตามที่ส านักงานฯเสนอและให้ส านักงานฯ
รับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไปทั้งนี้เพ่ือให้แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณ์สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางการปฏิรูปประเทศให้ส านักงานฯพิจารณาปรับปรุงรูปแบบและ 
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1.4 แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและมี

การแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นแผนงาน/โครงการในช่วง ๕ปีโดยระบุแผนปฏิบัติการและก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จที่เป็นรูปธรรมรวมทั้งให้มีการประเมินผลของการด าเนินงานทุกรอบ ๑ ปีและ ๕ ปีเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานของรัฐบาลต่อไป 

๒) รูปแบบเค้าโครงเบื้องต้นและกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒  
รูปแบบและเค้าโครงเบื้องต้นของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ ประกอบด้วย ๔ ส่วนดังน้ี 

 
ส่วนที ่ ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑ กรอบหลักการของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

-หลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
-สาระส าคัญของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
-ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

ส่วนที่ ๒ การประเมินสถานะ
ของประเทศ 

-สถานะของประเทศด้านต่างๆ (ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการ) 
-บริบทการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งภายในและภายนอก 
-การวิเคราะหส์ถานะของประเทศ (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ความท้าทาย) 

ส่วนที่ ๓ วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในภาพรวม 

-วัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวม 
-สรุปย่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๑๐ ยุทธศาสตร์ 

ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาประเทศ 

-เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จรายยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองเป้าหมายของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และที่สามารถแปลงไปสู่แนวทางด าเนินการที่ชัดเจน
เป็นรูปธรรมได้ 
-ก าหนดแนวทางด าเนินการที่มีความส าคัญสูงที่ต้องผลักดันสู่การปฏิบัติเพื่อ
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

๓) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ 
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยเป็นคนดีคนเก่งมีระเบียบวินัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะการ
พัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสมการฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพ 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคมการสร้างโอกาสให้ทุกคนใน

สังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากรแหล่งทุนในการประกอบอาชีพเพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

-๑๖- 
ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลังรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้ง

ระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร
อุตสาหกรรมบริการการลงทุนการพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุ่นใหม่ 

 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมและ

สิ่งแวดล้อมตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรมประชาชนมีส่วนร่วมประเทศปราศจากคอร์รัปชั่นมีการกระจายอ านาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่
เหมาะสมระหว่างส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่น 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งการเชื่อมโยงเครือข่าย

โทรคมนาคมและการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่เมืองการ
เชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมต่อเนื่องจาก

แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ฯ 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
พัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศศักยภาพโอกาส

และข้อจ ากัดของพ้ืนที่รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค 
ประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์โดยมุ่งเน้น

การดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศ
สมาชิกท้ังในเวทีระดับโลกระดับภูมิภาคและระดับอนุภูมิภาค 

 
ประเทศไทย ๔.๐    (THAILAND ๔.๐) 
๑)ความเป็นมา 

ในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจสังคมดจิิตอลในศตวรรษที่ ๒๑ หลายประเทศได้ด าเนินการปฏิรูปขนานใหญ่อย่างเป็น
ระบบ เพื่อรับมือกับชุดของโอกาส ความเสี่ยง และภัยคุกคามชุดใหม่ ท าการรื้อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสังคม โครงสร้างพื้นฐาน 
ปรับเปลี่ยนระบบคุณค่าและวัฒนธรรมการด ารงชีวิต การท างาน และการเรียนรู้ โดยการยกระดับคุณภาพในทุกภาคส่วนและ
ปรับเปลี่ยนให้เป็นประเทศในโลกท่ีหนึ่ง ฉะนั้นเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ของประเทศไทย ก็คือ การพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศในโลก
ที่หน่ึงภายในปี ๒๕๗๕ 

 
 
 
 



 
-๑๗- 

การเป็นประเทศในโลกท่ีหนึ่งในบริบทของประเทศไทยมีคณุลักษณะ ๖ ประการด้วยกัน คือ 
๑. มีความภาคภมูิใจในความเป็นชาติและวัฒนธรรมของตน 
๒.พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ ์
๓. มีสังคมที่มีคณุภาพ 
๔. มีสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู ่
๕. มีโครงสรา้งเศรษฐกิจท่ีเขม้แข็ง 
๖. การมีบทบาทส าคญัในเวทีระดบัภูมิภาคและระดับโลก 

กลไกขับเคลื่อนความมั่งคั่งของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดจาก “โมเดลประเทศไทย ๑.๐” ที่เน้นการ
ขับเคลื่อนด้วยเกษตรกรรม พัฒนาไปสู่ “โมเดลประเทศไทย ๒.๐” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และ “โมเดลประเทศไทย ๓.๐” ที่เน้น
อุตสาหกรรมหนักตามล าดับ ซึ่งประเทศไทยในศตวรรษท่ี ๒๑ จะต้องเปลี่ยนผ่านจากโมเดลประเทศไทย ๓.๐ เป็น “โมเดลประเทศไทย 
๔.๐” เพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศในโลกท่ีหนึ่ง ปรับเปลี่ยนจากประเทศ “รายได้ปานกลาง” เป็นประเทศ “รายได้สูง” 
ปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วย “ประสิทธิภาพ” เป็นเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วย“นวัตกรรม” 
โมเดลประเทศไทย ๔.๐ ประกอบด้วย “กลไกการขับเคลื่อน” ชุดใหม่ (New Growth Engine) ๓ กลไกส าคญั คือ  

๑. กลไกขับเคลื่อนผ่านการสร้างและยกระดับผลติภาพ (Productive Growth Engine)  
๒. กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญม่ีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Growth Engine) และ  
๓. กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน (Green Growth Engine) 

 
ภายใต้ “โมเดลประเทศไทย ๔.๐” จ าเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ จากเดิมที่มี “ความได้เปรียบ

เชิงเปรียบเทียบ” ให้มี “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” เพื่อเปลี่ยนจากโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “เพิ่มมูลค่า” ไปสู่โครงสร้าง
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม “สร้างมูลค่า” ซึ่งประกอบด้วย ๕ กลุ่มหลักๆคือ  

๑. กลุ่มอตุสาหกรรมทางชีวภาพ   
๒. กลุ่มอตุสาหกรรมพลังงานทดแทน  
๓. กลุ่มอตุสาหกรรมด้านวิศวกรรมและการออกแบบ  
๔. กลุ่มอตุสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิต และ 
๕. กลุ่มอตุสาหกรรมเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์

 

ทั้ง ๕ กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ตั้งอยู่บนฐานของความได้เปรียบเชิง “ธรรมชาติ” และความได้เปรียบเชิง “วัฒนธรรม” ที่
ประเทศไทยมีอยู่เดิม และต่อยอดด้วยการบริหารจัดการ องค์ความรู้สมัยใหม่ เทคโนโลยี มิเพียงเท่าน้ัน ทั้ง ๕ กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่นี้  

 

 

http://www.thansettakij.com/wp-content/uploads/2015/08/1mp39-3083-a.jpg


 
-๑๘- 

จะสอดรับกับพลวัตการเปลีย่นแปลงในประชาคมโลก ที่ก าลังค่อยๆ เปลี่ยนผ่านจากยุคของสังคมที่เน้น “องค์ความรู้” มา
สู่ยุคของสังคมที่เน้นการยกระดับ “คุณภาพชีวิต” มากขึ้น 

ในอดีตประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญโดยขาดการพัฒนาในมิติอื่นให้มีความสอดคล้อง
กันโมเดลประเทศไทย ๔.๐ จึงเน้นการ “พัฒนาที่สมดุล” ใน ๔ มิติ กล่าวคือ มีความสมดุลในความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การรักษ์
สิ่งแวดล้อม การมีสังคมที่อยู่ดีมีสุข และการเสริมสร้างภูมิปัญญามนุษย์ โดยการพัฒนาท่ีสมดุลตั้งอยู่บนฐานคิดของ “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” หลักการส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอยู่ว่า “เมื่อพร่อง ต้องรู้จักเติม เมื่อพอ ต้องรู้จักหยุด เมื่อเกินต้องรู้จักปัน” 

ในระดับจุลภาคการ “รู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน” จะท าให้ประชาชนมีหลักประกันในด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม เกิดสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน ก่อให้เกิดการสร้างเสริมพลังทางสังคม และการสร้างความเป็นปึกแผ่นของคนในสังคมตามมา ใน
ระดับมหภาค “การรู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน” จะท าให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงพลวัตโลก เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดการผนึกก าลังของทุกภาคส่วน การรู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน จึงเป็น “ระบบคุณค่าใหม่” 
ที่จะสามารถน าพาประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่ง ความมั่นคง และความยั่งยืนในโลกท่ีหนึ่งได้ในท่ีสุด 

ยุทธศาสตร์หลักของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์หลักที่ คสช.ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีทั้งหมด ๙ ด้าน มีดังต่อไปน้ี  
๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  
๓. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  
๔. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
๗. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ในการ
ใช้บริการอย่างแท้จริง  
๘. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียม
อาเซียน และประชาคมโลก  
๙. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน 
 
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ คสช. 
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม  
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
๑๐. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออม
ไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันท่ีดี  
๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่าง หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลัก
ของศาสนา  
๑๒. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 
 
 



 
-๑๙- 

นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันศุกร์ที่ ๑๒ 

กันยายน๒๕๕๗ โดยค าแถลงนโยบายมีทั้งสิ้น ๑๑ ด้านสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกและความผูกพัน
ภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราช
กรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่าง
ที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง 

2) การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
๒.๑ ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนใน

กิจการ ๕ ด้าน ประกอบด้วย 
 - การบริหารจัดการชายแดน  

            - การสร้างความมั่นคงทางทะเล  
            - การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาต ิ 
            - การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

- การเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพื่อป้องกัน แก้ไขข้อ
พิพาทต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้
ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พร้อมส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่าง จากรัฐ และสร้างความเช่ือมั่นใน
กระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่ คลาย
ปัญหาได้ 

๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย และ
ผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อน าไปสู่การพึ่งพาตนเอง
ในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ 

๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบส าคัญ
ของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะน ากลไกทางการทูตแบบ
บูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนท้ังทางตรงและทางอ้อม  

 

3) การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

๓.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน    โดยให้แรงงาน
ทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน 

๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การ
ท่องเที่ยวท่ีเน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน ด้วยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับท่ีจ าเป็นและเพิ่มความเข้มงวดในการ
ระวังตรวจสอบ 

๓.๓ ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
และมีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก 

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อ
สร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟื้น และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือ
ของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 

 
 
 



 
-๒๐- 

๓.๕ เตรยีมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย  
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน

ทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว 
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่

ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้ า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจ
และวิธีการแผนท่ีที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นท่ีป่าท่ีไม่ชัดเจน  
 

4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไป
พร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้
เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

๔.๒ ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของ
ผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งใน
ระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 

๔.๓ ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนท่ัวไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  

๔.๔ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตาม
วิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง  

๔.๕ ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทส าคัญในการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 

 
 

5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มี
ความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพ 

๕.๒ พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแลว้จึงมารักษา สร้างกลไกจัดการสุขภาพใน
ระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับ
ท้องถิ่น 

๕.๓ ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหา
ด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม 

 

6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการทันที ระยะต่อไปท่ีต้องแก้ไขปัญหา
พื้นฐานท่ีค้างคาอยู่ และระยะยาวท่ีต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

๖.๑ ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นก าหนดภายในสิ้นปีน้ี 
๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้จัดท าไว้ โดยน าหลักการ

ส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ให้ความส าคัญในการบูรณาการงบประมาณ และความ
พร้อมในการด าเนินงานร่วมน าแหล่งเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วย ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้
สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติส่งเสริมการลงทุน
ไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน าโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี 

๖.๔ ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่าง
ทั่วถึง 

 
 
 



 
-๒๑- 

๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าและมาตรฐาน
การผลิตระดับไร่นา เป็นต้น 

๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใช้
กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ท่ีมีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกท่ีจะท าได้ 

๖.๗ ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
พร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 

๖.๘ แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล โดยระดมความคิดเห็นเพื่อหาทาง
ออกไม่ให้เกิดน้ าท่วมรุนแรงดังเช่นปี ๒๕๕๔ ส่วนภาวะภัยแล้งนั้นรัฐบาลจะเร่งด าเนินการสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม 
ซึ่งจะสามารถท าได้ในเวลาประมาณ ๑ ปี 

๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่เหมาะสมระหว่างน้ ามัน
ต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท รวมถึงการด าเนินการให้มีการส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก 
และด าเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะ
แวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงภาษีเงินได้ไว้ ในระดับ
ปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้าและขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ 
ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุดรวมทั้ง
ปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินไดใ้ห้เกิดประโยชน์แก่ผู้มรีายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทท่ีเอื้อประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะ
การเงินดี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากข้ึน 

๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งจ านวนสูงมากกว่า ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และเป็น
ภาระงบประมาณใน ๕ ปีข้างหน้า อันจะท าให้เหลืองบประมาณเพื่อการลงทุนพัฒนาประเทศน้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้
ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ท้ังหมด และยืดระยะเวลาช าระคืนให้นานท่ีสุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต 

๖.๑๒ ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
            - ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน กทม. และรถไฟฟ้าเช่ือม กทม. กับเมือง
บริวารเพิ่มเติมเพื่อลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพื่อตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไปท าได้ทันที 
            - ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ ๒ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานใน
ภูมิภาค เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            - ด้านการคมนาคมทางน้ า โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางล าน้ าชายฝั่งทะเล เพื่อลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เริ่ม
จากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในล าน้ าเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้
ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้ าลึก 

๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงานในระดับนโยบาย 
หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานก ากับดูแลระบบราง เพื่อท าหน้าท่ีก าหนดมาตรฐานการให้บริการ
และความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม การลงทุน การบ ารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุ นการ
พัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ 

๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ ก าหนดเป้าหมายและมาตรการที่จะ
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจ าเป็นในการคงบทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

๖.๑๕ ในด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน ๒ เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ 

๖.๑๖ ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ อาทิ ส่งเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสงู ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ 
เป็นต้น 

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุก
ภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ 
 

 
 



 

-๒๒- 
7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

- เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่ งขับเคลื่อนตามแผนงานการ
พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (GMS) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่
โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผน
แม่บทความเช่ือมโยงในอาเซียน 

- พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณ
ประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเช่ือมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน พัฒนาระบบ National Single 
Window (NSW) โดยระยะแรกให้ความส าคัญกับด่านชายแดนท่ีส าคัญ ๖ ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้าน
คลองลึก และบ้านคลองใหญ่ 

8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ
นวัตกรรม 

๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งเป้าหมายให้ไม่ ต่ ากว่า ๑% ของรายได้
ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน ๓๐:๗๐ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการ
แข่งขัน 

๘.๒ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการ
น้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องซื้อวัสดุ
อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 
        

9) การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

๙.๑ ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟื้นฟูพ้ืนท่ีอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความส าคัญในการแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเอกชน เพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ 

๙.๒ ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนวพระราชด าริที่ให้
ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น การก าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน 

๙.๓ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารน้ า
ของประเทศ เพ่ือให้การจัดท าแผนงานไม่เกิดความซ้ าซ้อนมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

๙.๔ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการ
ขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดย
ก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเช้ือ และใช้
มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

๑๐.๑ จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับ
นานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับ
ความจ าเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ 

๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว ท้ังจะวางมาตรการทาง
กฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้าง 
ความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน 

ส่วนในระยะเฉพาะหน้า จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะ
ในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 

 
 
 



 
-๒๓- 

๑๐.๓ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจาก
นักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่าง ๆ 

๑๐.๔ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน 
 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม 

ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่ 
และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด าเนินการ 

๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท ากฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
รวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่จะเปิดกว้างขึ้นและให้บุคลากรของหน่วยงานทาง
กฎหมายมีส่วนให้ความรู้เสริมศักยภาพในทางกฎหมายมหาชน การด าเนินคดีปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความกฎหมาย
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกื้อกูลการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 

๑๑.๓  ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาการแทรกแซงของรัฐ 
๑๑.๔  น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการด าเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว เกิด

ความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เช่ือมโยงกันสามารถใช้ติดตามผลและน าไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและ
เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรมได้  

๑๑.๕  ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึง
ความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรม เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิ
เสรีภาพ และเยียวยา ผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม โดยเน้นความสุจริตและความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ 
ความเป็นธรรมของผู้ได้รับผลกระทบ และการไม่แอบอ้างฉวยโอกาสโดยทุจริตจากระบบการช่วยเหลือดังกล่าว  

๑๑.๖  น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราบผู้มีอิทธิพลและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระท าผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ แรงงานทาส การก่อการร้านสากล ยาเสพติด และ
อาชญากรรมข้ามชาติ 

 
3. แผนพัฒนาภาคเหนือ 

  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   (๑) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปรับระบบการผลิตที่
สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างสมดุล เพื่อคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้
ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
   (๒) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เน้นการพัฒนา
บุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการค้า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
   (๓) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพื่อรองรับการเชื่อมโยงในระดับนานาชาติ 
   (๔) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยู่ เย็นเป็นสุขร่วมกัน เช่น ด้าน
สุขภาพ ด้านการศึกษา แรงงาน ฯลฯ 
   (๕) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่น าไปสู่การ
พึ่งตนเอง มีภูมิคุ้มกันตามปลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   (๖) บริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์
อย่างสมดุล และเตรียมการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ 

  ๒. ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัดให้มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ และแผนพัฒนาฉบับท่ี ๑๑ รวมท้ังแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
    
 

 
 
 



 
-๒๔- 

(๑) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตนบน ๑ ประกอบด้วย เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง และแม่ฮ่องสอน มีทิศทางการ 
พัฒนาด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาบริการพื้นฐานของเมืองและสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงข่ายคมนาคม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางภาคการผลิตและบริการบนพื้นฐานของความรู้และวัฒนธรรมภูมิปัญญา 
   (๒) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน มุ่งพัฒนาเชียงราย
ให้เป็นประตูการค้า การลงทุน พัฒนาการเกษตรอินทรีย์ พัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนและการท่องเที่ยว อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเร่งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
   (๓) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก 
เน้นการสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และน้ า สร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนา 
การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้า บริการ การขนส่งและการกระจายสินค้า 
   (๔) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย ก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี เน้น
พัฒนาข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตรอย่างครบวงจร พัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนจากผลผลิตและวัสดุทางการเกษตร 
พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีความโดดเด่น และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  

 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) (เชียงราย พะเยาแพร่ น่าน) 

๑. วิสัยทัศน์ “ประตูการค้าสู่สากล  โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา ดิน น้ า ป่าสมบูรณ์  ประชาชนอยู่ดีมีสุข” 
  ๒.พันธกิจ 
         ๑. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากล ให้มีการขยายตัว
เพิ่มขึ้น 

       ๒. ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า 
         ๓. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนาตะวันออก ด ารงไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ 

       ๔. อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ
สมบูรณ์ ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

๓. จุดยืนทางยุทธศาสตร์  “ประตูการค้าสู่สากลบนพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์” 

๔.  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

   ยุทธศาสตร์ที่  ๑  เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เช่ือมอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและเตรียมความพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 
   แนวทางการพัฒนา 

๑. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการกระตุ้น การลงทุนภายในจังหวัด วิจัยพัฒนาและจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการค้า การลงทุนกับกลุ่มจังหวัดอื่นภายในประเทศและเพื่อนบ้าน 

๒. ส่งเสริมการค้า การลงทุน โดยพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจSMEs  
๓. พัฒนาระบบโลจิสติกส์รองรับการเช่ือมโยง NSEC ตามกรอบความร่วมมือ GMS โดย   จัดตั้งศูนย์

บริหารจัดการ Logistics และ Supply Chain ผลักดันด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูล วิจัย พัฒนา ผลิตบุคลากรด้าน 
Logistics ทุกระดับและจัดการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

   ยุทธศาสตร์ที่  ๒   การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ 
   แนวทางการพัฒนา 

๑. เพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยเน้นความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะสิ่งที่มีศักยภาพทางการตลาด ลดต้นทุนการผลิตโดยใช้หลักการผลิตปริมาณมาก ปรับปรุงคุณภาพการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า พัฒนา
กลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร 
 

 
 
 



 
-๒๕- 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 

๓. สร้างความเข้มแข็งต่อเกษตรกร องค์กรเกษตรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดย   การสนับสนุน
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรในพื้นที่ และสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจและ
ผู้ประกอบการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. ส่งเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินค้าเกษตร โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการ   แข่งขันทาง
การตลาดแก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งสร้างช่องทางการจัดจ าหน่ายเฉพาะกลุ่ม (Niche Product)  

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
วัฒนธรรม และสุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
    

แนวทางการพัฒนา 
๑. ส่งเสริมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพแก่ประชาชนทุกวัย สถาบันครอบครัวและชุมชนในการ

ป้องกันปัญหาสุขภาพอนามัย พัฒนาบุคลากรและโอกาสทางการศึกษา เตรียมความพร้อมในการปรับตัวสู่สังคมผู้อาวุโส ตลอดจน
ส่งเสริมบทบาทและความสัมพันธ์ที่ดีของสถาบันครอบครัวและชุมชน 

๒. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ   โดยปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยวเดิม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ทั้งวิจัยและพัฒนาเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่อเนื่องจังหวัดในกลุ่ม และส่งเสริมความ
ร่วมมือในลักษณะโครงข่ายการท่องเที่ยวกับประเทศในกลุ่ม GMS 

๓. พัฒนามาตรฐานการบริการและบุคลากรการท่องเที่ยว  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม   ตลอดจนพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการจัดท าฐานข้อมูลความ

หลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมทรัพยากรชีวภาพ 
๒. รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศน์ โดยการแก้ปัญหาการบุกรุกท าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ าและป่าชุมชน การจัดท า Food Bank การจัดท าฝายต้นน้ าแบบ
ผสมผสานและฝายกึ่งถาวรการป้องกันไฟป่ารวมทั้งการส่งเสริมอาชีพในชุมชนในพื้นที่ป่าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยิ่ง 

๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้   เทคโนโลยี GIS ใน
การจัดท าฐานข้อมูลและน าไปใช้ 

๔. สร้างภาคีและส่งเสริมชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกจิตส านึก
และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทุกระดับ ตลอดจนการสร้างความรู้   ความเข้าใจและบูรณาการหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการบริหาร
จัดการภัยธรรมชาติและสาธารณภัยเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง 

 
แผนพัฒนาจังหวัดแพร่ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (รอบทบทวน พ.ศ.๒๕๖๐) 

วิสัยทัศน์จังหวัดแพร่ 
 

 “เมืองแพร่น่าอยู่ประตูสู่ล้านนาเศรษฐกิจก้าวหน้าประชาเป็นสุข”  
 

นิยามวิสัยทัศน์ 
จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขามีความสงบร่มเย็นและได้รับการจัดอันดับจากกรมสุขภาพจิตกระทรวง

สาธารณสุขในปีพ.ศ. ๒๕๕๗ให้เป็นจังหวัดที่น่าอยู่อันดับที่๕ของประเทศไทยที่ตั้งของจังหวัดแพร่นับเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง
ทางรถยนต์ที่ส าคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือที่ติดต่อไปยังจังหวัดน่านพะเยาเชียงรายล าปางล าพูนเชียงใหม่จึงเรียกได้ว่าจังหวัดแพร่เป็น 
 

 
 
 
 



 
-๒๖- 

ประตูสู่ล้านนาปัจจุบันจังหวัดแพร่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรอยู่ที่อันดับ๑๕ของ๑๗จังหวัดภาคเหนือจึง
ก าหนดให้มีการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้จังหวัดแพร่มีเศรษฐกิจท่ีก้าวหน้าให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป 

 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าที่ส าคัญของจังหวัด 
๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคัญต่อการพัฒนาจังหวัดในทุกด้านอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
๓. เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและจัดให้มีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวใหม่ๆที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดและ

สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการส่งเสริมและการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔.พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษาของประชาชนให้ดีขึ้น 
๕.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาพิบัติภัยอย่างยั่งยืน 
๖.สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ตลอดจนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ตัวชี้วัดและกลยุทธ์ประกอบด้วย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/กลยุทธ ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๑ 
ส่งเสริมอาชีพตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสร้างมูลค่า
สินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของ
จังหวัดให้มีความปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

สร้างรายได้แก้ไขปัญหาความ
ยากจนโดยเพิ่มศักยภาพการผลิต
ทางเกษตรกรรมอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรมพร้อมทั้งพัฒนาองค์
ความรู้ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตรกรรม
มีอัตราเพ่ิมขึ้น 
๒. ร้อยละที่ลดลงของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ า
กว่าเกณฑ์จปฐ.  
๓. รอ้ยละของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การจัดระดับ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP  
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/กลยุทธ ์

  กลยุทธ์ 
๑.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและประชาชน
ทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจและด ารงชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย ๓. 
ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีเอกลักษณ์
ได้มาตรฐาน 
๔. สร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดจนเพิ่ม 

ประสิทธิภาพสถาบันเกษตรกร/ผู้ประกอบการและ
ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรองรับ AEC  
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเอาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและ



 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาดสินค้า
เกษตรส าคัญและผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดจนสร้าง
ความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบสาธารณูปโภคและ
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ 

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
โดยการพัฒนาแหล่งน้ าโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสาธารณูปโภคอ่ืนๆ
อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละของปริมาตรการกักเก็บน้ าของแหล่งน้ า
เพ่ิมข้ึน 
๒. ระดับความส าเร็จของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริได้รับการพัฒนาและต่อยอดการ
ด าเนินงาน 
๓.ร้อยละของพื้นที่เพ่ือการเกษตรที่ได้รับประโยชน์
เพ่ิมข้ึนจากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
๔.ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนเพ่ิมข้ึน 
๕. ระดับความส าเร็จการพัฒนาระบบ Logistics 
ในจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
กลยุทธ์ 
๑. พัฒนาปรับปรุงและจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานใน
การขนส่งทางบกทางน้ าและทางอากาศ 
๒. ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/กลยุทธ ์

  ๓. ก่อสร้างอ่างกักเก็บน้ าขนาดใหญ่ขนาดกลาง
และขนาดเล็กในแม่น้ าสายหลักและลุ่มน้ าสาขา
พร้อมทั้งการบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. พัฒนาระบบLogistics ทั้งระบบรางถนนและ
ทางอากาศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยง NSEC ตาม
ความร่วมมือ GMS และ AEC  
๕. พัฒนาและขยายเขตโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบเครือข่ายการสื่อสารทางระบบสารสนเทศ 
๖. จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการด้าน Logistics และ
ศูนย์รวบรวมการขนส่งและกระจายสินค้า (Inland 
Container Depot) ตลอดจนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ครบวงจร (One Stop Service) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๓ 
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยว 

เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาธุรกิจ
การท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพ
ของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก
โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ตัวช้ีวัด 
๑.ร้อยละของจ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางมา
ท่องเที่ยวจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน 
๒.ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
เพ่ิมข้ึน 



 

และบุคลากรให้ได้มาตรฐาน
ระดับนานาชาติและ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

๓. ร้อยละการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้าน
การท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 

  กลยุทธ์ 
๑.พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางด้าน
วัฒนธรรมและธรรมชาติโดยใช้ทุนเดิมที่มีอยู่บน
พ้ืนฐานและเอกลักษณ์ของความเป็นเมืองแพร่ 
๒.แสวงหาการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เพ่ือสร้าง
ความแตกต่างเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว 
๓.สร้างกระบวนการความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยวกับจังหวัดต่างๆและประเทศเพ่ือนบ้านใน
กลุ่มอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว 
๔.ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านที่
พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกตลอดจนการ
เส้นทางท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสะอาดและมีความ
ปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว 
๕.พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ตลอดจนสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในการ
ต้อนรับและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 
๖.ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และเพ่ิมช่องทาง
การตลาดด้านการท่องเที่ยวทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/กลยุทธ ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๔ 
ส่งเสริมการศึกษาพัฒนา
อาชีพและยกระดับ
คุณภาพชีวิตในสังคม 

ประชาชนมีความรู้มีสุขภาวะที่ดี
สถาบันทางสังคมเข้มแข็งและมี
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
อันเกิดจากการเข้าถึงและได้รับ
สวัสดิการอย่างท่ัวถึงเป็นธรรม
และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒. ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพทักษะชีวิตและคุณธรรมจริยธรรม 
๓.ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของครอบครัวและชุมชน
เข้มแข็ง 
๔.ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงาน
มีศักยภาพได้ตามมาตรฐานการฝึก 
๕.ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของค่าเฉลี่ย 
O-net ม.๓ 
๖.ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของของสถานบริการที่ได้การ
รับรองคุณภาพ HA PCA  
 

กลยุทธ์ 
๑.พัฒนาและยกระดับการศึกษาทุกระดับในจังหวัด
แพร่ 
๒.เพ่ิมรายได้จากการประกอบอาชีพหลักและจัดหา



 

อาชีพเสริมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด ารงชีพ 

๓.เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีและพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพให้มีมาตรฐานตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพ
ประชาชนในจังหวัด 

๔.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนสร้างหลักประกัน
และการคุ้มครองทางสังคมให้ประชาชนทุกกลุ่ม
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
๕.เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชนด้วย
ค่านิยมหลักและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบัน
ทางสังคมรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและ
สังคมผู้สูงอายุ 
๖. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้รองรับต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงานในทุกระดับ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/กลยุทธ ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๕ 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาพิบัติ
ภัยอย่างยั่งยืน 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และการป้องกันแก้ไขปัญหาพิบัติ
ภัยอย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด 
๑. พ้ืนที่ที่ถูกบุกรุกได้รับการฟ้ืนฟูเพ่ิมขึ้น 
๒. ระดับความส าเร็จในการจัดระบบก าจัดขยะที่
ถูกวิธี 
๓. ระดับความส าเร็จในการรักษาคุณภาพอากาศ
โดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
๔. ระดับความส าเร็จในการรักษาคุณภาพแห่งน้ า
ผิวดินและใต้ดินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
๕.ร้อยละของการลดการพังทลายของหน้าดิน 
๖.ร้อยละของการลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของ
ประชาชนจากพิบัติภัย 
 
กลยุทธ์ 
๑.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกป่าโดยเฉพาะ
ป่าเศรษฐกิจตลอดจนการสร้างจิตส านึกและมีส่วน
ร่วมในการป้องกันบ ารุงรักษาให้เกิดความยั่งยืน 
๒.ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้จากการใช้
ประโยชน์จากป่าเศรษฐกิจ 
๓.จัดวางระบบจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมและการ
จ ากัดขยะที่ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐาน 
๔.การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
ตลอดจนภัยพิบัติอ่ืนๆโดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมและจัดสร้างเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 
๕.การส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการใช้
พลังงานทางเลือกให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและลดต้นทุนการผลิต



 

สินค้า 
๖.การน าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรม
ใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗.แก้ไขปัญหาที่ดินท ากินให้กับราษฎรได้มีที่ท ากิน
เป็นของตนเอง 
๘. จัดให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการแหล่งน้ าเพ่ือการป้องกันและบรรเทาปัญหา
อุทกภัยดินโคลนถล่มน้ าป่าไหลหลากรวมทั้ง
ป้องกันการพังทลายของหน้าดินการกัดเซาะตลิ่ง
และปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบ 
 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/กลยุทธ ์
  ๙. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและองค์กรภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการป้องกันแก้ไขปัญหาพิบัติภัย
อย่างยั่งยืน 
๑๐.เพ่ิมขีดความสามารถในการลาดตระเวนเฝ้า
ระวังป้องกันและปราบปรามการลักลอบท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
รักษาความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อยให้
ประชาชนมีความสุข 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินสังคมมีความสงบ
เรียบร้อยเกิดความสมัครสมาน
สามัคคีในหมู่บ้านเสริมสร้างความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์เกิดความ
ยุติธรรมและความเสมอภาคใน
สังคม 

ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละของสถิติของการเกิดคดีอาชญากรรม
ต่างๆภายในจังหวัดมีอัตราการเพิ่มขึ้นไม่เกิน
เป้าหมายที่ก าหนด 
๒. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายมีความ
เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน 
๓. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีหรือกิจกรรม
แสดงความจงรักภักดี 
๔. ร้อยละของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ข้อพิพาทที่
ได้รับการแก้ไข 
กลยุทธ์ 
๑. สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ให้กับทุก
ฝ่ายในจังหวัด 
๒. สร้างจิตส านึกความจงรักภักดีต่อสถาบันและ
เสริมสร้างความสามัคคีของประชาชน 

  ๓. เพ่ิมขีดความสามารถในการป้องกันปราบปราม
บ าบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัด ๔. 
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษา



 

ความสงบเรียบร้อยภายในพ้ืนที่ 
๕. พัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมปัญหา
อาชญากรรมภายในจังหวัด 
๖. เสริมสร้างจิตส านึกของประชาชนและ
ผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ศีลธรรมอันดี 
๗.ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/กลยุทธ ์

  ๘.ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ทางด้านกฎหมาย
และพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือกในระดับ
พ้ืนที่ 
๙. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาวถิีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยอยา่งยั่งยืน 

 
แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
  “เมืองแห่งการเรียนรู ้  คู่คุณภาพชีวิตทีด่ ี
    มีความรักในถ่ินก าเนิด             เชิดชูวัฒนธรรมล้านนา” 
 พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

๑. ส่งเสริมการจัดการการเรยีนรู้ให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่าในหลาย ๆ รูปแบบท้ังการศึกษา 
   ในระบบและการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
๒. จัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมการกีฬา การออกก าลังกายและการสาธารณสุข 
๓. ส่งเสริมการลงทุนและการประกอบอาชีพของประชาชน 
๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๕. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและคณุภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
๖. สรา้งการบรหิารจดัการที่ดี และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 
๗. ส่งเสริมกจิกรรมของศาสนา บ ารุงรักษาศิลปะ จารตีประเพณี วฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
๘. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
๑. มีความพร้อมรับการถ่ายโอนการจัดการศึกษา ร่วมจดัการศึกษาในโครงการน าร่องและ 
   จัดการศึกษาที่ไดร้ับการถ่ายโอน 
๒. ประชาชนมีจติส านึกถึงคณุค่าและสบืสานศาสนา ศลิปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญัญา 
   ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
๓. ประชาชนมสีุขภาพรา่งกายแข็งแรงและมสีุขภาพจิตด ี
๔. ประชาชนมีอาชีพและความเปน็อยู่ที่ดี 
๕. มีโครงสรา้งพื้นฐานอย่างท่ัวถึงและได้มาตรฐาน 
๖. มีการบริหารจัดการที่ดีและมีเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัย มทีรัพยากรธรรมชาติและ 
   สิ่งแวดล้อมท่ีอุดมสมบูรณ์  สะอาด และปลอดภยั 
 
 
 

 



 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 
๑ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนใน

ชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 
๑) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธปิไตย
โดยการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติและยึดมัน่ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒) สนับสนุนใหม้ีการปรองดองสมานฉันท์และการฟื้นฟูประชาธิปไตยของ
คนในชาติ 

 
ที ่ ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 
๒ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่

สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ในด้าน 
 - เกษตรคุณภาพสูง 
 - ผลิตภณัฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านไม้สัก 
 - ไม้เศรษฐกิจ 
 - การท่องเที่ยว 

๑) ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้มีคุณภาพ 
๒) เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสนิค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลติภณัฑ์ 
๓) พัฒนาอาชีพเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานและส่งเสริมมาตรฐานฝมีือแรงงานให้
เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 
๔) จัดให้มีตลาดกลางภายในท้องถิ่นและจัดหาช่องทางการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ 
๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจ 
๖) ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยว 
๗) การส่งเสรมิสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในแตล่ะดา้น 

๓ จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน ๑) จัดตั้งองค์กรบรหิารจดัการน้ า 
๒) พัฒนาและจดัให้มีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถงึ 
๓) พัฒนาระบบน้ าประปาและระบบน้ าบาดาลให้มีคณุภาพและเพียงพอ 
๔) ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐานในการขนส่งทั้งทางบอก              และทางน้ า 
๕) ด าเนินการจัดท าผังเมืองให้เปน็ไปตามระเบียบกฎหมาย 

๔ การป้องกันและแกไ้ขปัญหาภัยพบิัติ ๑) ศึกษา ส ารวจข้อมลูพื้นที่เสี่ยงภัยและรณรงค์เพื่อลดและป้องกันการเกิด
ภัยพิบัติต่างๆ 
๒) พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง           หมอกควัน 
รวมทั้งภัยพิบัตติ่างๆ 
๓) จัดให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน/ต ารวจบ้าน/ชรบ. 

๕ การป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ๑) สร้างจติส านึก รณรงค์ในการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรหรือหน่วยงานอ่ืนในการป้องกัน 
ปราบปราม บ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติดและพัฒนาอาชีพ 

๙ การอนุรักษ์ส่งเสรมิและฟื้นฟูศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

๑) ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นและปฏิบัตตินตามค าสั่งสอนของศาสนา 
๒) ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนาให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม
ค าสั่งสอนและน าไปเผยแพร่อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๓) ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอัน
ดีงามของท้องถิ่น 
๔) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และสบืสานภูมปิัญญาท้องถิ่น 
๕) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และบ ารุงรักษาศาสนสถานและโบราณสถาน 
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๕.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 

๑. วิสัยทัศน์“ท้องถิ่นน่าอยู่  คุณภาพชีวิตดี  มีเศรษฐกิจพอเพียง  ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์                      
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเลิศ”  

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
๑.๑ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่
สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ในด้าน 
        - เกษตรคณุภาพสูง 
 - ผลิตภณัฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านไม้สัก 
        - ไม้เศรษฐกิจ 
  - การท่องเที่ยว 

๑) ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้มีคุณภาพ 
๒)เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลติภณัฑ์ 
๓) พัฒนาอาชีพเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานและส่งเสริมมาตรฐานฝมีือแรงงานให้
เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 
๔) จัดให้มีตลาดกลางภายในท้องถิ่นและจัดหาช่องทางการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ 
๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจ 
๖) ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยว 
๗) การส่งเสรมิสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในแตล่ะดา้น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
๑.๒ จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน  ๑) จัดตั้งองค์กรบรหิารจดัการน้ า 

๒) พัฒนาและจดัให้มีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถงึ  
๓) พัฒนาระบบน้ าประปาและระบบน้ าบาดาลให้มีคณุภาพและเพียงพอ 
๔) ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐานในการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า 
๕) ด าเนินการจัดท าผังเมืองให้เปน็ไปตามระเบียบกฎหมาย 

๑.๓ การป้องกันและแกไ้ขปัญหาภัยพิบัต ิ ๑) ศึกษา ส ารวจข้อมลูพื้นที่เสี่ยงภัยและรณรงค์เพื่อลดและป้องกันการเกิด
ภัยพิบัติต่างๆ 
๒) พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง หมอกควัน รวมทั้ง
ภัยพิบัติต่างๆ  
๓) จัดให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน/ต ารวจบ้าน/ชรบ. 

๑.๔ การป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ ๑) สร้างจติส านึก รณรงค์ในการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรหรือหน่วยงานอ่ืนในการป้องกันปราบปราม 
บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและพฒันาอาชีพ 

๑.๕เศรษฐกิจพอเพียง ๑)ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๒) ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตส านึกตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓) ส่งเสริมสนับสนุนความเป็นอยูข่องประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 
๒.ยุทธศาสตร์ที่เลือกท า เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตควบคู่กับการ 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

๑) จัดสวสัดิการและการสงเคราะห์ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
๒) จัดหาอาชีพเพื่อสร้างรายได้หรอืเสริมรายได้ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี 
คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ช่วยเหลือตัวเองไมไ่ด้ 
๓) ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของชุมชน 
๔) จัดให้มีบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีมีคณุภาพ มีมาตรฐานอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม 
๕) ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 



 

๖) ส่งเสริมการจัดระเบยีบการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
๗) ขยายเขตไฟฟ้าให้ท่ัวถึงในพื้นที่ขาดแคลน 
๘) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๙) จัดให้มสีุสานและฌาปนสถานให้ได้มาตรฐาน 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
๒.๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ๑) ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพฒันาคุณภาพการศึกษาให้มมีาตรฐานและ

คุณภาพ 
๒) สนับสนุนและจดัหาวสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ อาคารสถานท่ีส าหรบั
การศึกษา 

๒.๓ การอนุรักษ์ส่งเสรมิและฟื้นฟูศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

๑) ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นและปฏิบัตตินตามค าสั่งสอนของศาสนา 
๒) ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนาให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม
ค าสั่งสอนและน าไปเผยแพร่อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๓) ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอัน
ดีงามของท้องถิ่น 
๔) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และสบืสานภูมปิัญญาท้องถิ่น 
๕) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และบ ารุงรักษาศาสนสถานและโบราณสถาน 

๒.๔ พัฒนาดา้นการกีฬา ๑) ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อมวลชนและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
กีฬาสมัครเล่นและกีฬาอาชีพ 
๒) จัดสร้างและบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี สนามกีฬา วสัดุอุปกรณ์ส าหรับการ
ออกก าลังกายและการกีฬา 

๒.๕. พัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู้ความสามารถและมี
คุณธรรม 

๑) พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม 
๒) พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหนา้ที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 
๓) พัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 

๒.๖ การพัฒนาอาคารสถานท่ีและเครื่องมือเครื่องใช้ 
วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมยัเพื่อการบริการ
ประชาชน 

๑) พัฒนาอาคารสถานท่ีใหเ้อื้อต่อการปฏิบัติงาน มคีวามสะอาดสวยงาม 
๒) จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครือ่งใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัย 
๓) จัดให้มีและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร (MIS) และระบบ
สารสนเทศทางภูมศิาสตร์เพื่อการพัฒนา (GIS) 

๒.๗ พัฒนากระบวนการเรียนรู้
ด้านการจัดท าแผนชุมขน 

๑) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจดัท าแผนชุมชนแก่ผู้น า
ทุกภาคส่วนและประชาชนท่ัวไป 
๒) สนับสนุนการบูรณาการแผนชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชน 
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๖. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร ์

๖.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบบั
ที่ 12 

ยุทศาสตร์ที่1 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

 

ยุทศาสตร์ที่ ๔ 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ยุทศาสตร์ที่ ๕ 
ด้านความมั่นคง 

 

ยุทศาสตร์ที่ ๖ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพและ 

ธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 
 

ยุทศาสตร์ที่ ๗ 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 
 

ยุทศาสตร์ที่ ๘ 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

 
 

ยุทศาสตร์ที่ ๙ 
การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

 
 

ยุทศาสตร์ที่ ๑๐ 
การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

 
 
 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ
จังหวัดแพร ่

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ
อปท. ในจังหวัดแพร ่

ยุทธศาสตร์ที่1(ที่ต้องท า) 
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันที่
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ในด้าน 
- เกษตรคุณภาพสูง- ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
ด้านไม้สัก- ไม้เศรษฐกิจ   - การท่องเทีย่ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2(ที่ต้องท า) 
จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4(ที่ต้องท า) 
การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕(ที่ต้องท า) 
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖(ที่เลือกท า) 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการ

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗(ที่เลือกท า) 
การพัฒนาด้านการศึกษา 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘(ที่เลือกท า) 
การอนุรักษ์ส่งเสริมและฟ้ืนฟูศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่9(ที่เลือกท า) 
การพัฒนาด้านการกีฬา 

 

ยุทธศาสตร์ที่10(ที่เลือกท า) 
การเพ่ิมขีดความ สามารถในการแข่งขันที่

สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่11(ที่เลือกท า) 
การพัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ 

วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัยเพ่ือการ
บริการประชาชน 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่12(ที่เลือกท า) 
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดท าแผน 

ชุมชน 
 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด

แพร ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

และฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 

ยุทศาสตร์ที่ 2 
การเพ่ิมขีดความ สามารถในการแข่งขันที่

สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
 

ยุทศาสตร์ที่ 3 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน 

สะพาน 
 
 

ยุทศาสตร์ที่ 4 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 

ยุทธศาสตรก์ลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การ
ลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
เพ่ือมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยง

เชิงนิเวศ  ดา้นศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ
สุขภาพ  เพ่ือเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่าง

ยั่งยืน 
 
 
 

ยุทศาสตร์ที่ ๔ 
ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  การ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

ยุทศาสตร์ที่ 5 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ยุทศาสตร์ที่ 6 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการ

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

 

ยุทศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาด้านการศึกษา 

 
 

ยุทศาสตร์ที่ 8 
การอนุรักษ์ส่งเสริมและฟ้ืนฟูศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ยุทศาสตร์ที่ 9 
การพัฒนาด้านการกีฬา 

ยุทศาสตร์ที่ 10 
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและ

มีคุณธรรม 
 

ยุทศาสตร์ที่ 11 
การพัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ 

วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัยเพ่ือการ
บริการประชาชน 

 

ยุทศาสตร์ที่ 12 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทศาสตร์ที่ 13 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดท าแผน

ชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๑ 
ส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างมูลค่า
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดให้มีความปลอดภัยและ

ได้มาตรฐาน 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๔ 
ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยให้ประชาชนมีความสุข 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๕ 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการป้องกัน

แก้ไขปัญหาพิบัติภัยอย่างยั่งยืน 
 

ยุทศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทศาสตร์ที่1 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

 

ยุทศาสตร์ที่ 2 
การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าใน

สังคม 
 

ยุทศาสตร์ที่3 
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน

ได้อย่างยั่งยืน 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๓ 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภคและศูนย์กลางโลจิสติกส์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3(ที่ต้องท า) 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 
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๖. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๖.๑ วิสัยทัศน์ 

   “การเกษตรก้าวหน้า การศึกษากว้างไกล ประชาชนร่วมใจ น้ าไฟอุดม คมนาคมสะดวก” 
พันธกิจ 
พันธกิจหลักท่ี ๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ส่งเสริมให้เป็นเมืองสะอาดที่มีระเบียบวินัย มีความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน มีจิตสานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
พันธกิจหลักท่ี ๒ ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาการศึกษา ส่งเสริมกิจการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
พันธกิจกลักที่ ๓ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม การสาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ 
พันธกิจหลักท่ี ๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่น  
พันธกิจหลักท่ี ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรไปสู่เป้าหมายของหลักการบริหารจัดการที่ดี 
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง  ๓  ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 
     ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ทั้งสิ้น จ านวน ๘  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   (๑)   ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและชุมชน 
   (๒)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

  (๓)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิต    
  (๔)   ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   (๕)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
    (๖)   ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการกีฬา และสุขภาพอนามัย 
   (๗)  ยุทธศาสตร์รักษาความสงบเรียบร้อย  การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันปราบปราม
ยาเสพติด 
   (๘)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์  

 
   แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ 

   แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและชุมชน 
      (๑)  ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนและประชาชน 
  (๒)  พัฒนาความรู้ คุณธรรม จริยธรรม บุคลากรของท้องถิ่น 

 แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     (๑)  การพัฒนาแหล่งน้ า 
  (๒)  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฯลฯ  

  (๓)  พัฒนาระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร 
      แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
    (๑)   ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม  กระบวนการ และงบประมาณส าหรับจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  โรงเรียนประถมศึกษา  โรงเรียนมัธยม ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน           
    (๒)   ส่งเสริม อนุรักษ์  ฟ้ืนฟ ู ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณ ี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    (๓)   การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 



 

-37- 
 แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (๑)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  
   แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  
   (๑)  ส่งเสริม พัฒนาอาชีพและรายได้แก่ประชาชน 
   (๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

    แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมการกีฬา และสุขภาพอนามัย 
   (๑)  ป้องกัน  แก้ไขปัญหาโรคติดต่อของชุมชน 
   (๒)  จัดสร้าง  ปรับปรุง บ ารุงรักษาอาคารสถานที่ สนามกีฬา วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการออกก าลัง

กาย และการกีฬา  
  แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์รักษาความสงบเรียบร้อย  การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การ 

ป้องกันปราบปรามยาเสพติด   
   (๑)  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  (๒)  ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  
  แนวทางการพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่  วัสดุครุภัณฑ์    
  (๑) จัดหา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ  เครื่องใช้ 

    (๒) ก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร สถานที่ 
 



 

-๓๘- 
 รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัแพร่ที ่ ๑  ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติ 
- ยุทธศาสตร์ การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ ๕ การพฒันาบุคลากรให้มคีวามรู้ความสามารถ และมคุีณธรรม 
- ยุทธศาสตร์ การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ ๘  พฒันากระบวนการเรียนรู้ด้านการจดัท าแผนชุมชน 

๑ .   ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและชุมชน 
          แผนงาน ๑.๑   ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ การมส่ีวนร่วม ผู้น าชุมชนและประชาชน 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและทีผ่่านมา  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

๑.โครงการหนงัสือพิมพป์ระจ า
หมู่บา้น 

เพ่ือใหป้ระชาชนในหมู่บา้น
ไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสาร
(หนงัสือพิมพ)์รายวนั ทุกๆ วนั 

หนงัสือพิมพร์ายวนั
จ านวน วนัละ ๒ 
ฉบบั ต่อ หมู่บา้น ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- 

ร้อยละ ๗๐ 
ของ
ประชาชน  ได้
อ่าน
หนงัสือพิมพ ์

ประชาชนในต าบลไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารท่ีใหม่ ๆ  

อบต.ไผโ่ทน 

๒.โครงการก่อสร้าง /ปรับปรุง 
/ซ่อมแซมหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บา้น 

เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับ
ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร
ใหแ้ก่ประชาชนในหมู่บา้น/ต าบล
ไดรั้บทราบ 

หอกระจาย  ๙ 
หมู่บา้น 

๓๐๐,๐๐๐.-   

 ร้อยละ๙๕ 
ของจ านวน 
หอกระจาย
ข่าว ๙ 
หมู่บา้น 

ประชาชนไดรั้บทราบการ
ประชาสมัพนัธ์ ขอ้มูล
ข่าวสารอยา่งทัง่ถึง อบต.ไผโ่ทน 

 
 
 



 

-๓๙- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

 

๑ .   ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและชุมชน 
          แผนงาน ๑.๑   ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ การมส่ีวนร่วม ผู้น าชุมชนและประชาชน 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและทีผ่่านมา  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

๕.โครงการจา้งเหมาประเมิน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลฯ 

เพ่ือเป็นช่องทางใหป้ระชาชนได้
แสดงความคิดเห็น ปัญหาความ
เดือดร้อน และ อบต.ไดรั้บทราบ 

  ๓ ดา้น 

๒๐,๐๐๐.-     

ร้อยละ ๙๐ ของ
ประชาชน พึงพอใจ 
ในการประเมิน ๓ 
ดา้น 

น าขอ้มูลจากการประเมินมา
ปรับใชใ้นการพฒันาการ
ใหบ้ริการต่อไป 

อบต.ไผโ่ทน 

๖.โครงการอบรมและศึกษาดู
งานผูน้ าชุมชน/ประชาชน    

เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ
ประสบการณ์น ามาพฒันาทอ้งถ่ิน
และชุมชน 

๑ โครงการ 

๑๐๐,๐๐๐.-    

 
ร้อยละ ๒๐ ของ
ผูน้ า/ ประชาชนมี
ส่วนร่วในการ
พฒันา ชุมชน 

ผูน้ าหมู่บา้น และชุมชน มี
ความเขา้ใจ และเขา้ร่วมใน
การพฒันาทอ้งถ่ิน อบต.ไผโ่ทน 

 
 

 
 
 



 

-๔๐- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาส่ีปี(พ.ศ.๒๕๖๑  ถึง  ๒๕๖๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 
 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัแพร่ที ่ ๑  ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติ 
- ยุทธศาสตร์ การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ ๕ การพฒันาบุคลากรให้มคีวามรู้ความสามารถ และมคุีณธรรม 

๑ .   ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและชุมชน 
                    แผนงาน ๑.๒   พฒันาความรู้ คุณธรรม จริยธรรม บุคลากรของท้องถิ่น 
 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณและทีม่า  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

๑.โครงการอบรมและศึกษาดู
งานของผูบ้ริหาร สมาชิก   
อบต. พนกังานเจา้หนา้ท่ี    

เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ
ประสบการณ์น ามาพฒันาการ
ปฏิบติังานและพฒันาทอ้งถ่ิน  

ผูบ้ริหาร พนกังาน 
เจา้หนา้ท่ี ของ อบต. ไผ่
โทน ทุกคน 

๑๐๐,๐๐๐ 
.- 

   
ร้อยละ 
๙๐ ของ
เป้าหมาย 

ผูบ้ริหาร พนกังาน เจา้หนา้ท่ี 
ของ อบต. ไผโ่ทน ทุกคน อบต.ไผโ่ทน 

๒.โครงการทุนการศึกษา เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้แก่ผูบ้ริหาร       
พนกังานเจา้หนา้ท่ี 

๓ คน 
 ๓๐๐,๐๐๐.-   

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ผูท่ี้ไดทุ้น  มีความรู้ท่ีเหมาะสม 
น ามาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติั
หนา้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ทอ้งถ่ิน 

อบต.ไผโ่ทน 

 
 
 



 

-๔๑- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัแพร่ที ่ ๒  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและสาธารณูปโภค 
- ยุทธศาสตร์ การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ ๒ จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน า้ ถนน สะพาน 

๒.   ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  แผนงาน ๒.๑  การพฒันาแหล่งน า้ 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณและทีม่า  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วย

ด าเนินการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๒๕๖
๔ 

ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

๑.โครงการก่อสร้างดาด
ล าเหมืองคอนกรีต หมู่
ท่ี ๔  

เพ่ือใหป้ระชาชนในหมู่ท่ี ๔ ไดมี้ดาดล า
เหมืองส าหรับใชน้ ้ าท าการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ดาดล าเหมืองคอนกรีต
กวา้ง ๑ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. 
 ๒ แห่งละ ๒๕๐ ม. 

๕๐๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ ๒๐ ของ
ดาดล าเหมือง
ทั้งหมดใน
หมู่บา้น 

ประชาชนมีน ้ าท าการเกษตร
ไดอ้ยา่งเพียงพอ 

อบต.ไผโ่ทน 

๒.โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บา้น พร้อมถงักรอง
น ้ า หมู่ท่ี ๒ 

เพ่ือใหป้ระชาชนในหมู่ท่ี ๒ ไดมี้น ้ าใช้
อุปโภค บริโภค ท่ีสะอาด และเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบ
น ้ าประปา ๑ โครงการ 

  ๔๐๐,๐๐๐.-  

ร้อยละ๙๐ ของ
จ านวน
ประชาชนหมู่ท่ี 
๒ มีน ้ าประปา
ใช ้

ประชาชนในหมู่ท่ี ๒ ไดมี้น ้ า
ใชอุ้ปโภค บริโภค ท่ีสะอาด 
และเพียงพอ อบต.ไผโ่ทน 

 
 



 

 
-๔๒- 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

 

๒.   ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
 แผนงาน ๒.๑  การพฒันาแหล่งน า้ 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณและทีม่า  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

๓.โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซม ประปาหมู่บา้น
ในเขต อบต.ไผโ่ทน ๙ 
หมู่บา้น 

เพื่อด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม
ประหาหมู่บา้นทั้ง ๙ หมู่บา้นใน
เขต อบต. 

 ประปา ๙ แห่ง 

๒,๐๐๐,๐๐๐    

ร้อยละ๙๕ ของ
ประชาชนในเขค 
อบต.มีน ้ าประปา

ใช ้

ประชาชนในเขตต าบลไผ่
โทน มีน ้ าประปาท่ีสะอาดใช้
อยา่งเพียงพอ 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๔.โครงการขดุลอกหนา้ฝาย  
แม่ค าปอง หมู่ท่ี ๗ 

เพื่อใหป้ระชาชน หมู่ท่ี ๗ มีน ้ า
ส าหรับใชน้ ้ าท าการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ขดุลอกหนา้ฝาย 
ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร 

จ านวน  ๑  แห่ง 
๕๐๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ ๙๕ ของ
จ านวนเกษตรกร
ในหมู่บา้นมีน ้ าใช้
ท าการเกษตร 

ประชาชนในหมู่ท่ี ๗ ไดมี้น ้ า
ท าการเกษตรอยา่งเพียงพอ 

 
อบต.ไผโ่ทน 
 

๕.โครงการขดุสระน ้ า
หมู่บา้น บา้นทุ่งควัะ หมู่ท่ี 
๘ 

.ประชาชนมีแหล่งน ้ าอุปโภค
บริโภคและส าหรับท าประปา
หมู่บา้น 

ขดุสระน ้ าประจ า
หมู่บา้น ๑ แห่ง 

๔๐๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ ๙๐ ของ
จ านวนประชากร
ในหมู่บา้นไดรั้บ

ประโยชน ์

ประชาชนในหมู่บา้นมีน ้ า
อุปโภค – บริโภคเพียงพอ 

 
อบต.ไผโ่ทน 

 
 



 

-๔๓- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

๒.   ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  แผนงาน ๒.๑  การพฒันาแหล่งน า้ 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณและทีม่า 
 

ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วย

ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔    

๖.โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้ า
ขนาดเลก็หว้ยปลาอีบู่ หมู่ท่ี ๕ 

เพ่ือใหป้ระชาชนในหมู่ท่ี ๕ ไดมี้อ่างเก็บ
น ้ ากกัเก็บน ้ าส าหรับใชน้ ้ าท าการเกษตร
อยา่งเพียงพอ 

อ่างเก็บน ้ า ขนาดเลก็ 
หว้ยปลาอีบู่จ านวน  ๑  
แห่ง 

  
๕,๕๐๐,๐๐

๐.- 
 

ร้อยละ ๕๐ ของ
จ านวนประชากรใน
ต าบลไผโ่ทนไดรั้บ

ประโยชน ์

ประชาชนท่ีมีน ้ าใช้
ท าการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ  

 
กรมชลฯ 
อบต.ไผโ่ทน 

๗.โครงการซ่อมแซมฝายกั้นน ้ า
หว้ยแม่กระทิง(ฝายเดิม) หมู่ท่ี 
๓ 

เพ่ือใหป้ระชาชนในหมู่ท่ี ๓ ไดมี้ฝายกกั
เก็บน ้ าส าหรับใชน้ ้ าท าการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ซ่อมแซมฝายกั้นน ้ าหว้ย
แม่กระทิง(ฝายเดิม) 
จ านวน  ๑  แห่ง 

   
๘๕๐,๐๐

๐.- 

ร้อยละ ๗๐ ของ
จ านวนประชากรใน

หมู่บา้นไดรั้บ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
หมู่บา้นท่ีมีน ้ าใชท้ า
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ  

 
อบต.ไผโ่ทน 
อบจ. 

๘.โครงการขดุลอกสระประมง   
และขดุลอกหนา้ฝาย หมู่ท่ี ๔  

๑.เพ่ือแกไ้ขการต้ืนเขินของสระประมง
หมู่บา้น  
๒.ประชาชนมีแหล่งน ้ าอุปโภคบริโภค
และส าหรับใชน้ ้ าท าการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ขดุลอกสระประมง
หมู่บา้น และหนา้ฝาย

วงัป้ึง 
จ านวน  ๒  แห่ง 

   
๕๐๐,๐๐๐

.- 

ร้อยละ ๗๐ ของ
จ านวนประชากรใน

หมู่บา้นไดรั้บ
ประโยชน ์

ประชาชนใน
หมู่บา้นท่ีมีน ้ าใชท้ า
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

 
อบต.ไผโ่ทน 

 
 
 



 

-๔๔- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

 
๒.   ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  แผนงาน ๒.๑  การพฒันาแหล่งน า้  

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๒๕๖
๔ 

๙.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ฝายแม่ค าปอง หมู่ท่ี ๗ 

เพ่ือใหฝ้ายน ้ าลน้สามารถกกัเก็บน ้ าจ่าย
น ้ าส าหรับใชน้ ้ าท าการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ซ่อมแซมฝายน ้ าลน้ กั้นล า
หว้ยแม่ค าปอง หมู่ท่ี ๗ 

จ านวน  ๑  แห่ง   
๕๐๐,๐๐๐

 .-   
 

ร้อยละ ๗๐ 
ของ
เกษตรกร 
ไดใ้ช้
ประโยชน์   

ประชากรมีน ้ าใชท้ า
การเกษตรอยา่ง 

 
กรมชลฯ 
อบต.ไผโ่ทน 
 

๑๐.โครงการขดุสระเก็บน ้ า
หมู่บา้น บา้นแม่กระทิง หมู่ท่ี   ๓ 

เพ่ือใหป้ระชาชน หมู่ท่ี   ๓ ไดมี้น ้ า
อุปโภค บริโภค ท่ีสะอาดเพียงพอ 

สระน ้ าขนาดเลก็ จ านวน  
๑  แห่ง 

๕๐๐,๐๐๐.- 
 

 
 

 
 

 
 

ร้อยละ๙๕ 
ของประชา
ในหมู่บา้น
ไดใ้ช้
ประโยชน ์

ครัวเรือนท่ีมีน ้ าอุปโภค 
บริโภค ท าการเกษตร 
เพียงพอ 

 
กรมสง่เสริมฯ 
อบต.ไผโ่ทน 

๑๑.โครงการขดุสระเก็บน ้ า
หมู่บา้น บา้นจ าวาย หมู่ท่ี   ๕ 

เพ่ือใหป้ระชาชน หมู่ท่ี   ๕ ไดมี้น ้ า
อุปโภค บริโภค ท่ีสะอาดเพียงพอ 

สระน ้ าขนาดเลก็ จ านวน  
๑  แห่ง 

๕๐๐,๐๐๐.- 
 

 
 

 
 

 
 

ร้อยละ๙๕ 
ของประชา
ในหมู่บา้น
ไดใ้ช้
ประโยชน ์

ครัวเรือนท่ีมีน ้ าอุปโภค 
บริโภค ท าการเกษตร 
เพียงพอ 

 
กรมสง่เสริมฯ 
อบต.ไผโ่ทน 



 

 
-๔๕- 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

  
๒.   ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

 แผนงาน ๒.๑  การพฒันาแหล่งน า้ 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ 
๒๕
๖๒ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๒.โครงการก่อสร้างถงัเก็บ
น ้ าประปา (ประปาภูเขา)พร้อม
ถงักรองน ้ า หมู่ท่ี  ๕ 

เพ่ือใหป้ระชาชน หมู่ท่ี   ๕ ไดมี้น ้ า
อุปโภค บริโภค ท่ีสะอาด เพียงพอ 

ถงัเก็บน ้ าประปา ขนาด
ใหญ่ พร้องระบบกรองน ้ า
ท่ี  จ านวน  ๑  ถงั 

   ๕๐๐,๐๐๐.- 
ร้อยละ ๙๕ ของ
ประชาชนมี
น ้ าประปาใช ้

ประชาชนท่ีมีน ้ า
อุปโภค บริโภค 
เพียงพอ  

 
อบต.ไผโ่ทน 

๑๓.โครงการดาดล าเหมือง
คอนกรีต หมู่ท่ี ๓ 

เพ่ือใหป้ระชาชนในหมู่ท่ี ๓ ไดมี้ดาดล า
เหมืองส าหรับใชน้ ้ าท าการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ดาดล าเหมืองคอนกรีต  
 หมู่ท่ี ยาว ๕๐๐ เมตร   ๒๕๐,๐๐๐.-  

ร้อยละ ๙๐ ของ
เกษตรกรมีน ้ า
ใชท้ าการเกษตร  

ประชาชนท่ีมีน ้ าใชท้ า
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ  

 
อบต.ไผโ่ทน 

๑๔.โครงการดาดล าเหมือง 
คสล.หมู่ท่ี ๑ (สายบา้นนายรักษ ์
ไทยกลา้  - สวนนายปรีดี  คะ
มณี) 

เพ่ือประชาชนมีน ้ าท าการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ดาดล าเหมือง คสล. ระยะ 
ระยะทาง ๘๐๐ ม. 

  ๕๐๐,๐๐๐.-  
ร้อยละ ๙๐ ของ
เกษตรกรมีน ้ า
ใชท้ าการเกษตร 

ประชาชนมีน ้ าท า
การเกษตรเพียงพอ  

 
อบต.ไผโ่ทน 

 
 
 
 



 

-๔๖- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

๒.   ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
   แผนงาน ๒.๑  การพฒันาแหล่งน า้ 
 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

 

งบประมาณและทีม่า  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
๒๕๖
๓ 

๒๕๖๔ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

๑๕.โครงการก่อสร้างถงัเก็บ
น ้ าประปา  (ประปาภูเขา)  
หมู่ท่ี   ๘ 

เพ่ือใหป้ระชาชน หมู่ท่ี   ๘ ไดมี้น ้ า
อุปโภค บริโภค ท่ีสะอาด 

ถงัเก็บน ้ าประปา 
ประปาภูเขา จ านวน  ๑  
แห่ง 

 
๓๐๐,๐๐๐

.- 
  

ร้อยละ๙๕ ของ
ประชาชนใน
หมู่บา้น มีน ้ า
ประชาใช ้

ประชาชนมีน ้ าอุปโภค 
บริโภค เพียงพอ  

 
อบต.ไผโ่ทน 

๑๖. โครงการก่อสร้างดาดล า
เหมือง คสล.จากท่ีนานายประ
ยทุธ  ยงิชา้ง – บา้นนายปรีชา  
แกว้หม่อง  หมู่ท่ี ๓ 

เพ่ือใหป้ระชาชนหมู่ท่ี ๓ มีน ้ าใชท้ า
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

ดาดล าเหมือง ระยะทาง 
๓๐๐ ม. 

   ๒๐๐,๐๐๐.- 
ร้อยละ ๙๐  ของ
เกษตรกรมีน ้ า
ท าการเกษตร 

ประชาชนมีน ้ าใชท้ า
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๑๗. โครงการก่อสร้างฝายเก็บ
น ้ าพร้อมระบบ (หว้ยคอก) หมู่
ท่ี ๕ 

เพื่อใหป้ระชาชนหมู่ท่ี ๕ มีน ้ าอุปโภค –
บริโภค และใชท้ าการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ฝายเก็บน ้ าพร้อมระบบ 
จ านวน ๑ แห่ง    

๒,๐๐๐,๐๐
๐.- 

ร้อยละ ๙๐  ของ
เกษตรกรมีน ้ า
ท าการเกษตร 

ประชาชนมีน ้ าอุปโภค – 
บริโภค และใชท้ า
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

อบจ. 
กรมสง่เสริมฯ 
อบต.ไผโ่ทน 



 

 
-๔๗- 

 รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

๒.   ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงาน ๒.๑  การพฒันาแหล่งน า้ 

 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณและทีม่า  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

๑๘.โครงการก่อสร้างฝาย
(Check Dam) ชะลอการไหล
ของน ้ าตามล าหว้ยในพ้ืนท่ีป่า
ชุมชนและป่าอนุรักษ ์ 

เพื่อใหมี้ฝายชะลอการ
ไหลของน ้ า  กกัเก็บน ้ า
ส าหรับใชน้ ้ าท า
การเกษตรและใหค้วาม
ชุ่มช้ืนแก่ป่าตน้น ้ า  

ฝายชะลอการไหลของ
น ้ า(Check Dam) 
จ านวน  ๙  แห่ง   ๒๐๐,๐๐๐.-  

ร้อยละ๗๐ ของพ้ืนท่ีป่า
ในต าบลมีความชุ่มช่ืน 

อุดมสมบูรณ์ 

ประชาชนมีน ้ าส าหรับ
ใชใ้นการเกษตร และป่า
ไม่มีความชุ่มช้ืน 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๑๙.โครงการพนงักั้นน ้ าเซาะ
ตล่ิงน ้ าแม่ค ามี    หมู่ท่ี 
๙,๑,๒,๖,๓ 

เพ่ือใหป้ระชาชนในหมู่ท่ี 
๙,๑,๒,๖,๓ ไดมี้พนงักั้น
น ้ า เพ่ือกนัน ้ าเซาะตล่ิงล า
หว้ยแม่ค ามี 

พนงักนัน ้ าเซาะ ตาม
แม่น ้ าแม่ค ามีไหลผา่น
และอาจเกิดอนัตรายแก่
พ้ืนท่ีประชาชน ๕ 
หมู่บา้น 
 

 ๖,๐๐๐,๐๐๐.-   

ร้อยละ๙๐ ของ
ประชาชนท่ีมีบา้นเรือน
ติดล าน ้ าแม่ค ามี ไม่มี

ปัญหาตล่ิงพงั 

ประชาชนไม่ตอ้งกงัวล
จากตล่ิงตล่ิงล าน ้ าทรุก
ตวั และพงัทลายใส่
พ้ืนท่ี และบา้นเรือน 

 
กรมสง่เสริมฯ 
อบต.ไผโ่ทน 

๒๐.โครงการพนงักั้นน ้ า น ้ า
แม่ถอน ม.๘ 

เพ่ือสร้างพนงักนัตล่ิงพงั
เขา้พ้ืนท่ีท าการเกษตร
ของประชาชน 

พนงักนัตล่ิงพงั จาก า
บา้นนายประพนัธ์  ยงิ
ชา้ง ถึงบา้นนางมณฑา  
ภกัดีระยะทาง ๓๐๐ ม. 

๓๐๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ๙๐ ของ
ประชาชนในหมู่บา้น 
ปลอดภยัจากตล่ิงพงั 
และน ้ าลน้ตล่ิง 

ประชาชน หมู่ท่ี ๘ ไม่
ตอ้งกงัวลจากตล่ิงพงั 
น ้ าลน้ใส่พ้ืนท่ี และ
บา้นเรือน 

  
อบต.ไผโ่ทน 



 
 

-๔๘- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

๒.   ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงาน ๒.๑  การพฒันาแหล่งน า้ 

 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณและทีม่า  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วย

ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

  

๒๑.โครงการพนงักั้นน ้ า
เซาะตล่ิง ล าหว้ยแม่ค า
ปอง หมู่ท่ี ๗ 

เพ่ือใหป้ระชาชนในหมู่ท่ี 
๗ ไดมี้พนงักั้นน ้ าเซาะริม
ตล่ิง 

พนงักั้นน ้ า      จากบา้นนาย
ส าราญ กนัทะชยั – สะพาน
ระยะ ๓๐๐ ม.           จ านวน ๑ 
แห่ง 

   
๔๐๐,๐๐๐

.- 

ร้อยละ๙๐ ของ
ประชาชน หมู่ท่ี ๗ ท่ีมี
บา้นเรือนอยูติ่ดล าหว้ย
แม่ถอน ปลอดภยัจาก

ตล่ิงพงั 

ประชาชน หมู่ท่ี ๗ ไม่ตอ้ง
กงัวลจากตล่ิงตล่ิงล าน ้ าทรุด
ตวั และพงัทลายใส่พ้ืนท่ี และ
บา้นเรือน 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๒๒.โครงการพนงักั้นน ้ า
เซาะตล่ิง ล าหว้ยแม่
กระทิง หมู่ท่ี ๔ 

เพ่ือใหป้ระชาชนในหมู่ท่ี 
๔  ไดมี้พนงักั้นน ้ าเซาะ
ริมตล่ิง 

พนงักั้นน ้ า      จากบา้นนายบุญ
ยงค-์นายชาญ  ๒ ฝ่ังล าหว้ย 
ระยะทาง ๓๐๐ ม.               

๔๐๐,๐๐๐
.- 

ร้อยละ๖๐ ของ
ประชาชน หมู่ท่ี ๔ ท่ีมี
บา้นเรือนอยูติ่ดล าหว้ย
แม่ถอน ปลอดภยัจาก

ตล่ิงพงั 

ประชาชน หมู่ท่ี ๔ ไม่ตอ้ง
กงัวลจากตล่ิงตล่ิงล าน ้ าทรุด
ตวั และพงัทลายใส่พ้ืนท่ี และ
บา้นเรือน 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๒๓. โครงการเปล่ียนท่อ
ประปาในหมู่บา้นทุก
ระบบ หมู่ท่ี ๑ บา้นไทร
พร้าว 

เพ่ือใหก้ารใชน้ ้ าประปา
ในหมู่บา้นเป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อย มีคุณภาพ 

เปล่ียนท่อระบบน ้ าประปาใน
หมู่บา้น ๑ ระบบ 

   
๕๐๐,๐๐๐

.- 

ร้อยละ ๙๐ ของ
ประชาชนในหมู่บา้น 
ไดรั้บประโยชน ์

ไม่มีปัญหาเร่ืองการแตก 
ช ารุดของระบบท่อประปาใน
หมู่บา้น 

 
อบต.ไผโ่ทน 



 

-๔๙- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

๒.   ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงาน ๒.๑  การพฒันาแหล่งน า้ 

 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณและทีม่า  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

๒๔.โครงการขดุลอกหนา้
ฝาย  หว้ยปลาอีบู่ หมู่ท่ี ๕ 

เพ่ือใหป้ระชาชน หมู่ท่ี ๕ มี
น ้ าส าหรับใชน้ ้ าท า
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

ขดุลอกหนา้ฝาย 
ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 

จ านวน  ๑  แห่ง ๕๐๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ ๙๕ ของ
จ านวนเกษตรกรใน
หมู่บา้นมีน ้ าใชท้ า
การเกษตร และ
อุปโภค  บริโภค 

ประชาชนในหมู่ท่ี ๕ ไดมี้ใช้
น ้ าท าการเกษตร และอปุโภค 
บริโภค อยา่งเพียงพอ 

 
อบต.ไผโ่ทน 
 

๒๕.โครงการดาดล าเหมือง
คอนกรีต หมู่ท่ี ๘ 

เพ่ือใหป้ระชาชนหมู่ท่ี ๘ มี
น ้ าใชท้ าการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ดาดล าเหมืองคอนกรีต 
ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม. 

 
๕๐๐,๐๐๐

.- 
  

ร้อยละ ๘๐ ของ
เกษตรกรบา้นทุ่ง
ควัะ ไดรั้บ
ประโยชน ์

ประชาชนห มู่ ท่ี  ๔ได้มีน ้ า
ส าห รับท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
 

 
 
อบต.ไผโ่ทน 

๒๖. โครงการก่อสร้างถงั
เก็บน ้ าบริเวณหว้ยบ่อฮู หมู่
ท่ี ๑ 

เพ่ือใหห้มู่บา้นมีน ้ า อุปโภค 
– บริโภค เพียงพอ 

ถงัเก็บน ้ า  ๑ แห่ง 

   ๒๐๐,๐๐๐.- 

ร้อยละ ๙๐ ของ
ประชาชนใน
หมู่บา้น ไดรั้บ
ประโยชน ์

ประชาชนหมู่ท่ี ๑ มีน ้ าใช้
อุปโภค – บริโภค อยา่ง
เพียงพอ 

 
อบต.ไผโ่ทน 

 
 



 

 
-๕๐- 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

๒.   ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงาน ๒.๑  การพฒันาแหล่งน า้ 

 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณและทีม่า  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

๒๗.โครงการก่อสร้าง
อ่างเก็บน ้ า หว้ยแม่กระทิง 
หมู่ท่ี ๔ 

เพ่ือเป็นท่ีเก็บกกัน ้ าส าหรับการ
เพาะปลูกใหแ้ก่พ้ืนท่ี หมู่ท่ี ๒ ,
๓,๔ ,๕,๖,๗ ต าบลไผโ่ทน 

อ่างเก็บน ้ าหว้ยแม่กระทิง 
สูง ๑๓ ม. ยาว ๑๔๓ ม.  

สนักวา้ง  ๘ ม. พร้อมอาคาร  ๒๓,๐๐๐,๐๐๐.-   

ร้อยละ ๕๕ 
ของจ านวน
เกษตรกรใน

ต าบลมีน ้ าใชท้ า
การเกษตร  

ประชาชนในหมู่ท่ี 
หมู่ท่ี ๒ ,๓,๔ ,๕,๖,๗ 
ไดมี้ใชน้ ้ าท า
การเกษตร อยา่ง
เพียงพอ 

กรมชลฯ 
กรมส่งเสริมฯ 
อบจ. 
อบต.ไผโ่ทน 
 

๒๘.โครงการดาดล า
เหมืองคอนกรีต หมู่ท่ี ๒ 
จากวดั ถึงโรงเรียนไผ่
โทน 

เพ่ือใหป้ระชาชนในหมู่ท่ี ๒ ได้
มีดาดล าเหมืองส าหรับใชน้ ้ าท า
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

ดาดล าเหมืองคอนกรีต  
 ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 

๓๐๐,๐๐๐.-    
ร้อยละ ๙๐ ของ
เกษตรกรมีน ้ า
ใชท้ าการเกษตร  

ประชาชนท่ีมีน ้ าใชท้ า
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ  

 
อบต.ไผโ่ทน 

๒๙.โครงการขยายเขต
ระบบประปาหมู่บา้น ทุก
หมู่บา้น  

เพื่อใหป้ระชาชนในต าบลไผ่
โทนมีระบบน ้ าประปา ใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

๙ หมู่บา้น 
๔๐๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ ๙๕ ของ
ประชาชนมี
น ้ าประปาใช ้

ประชาชนในต าบลไผ่
โทนมีน ้ าประปาใช้
อยา่งเพียงพอ 

อบต.ไผโ่ทน 

 



 

 

-๕๑- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

๒.   ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงาน ๒.๑  การพฒันาแหล่งน า้ 

 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณและทีม่า  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วย

ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

  

๓๐.ก่อสร้างดาดล าเหมือง
คอนกรีตสายหว้ยฮ่องแห ้บา้น
ไทรพร้าว หมู่ท่ี ๑ 

เพ่ือใหป้ระชาชน หมู่ท่ี ๑ 
มีน ้ าส าหรับใชน้ ้ าท า
การเกษตร 

ล าเหมืองคอนกรีต 
จ านวน  ๑  แห่ง 

 
๔๐๐,๐๐๐

.- 
  

ร้อยละ ๒๐ ของ
จ านวนเกษตรกรใน
หมู่บา้นมีน ้ าใชท้ า

การเกษตร  

ประชาชนในหมู่ท่ี ๑ ไดมี้ใช้
น ้ าท าการเกษตร อยา่ง
เพียงพอ 

 
อบต.ไผโ่ทน 
 

๓๑.โครงการ ก่อสร้าง และ
ซ่อมแซมฝายแม่ค ามี หมู่ท่ี ๑  

เพ่ือใหป้ระชาชนในหมู่ท่ี 
๑ ไดน้ ้ าท าการเกษตร
อยา่งเพียงพอ 

ก่อสร้างเพ่ิมเติม  ๑ แห่ง
และปรับปรุง ซ่อมแซม 
ฝายเก็บน ้ าจ านวน ๑ แห่ง 

   
๔๐๐,๐๐๐

.- 

ร้อยละ ๙๐ ของ
เกษตรกรมีน ้ าใชท้ า

การเกษตร  

ประชาชนท่ีมีน ้ าใชท้ า
การเกษตรอยา่งเพียงพอ  

 
อบต.ไผโ่ทน 

๓๒.โครงการปรับปรุงสระน ้ า
ไทรพร้าว  หมู่ท่ี ๑ 

เพ่ือใหป้ระชาชน หมู่ท่ี ๑ 
ไดมี้น ้ าอุปโภค บริโภค 
และท าการเกษตร 

สระน ้ าประจ าหมู่บา้น 
จ านวน ๑แห่ง   

๑,๐๐๐,๐๐
๐.- 

 
ร้อยละ๙๕ ของ
ประชาชนในหมู่บา้น
ไดใ้ชป้ระโยชน ์

ประชาชนท่ีมีน ้ าใชท้ า
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

กรมสง่เสริมฯ 
อบต.ไผโ่ทน 

๓๓. โครงการขดุบ่อบาดาลใน
พ้ืนท่ีต าบลไผโ่ทน 

เพื่อใหป้ระชาชน ใน
ต าบล ไดมี้น ้ าอุปโภค 
บริโภค และท าการเกษตร 

ขดุเจาะบ่อบาดาล ใน
พ้ืนท่ีต าบลไผโ่ทน  ๒๐ 

แห่ง 

๔๐๐,๐๐๐
.- 

   
ร้อยละ๙๕ ของ
ประชาชนในต าบลได้
ใชป้ระโยชน ์

ประชาชนท่ีมีน ้ าใชท้ า
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

กรมสง่เสริมฯ 
อบต.ไผโ่ทน 



 

-๕๒- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

๒.   ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงาน ๒.๑  การพฒันาแหล่งน า้ 

 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณและทีม่า  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

๓๔.โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บน ้ าหว้ยปู้ลอง บหมู่ท่ี ๓ 
บา้นแม่กระทิง 

เพ่ือใหป้ระชาชน หมู่ท่ี   ๓ 
ไดมี้น ้ าท าการเกษตร 

อ่างเก็บน ้ าขนาดกลาง 
จ านวน  ๑  แห่ง 

  
 
 

 
๕,๐๐๐,๐๐๐

.- 
 

ร้อยละ๙๕ ของประชาชน
ในหมู่บา้นไดใ้ช้
ประโยชน ์

ประชาชนมีน ้ าอุปโภค 
บริโภค ท าการเกษตร 
เพียงพอ 

 
กรมสง่เสริมฯ 
อบต.ไผโ่ทน 

๓๕.โครงการซ่อมแซมฝาย
กั้นน ้ าหว้ยประตผูา หมู่ท่ี ๙ 

เพื่อใหฝ้ายกั้นน ้ าใชง้านได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ซ่อมแซมฝาย ๑ แห่ง 
 

๕๐๐,๐๐๐.- 
 

 
 

 
 

ร้อยละ๙๕ ของประชาชน
ในหมู่บา้นไดใ้ช้
ประโยชน ์

ประชาชนมีน ้ าอุปโภค 
บริโภค ท าการเกษตร 
เพียงพอ 

 
กรมสง่เสริมฯ 
อบต.ไผโ่ทน 

๓๖.โครงการขดุสระเก็บน ้ า
หว้ยประตผูา หมู่ท่ี ๙ 

เพ่ือใหป้ระชาชน หมู่ท่ี   ๙
ไดมี้น ้ าท าการเกษตร 

สระ จ านวน  ๑  แห่ง 

 
๑,๐๐๐,๐๐๐

.- 
 

 
 

 
 

๓๔.โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บน ้ าหว้ยปู้ลอง บหมู่ท่ี 
๓ บา้นแม่กระทิง 

เพ่ือใหป้ระชาชน หมู่ท่ี   
๙ ไดมี้น ้ าท าการเกษตร 

กรมสง่เสริมฯ 
อบต.ไผโ่ทน 
อบจ.  

๕,๐๐๐,๐๐๐.- 
 

 
 

 
 

ร้อยละ๙๕ 
ของ
ประชาชนใน
หมู่บา้นไดใ้ช้
ประโยชน ์

ประชาชนมี
น ้ าอุปโภค 
บริโภค ท า
การเกษตร 
เพียงพอ 

 
กรมสง่เสริมฯ 
อบต.ไผโ่ทน 

๓๗.โครงการก่อสร้างดาด
ล าเหมืองคอนกรีตสายหว้ย
ฮ่องแห ้บา้นไทรพร้าว หมู่
ท่ี ๑ 

เพ่ือใหป้ระชาชน หมู่ท่ี ๙ มี
น ้ าส าหรับใชน้ ้ าท า
การเกษตร 

ล าเหมืองคอนกรีต 
จ านวน  ๑  แห่ง 

 ๔๐๐,๐๐๐.-   
ร้อยละ ๒๐ ของจ านวน
เกษตรกรในหมู่บา้นมีน ้ า

ใชท้ าการเกษตร  

ประชาชนในหมู่ท่ี ๙ ได้
มีใชน้ ้ าท าการเกษตร 
อยา่งเพียงพอ 

 
อบต.ไผโ่ทน 
 

     

  



 

-๕๓- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัแพร่ที ่ ๒  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและสาธารณูปโภค 
- ยุทธศาสตร์ การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ ๒ จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน า้ ถนน สะพาน 

๒.   ยุทธศาสตร์ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
          แผนงาน๒.๒   ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน า้ ฯลฯ 

โครงการ วตัถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตวัช้ีวดั  
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วย

ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหลก็ (คสล.)
ในหมู่บา้น และเขา้พ้ืนท่ี
การเกษตร  หมู่ท่ี ๗ 

เพ่ือใหป้ระชาชนหมู่ท่ี  ๗  ไดมี้
ถนนในการคมนาคมขนส่งเพ่ือ
การเกษตรสะดวกและรวดเร็ว 

ถนน คสล. กวา้ง  ๓  
เมตร  ยาว  ๖๐๐  เมตร  

๔๐๐,๐๐๐.- ๔๐๐,๐๐๐.-   
ร้อยละ๗๐ ของ
ถนน  หมู่ท่ี ๗ 
สเป็นถนน คสล. 

ประชาชนมีถนนในการ
สญัจร ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร สะดวก 
รวดเร็ว 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๒.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ในหมู่บา้น และเขา้พ้ืนท่ี
การเกษตร  หมู่ท่ี ๘ 

เพ่ือใหป้ระชาชนหมู่ท่ี ๘  ไดมี้ถนน
ส าหรับการคมนาคมท่ีสะดวก 
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

ถนน คสล. กวา้ง  ๓ 
เมตรยาว  ๒๐๐  เมตร 
จ านวน ๓ สาย 

๖๐๐,๐๐๐.- ๖๐๐,๐๐๐.-   
ร้อยละ๑๐ ของถนน  
ทั้ง ๓ สายเป็นถนน 

คสล. 

ประชาชนมีถนนในการ
สญัจร สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภยั 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๓.โครงการก่อสร้างและ
ซ่อมแซม ถนน คสล.รอบ
หมู่บา้น หมู่ท่ี ๓ 

เพ่ือใหป้ระชาชนในหมู่ท่ี ๓ ไดมี้
ถนนส าหรับใชใ้นการคมนาคมได้
อยา่งสะดวกรวดเร็ว 

สร้างนน คสล.เพ่ิมเติม 
และซ่อมแซมถนน 
คสล.เดิมท่ีช ารุด 

๔๐๐,๐๐๐.-    
ร้อยละ ๙๕ ของ
ถนน  ในหมู่บา้น
เป็นถนน คสล. 

ประชาชนมีถนนส าหรับ 
การคมนาคม สญัจร 
สะดวก ปลอดภยั 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๔.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ในหมู่บา้น และเขา้
พ้ืนท่ีการเกษตรหมู่ท่ี ๙ บา้น
ก่ิวนาค 

เพ่ือใหป้ระชาชนในหมู่ท่ี ๙ ไดมี้
ถนนส าหรับใชใ้นการคมนาคมได้
อยา่งสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล.  กวา้ง ๔ 
เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร  

๔๐๐,๐๐๐.-    
ร้อยละ ๙๕ ของ
ถนน  ในหมู่บา้น
เป็นถนน คสล. 

ประชาชนมีถนนส าหรับ 
การคมนาคม สญัจร 
สะดวก ปลอดภยั 

อบต.ไผโ่ทน 



 

-๕๔- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

 แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

๒.   ยุทธศาสตร์ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
          แผนงาน๒.๒   ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน า้ ฯลฯ 
 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ตวัช้ีวดั  
(KPI) 

๕.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี ๖ บา้นปางยาว 

เพ่ือใหป้ระชาชนหมู่ท่ี ๖  ไดมี้
ถนนส าหรับการคมนาคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. กวา้ง  ๔  
เมตร  ยาว  ยาว ๔๐๐ ม.  

 ๔๐๐,๐๐๐.-   

ร้อยละ ๙๐ ของ
ถนน ใน
หมู่บา้นเป็น
ถนน คสล. 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับ การคมนาคม 
สญัจร สะดวก 
ปลอดภยั 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๖.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ท่ี แลพ้ืนท่ีฌาปน
สถาน หมู่ท่ี ๕ บา้นจ าวาย 

เพ่ือใหป้ระชาชนในหมู่ท่ี ๕ ไดมี้
ถนนส าหรับใชใ้นหมู่บา้นและฌา
ปนสถานไดอ้ยา่งสะดวก 

ถนน คสล. กวา้ง  ๔  
เมตร  หนา ๐.๑๕ ม. 
ระยะทาง  
๕๐๐ ม. 

๕๐๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ ๙๕ ของ
ประชาชนใน
หมู่บา้นไดใ้ช้
ประโยชน ์

ประชาชนมีถนน
ส าหรับ การคมนาคม 
สญัจร สะดวก 
ปลอดภยั 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๗.โครงการท า ถนน คสล. 
เช่ือมบา้นไผโ่ทนหมู่ท่ี ๒ – 
บา้นวงัป้ึง หมู่ท่ี ๔ 

เพ่ือใหเ้กษตรกรหมู่ท่ี ๒ , ๔ , ๕ , 
๗ , ๘   มีถนนส าหรับคมนาคม
ไดส้ะดวกและน าผลผลิตออกมา
ขายไดต้ามฤดูกาล 

 คสล. กวา้ง ๔ เมตร ยาว 
๕,๕๐๐ เมตร 

   ๙,๐๐๐,๐๐๐.- 

ร้อยละ ๕๐ ของ
ประชากรใน

ต าบลไผโ่ทนได้
ใชป้ระโยชน ์

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
ผลผลิตทางการเกษตร
ออกขายไดง่้าย  

กรมสง่เสริมฯ 
อบจ. 
อบต.ไผโ่ทน 

๘.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ในหมู่บา้นและพ้ืนท่ี 
ฌาปนสถาน หมู่ท่ี ๑  บา้น
ไทรพร้าว 

เพ่ือใหป้ระชาชนในหมู่ท่ี ๑ ไดมี้
ถนนส าหรับใชใ้นหมู่บา้นและฌา
ปนสถานไดอ้ยา่งสะดวก 

ถนน คสล. กวา้ง ๓  เมตร 
ยาว ๖๐๐ เมตร  

๕๐๐,๐๐๐.-    
ร้อยละ๙๐ ของ
ถนนในหมู่บา้น
เป็นถน คสล. 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับ การคมนาคม 
สญัจร สะดวก 
ปลอดภยั 

 
อบต.ไผโ่ทน 



 

 
-๕๕- 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

๒.   ยุทธศาสตร์ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
          แผนงาน๒.๒   ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน า้ ฯลฯ 
 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ตวัช้ีวดั  
(KPI) 

๙.โครงการก่อสร้างถนน
บดอดัลูกรัง เขา้หาพ้ืนท่ี
การเกษตร  สาย หว้ยปู่ลอง 
และหว้ยแม่กระทิง หมู่ท่ี ๓ 

เพ่ือใหป้ระชาชนในหมู่ท่ี ๓ 
ไดมี้ถนนส าหรับใชใ้น
การเกษตรไดอ้ยา่งสะดวก
รวดเร็ว 

ถนนลูกรัง  กวา้  ๕ 
เมตร  ยาว  ๒,๐๐๐  
เมตร 

   ๖๐๐,๐๐๐.- 

ร้อยละ ๑๐ ของถนน
การเกษตรทั้ง ๓ สาย 
เป็นถนนลูกรัง บดอดั

แน่น 

ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก 
ผลผลิตทางการเกษตรออกขายได้
ง่าย 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๑๐.โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล.ขา้มน ้ าแม่ค ามี 
หมู่ท่ี ๑ 

เพื่อใหป้ระชาชน ในต าบล 
มีสะพานส าหรับใชใ้นการ
คมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

สะพาน ผิวจราจร 
กวา้ง ๗ เมตร ยาว ๓๐ 

เมตร 
   

๓,๐๐๐,๐๐๐
.- 

ร้อยละ๒๐ ของ
ประชาชน ในเขตต าบล
ไผโ่ทนไดใ้ชป้ระโยชน ์

ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก 
การขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร
ออกขายไดง่้าย 

อบจ. 
กรมสง่เสริมฯ 
อบต.ไผโ่ทน 

๑๑.โครงการก่อสร้าง
สะพานขา้มน ้ าแม่ค ามี (หว้ย
เคียน) หมู่ท่ี ๖ 

เพื่อใหป้ระชาชน ในต าบล  
มีสะพานส าหรับใชใ้นการ
คมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก
รวดเร็ว 

สะพานผิวจราจร 
กวา้ง ๗ เมตร ยาว ๓๐ 

เมตร 
   

๓๐๐๐,๐๐๐.
- 

ร้อยๆละ๒๐ ของ
ประชาชน ในเขตต าบล
ไผโ่ทนไดใ้ชป้ระโยชน ์

ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก 
การขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร
ออกขายไดง่้าย 

อบจ. 
กรมสง่เสริมฯ 
อบต.ไผโ่ทน 

๑๒.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี ๘ บา้นทุ่งควัะ 

เพ่ือใหป้ระชาชนหมู่ท่ี ๘ 
ไดมี้ถนนส าหรับการ
คมนาคม ขนส่งท่ีสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กวา้ง  ๔  
เมตร  หนา ๐.๑๕ ม. 
ระยะทาง  
๕๐๐ ม. 

 
๕๐๐,๐๐๐

.- 
  

ร้อยละ ๙๕ ของถนน 
ในหมู่บา้นเป็นถน 

คสล. 

ประชาชนมีถนนส าหรับ การ
คมนาคม สญัจร สะดวก 
ปลอดภยั 

 
อบต.ไผโ่ทน 



 

-๕๖- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

๒.   ยุทธศาสตร์ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
          แผนงาน๒.๒   ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน า้ ฯลฯ 
 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณและทีม่า  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วยด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ตวัช้ีวดั  
(KPI) 

๑๓.โครงการก่อสร้าง
ถนนการเกษตรสายหว้ย
ตน้ผึ้ง และหว้ยปางยาว
จากจุดส้ินสุดไป 

เพ่ือใหป้ระชาชนหมู่ท่ี  ๖  
ไดมี้ถนนในการคมนาคม
ขนส่งเพ่ือการเกษตร
สะดวกและรวดเร็ว 

ถนนการเกษตรจ านาวน 
๒ สาย 

   
๓๐๐,๐๐๐

.- 

ร้อยละ ๒๐ ของ
เกษตรกรไดใ้ช้

ประโยชนจ์ากถนน
การเกษตร 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับเขา้พ้ืนท่ีการ
เกษ๖รอยา่งสะกวด 
รวดเร็ว 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๑๔.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้ าในหมู่บา้น หมู่
ท่ี ๙ 

เพ่ือใหป้ระชาชนหมู่ท่ี  ๙  
ไดมี้รางระบายน ้ าท่ีสะดวก  

รางระบายน ้ า คสล.             
ระยะทาง ๔๐๐ ม. ๒ 

สายทาง 
 ๔๐๐,๐๐๐.-   

ร้อยละ๘๐ ของ
พ้ืนท่ีในหมู่บา้นไม่

มีน ้ าขงั 

มีการะบายน ้ า
โดยสะดวกไม่มีน ้ าขงั
ในหมู่บา้น 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๑๕.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้ าในหมู่บา้น หมู่
ท่ี ๒ 

เพ่ือใหป้ระชาชนหมู่ท่ี  ๒  
ไดมี้รางระบายน ้ าท่ีสะดวก  

รางระบายน ้ า คสล.             
ระยะทาง ๔๐๐ ม.    

๒๐๐,๐๐๐
.- 

 
ร้อยละ๘๐ ของ

พ้ืนท่ีในหมู่บา้นไม่
มีน ้ าขงั 

มีการะบายน ้ า
โดยสะดวกไม่มีน ้ าขงั
ในหมู่บา้น 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๑๖.โครงการก่อสร้าง
สะพานท่อลอดเหล่ียม         
หมู่ท่ี 
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙ 

เพ่ือใหป้ระชาชนหมู่ท่ี 
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙ มี
สะพานและเสน้ทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

สะพานบลอ็กคอนเวร์ิส 
ขา้มหว้ย  ขนาด ๑.๘๐X 
๑.๕๐ ม.จ านวน ๓ จุด 

ต่อ ๑ หมู่บา้น 
๓,๐๐๐,๐๐๐

.- 
   

ร้อยละ ๙๐ ของ
ประชากรในต าบล 
ไผโ่ทนไดรั้บ
ประโยชน ์

ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั  
ขนส่งผลผลิต
การเกษตร ออกจ าหน่าย
ไดส้ะดวก 

กรมการกครอง 
อบต.ไผโ่ทน 



 

 
-๕๗- 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

๒.   ยุทธศาสตร์ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
          แผนงาน๒.๒   ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน า้ ฯลฯ 
 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั  
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๒๕๖
๔ 

๑๗.ขดุลอกล าเหมืองจาก  
รพ.สต.ไผโ่ทน ถึงสวนนาย
ร่มไทร  จนัพี หมู่ท่ี ๒ 

เพ่ือใหป้ระชาชนในหมู่ท่ี ๒
ไดมี้น ้ าส าหรับท าการเกษตร
อยา่งทัว่ถึง 

ขดุลอกล าเหมืองระยะทาง 
๑ กม.   

๑๐๐,๐๐๐.
- 

 
ร้อยละ๓๐ ของเกษตรกร
ในหมู่บา้นไผโ่ทนไดรั้บ

ประโยชน ์

ประชาชนมีน ้ าส าหรับใช้
ท าการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๑๘.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้ า หมู่ท่ี ๖  จ านวน ๒ 
แห่ง (บา้นนายสุรินทร์ –บา้น
นายเรวตัร และบา้นนาย
เสวีย่น- บา้นนางอนงค)์ 

เพ่ือใหป้ระชาชนในหมู่ท่ี ๖ 
ไดมี้รางระบายน ้ าส าหรับใช้
ในการระบายน ้ าไดอ้ยา่ง
สะดวก รวดเร็ว 

ก่อสร้างรางระบายน ้ า 
จ านวน  ๒  แห่ง ระยะทาง 
๓๐๐ ม.   

๓๐๐,๐๐๐
.- 

 
ร้อยละ๗๐ ของพ้ืนท่ีใน
หมู่บา้นไม่มีน ้ าขงั 

มีการะบายน ้ าโดยสะดวก
รวดเร็วไม่มีน ้ าขงัใน
หมู่บา้น 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๑๙.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้ า หมู่ท่ี  ๓ 

เพ่ือใหป้ระชาชนในหมู่ท่ี ๓ 
ไดมี้รางระบายน ้ าป้องกนัน ้ า
ท่วมขงัในหมู่บา้น  

รางระบายน ้ า ระยะทาง 
๑,๐๐๐ ม. 

๔๐๐,๐๐๐
.- 

   
ร้อยละ ๙๕ ของจ านวน
ครัวเรือนไม่มีน ้ าท่วมขงั

ในหมู่บา้น 

ประชาชนในหมู่ท่ี ๓ ไดมี้
รางระบายน ้ า เพ่ือระบาย
น ้ าอยา่งรวดเร็ว 

อบต.ไผโ่ทน 

 
 

 
 



 

-๕๘- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

๒.   ยุทธศาสตร์ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
          แผนงาน๒.๒   ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน า้ ฯลฯ 
 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณและทีม่า  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วยด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๒๕๖
๔ 

ตวัช้ีวดั  
(KPI) 

๒๐.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม ถนนเพ่ือ
การเกษตร ในพ้ืนท่ี 
รับผิดชอบ 

เพื่อใหป้ระชาชนทุก
หมู่บา้น ไดมี้ถนนส าหรับ
ใชใ้นการเกษตรไดอ้ยา่ง
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือ
การเกษตรตามท่ีไดรั้บการร้อง
ขอ 

๓๐๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ ๘๐ ของ
เกษตรกรในพ้ืนท่ี
ต าบลไผโ่ทน 
ไดรั้บประโยชน ์

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวก  รวดร็ว ในการเขา้
พ้ืนท่ีท าการเกษตรและ
ขนส่งผลผลิต 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๒๑.โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกสายหว้ยเคียน ,หว้ย
ข้ีเปรอะ,หว้ยตน้ฝาง ,หว้ย
ทบัชา้ง ,หว้ยตน้ผึ้ง) หมู่ท่ี ๖ 

เพ่ือใหป้ระชาชนในหมู่ท่ี ๖ 
ไดมี้ถนนส าหรับใชใ้น
การเกษตรไดอ้ยา่งสะดวก
รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก กวา้ง ๔ เมตร  
ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร 

  
๖๐๐,๐๐
๐.- 

 
ร้อยละ ๒๐ ของ
เกษตรกรหมู่ท่ี ๖ 
ไดรั้บประโยชน ์

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก ผลผลิตทาง
การเกษตรออกขายไดง่้าย 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๒๒.โครงการถนน หิน
คลุก สายหว้ยโต๋ม, สายแม่
ถอนนอ้ย .แม่ถอนใหญ่ 
หว้ยหางทุ่ง หมู่ท่ี ๘ 

เพ่ือใหป้ระชาชนในหมู่ท่ี ๘ 
ไดถ้นนใชท้ าการเกษตรท่ี
สะดวก 

ถนน หินคลุก. กวา้ง ๓ ม. ยาว 
๒,๐๐๐ ม. 

 
๔๐๐,๐๐๐

.- 
  

ร้อยละ ๖๐ ของ
เกษตรกรหมู่ท่ี ๘ 
ไดรั้บประโยชน ์

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก ผลผลิตทาง
การเกษตรออกขายไดง่้าย 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๒๓.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี ๔  บา้นวงัป้ึง 

เพ่ือใหป้ระชาชนหมู่ท่ี ๔  
ไดมี้ถนนส าหรับการ
คมนาคม ขนส่งท่ีสะดวก 
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กวา้ง  ๔  เมตร  
หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง  
๕๐๐ ม. 

๕๐๐,๐๐๐.-    
ร้อยละ ๙๕ ของ
ถนน ในหมู่บา้น
เป็นถนน คสล. 

ประชาชนมีถนนส าหรับ 
การคมนาคม สญัจร 
สะดวก ปลอดภยั 

 
อบต.ไผโ่ทน 



 

-๕๙- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

๒.   ยุทธศาสตร์ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
          แผนงาน๒.๒   ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน า้ ฯลฯ 
 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและทีม่า  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
๒๕๖
๓ 

๒๕๖๔ 
ตวัช้ีวดั  
(KPI) 

๒๔.โครงการ ถนนเพื่อการเกษตร บา้น
วงัป้ึง (สายหว้ยจ าค่าน ,หว้ยปู่หอม
,หว้ยแม่สาม ,สายหว้ยปู่ลอง, สายสนั
กลาง,สายสนัป่าเหือง ,หว้ยร่องเป้า) 
บา้นวงัป้ึง หมู่ท่ี ๔ 

เพื่อใหป้ระชาชนหมู่ท่ี ๔ ไดมี้
ถนนส าหรับใชใ้นการเกษตรได้
อยา่งสะดวกรวดเร็ว 

ท าถนนบออดั เพื่อ
การเกษตร ทั้ง ๘ 
สาย  ๘๐๐,๐๐๐.-   

ร้อยละ ๑๐ ของ
ถนนทั้ง ๘ สายใน
ระยะเวลา ๑ ปี 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวก  รวดร็ว ในการ
เขา้พ้ืนท่ีท าการเกษตร
และขนส่งผลผลิต 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๒๕.โครงการสร้างถนนการเกษตร  
สาย หว้ยปู่ลอง หมู่ท่ี ๓ 

เพ่ือใหป้ระชาชนในหมู่ท่ี ๓ ได้
มีถนนส าหรับใชใ้นการเกษตร
ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว 

ถนนลูกรัง  กวา้ง ๕ 
เมตร  ยาว  ๒,๐๐๐  
เมตร 

   
๖๐๐,๐๐๐.

- 

ร้อยละ ๑๐ ของ
ถนนการเกษตร
ในหมู่ท่ี ๓ ไดใ้ช้

ประโยชน ์

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
ผลผลิตทางการเกษตร
ออกขายไดง่้าย 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๒๖.โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ าใน
หมู่บา้น หมู่ท่ี ๑ 

เพ่ือใหป้ระชาชนหมู่ท่ี  ๑  ไดมี้
รางระบายน ้ าท่ีสะดวก  

รางระบายน ้ า คสล.             
ระยะทาง ๔๐๐ ม.  

๒ สายทาง 
 ๔๐๐,๐๐๐.-   

ร้อยละ๘๐ ของ
พ้ืนท่ีในหมู่บา้น

ไม่มีน ้ าขงั 

มีการะบายน ้ า
โดยสะดวกไม่มีน ้ าขงั
ในหมู่บา้น 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๒๗.โครงการก่อสร้างท่อใยหิน เขา้
พ้ืนท่ีการเกษตร บา้นไทรพร้าว หมู่ท่ี ๑ 

เพ่ือใหป้ระชาชนในหมู่ท่ี ๑ ได้
มีน ้ าส าหรับใชใ้นการเกษตรได้
อยา่งเพียงพอ 

ท่อใยหินขนาด ๔ 
น้ิว  ยาว  ๒,๐๐๐  
เมตร 

   
๖๐๐,๐๐๐.

- 

ร้อยละ ๒๐ ของ
เกษตรกรหมู่ท่ี ๖ 
ไดรั้บประโยชน ์

ประชาชนมีการน ้ า
ส าหรับท าการเกษตร
เพียงพอ 

 
อบต.ไผโ่ทน 



 

-๖๐- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

๒.   ยุทธศาสตร์ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
          แผนงาน๒.๒   ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน า้ ฯลฯ 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณและทีม่า  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วยด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ตวัช้ีวดั  
(KPI) 

๒๘.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้ าในหมู่บา้น หมู่ท่ี ๔ 

เพ่ือใหป้ระชาชนหมู่ท่ี  ๔ ไดมี้
รางระบายน ้ าท่ีสะดวก  

รางระบายน ้ า คสล.             
ระยะทาง ๔๐๐ ม. ๔ 

สายทาง 
 ๔๐๐,๐๐๐.-   

ร้อยละ๘๐ ของ
พ้ืนท่ีในหมู่บา้น

ไม่มีน ้ าขงั 

มีการะบายน ้ า
โดยสะดวกไม่มีน ้ าขงั
ในหมู่บา้น 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๒๙.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหว้ยประตูผา และ
หว้ยปู่เจียงหมู่ท่ี ๙ บา้นก่ิวนาค 
 

เพ่ือใหป้ระชาชนในหมู่ท่ี ๙ ได้
มีถนนส าหรับใชใ้นการ
คมนาคม ทางการเกษตรได้
อยา่งสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล.  กวา้ง ๓ 
เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร  
๑ เมตร ๑ เสน้ยาว 
๑,๐๐๐ ๕๐ ม. ๑เสน้ 

๕๐๐,๐๐๐.-    
ร้อยละ ๙๕ ของ
ถนน  ในหมู่บา้น
เป็นถนน คสล. 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับ การคมนาคม 
สญัจร สะดวก 
ปลอดภยั 

อบต.ไผโ่ทน 

๓๐.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้ า  หมู่ท่ี ๕ 

เพ่ือใหป้ระชาชนหมู่ท่ี  ๕ ไดมี้
การระบายน ้ าท่ีสะดวก รวแร็ว 

รางระบายน ้ า คสล.             
ระยะทาง ๕๐ ๐ ม.  ๑๐๐,๐๐๐.-   

ร้อยละ๘๐ ของ
พ้ืนท่ีในหมู่บา้น

ไม่มีน ้ าขงั 

มีการะบายน ้ า
โดยสะดวกไม่มีน ้ าขงั
ในหมู่บา้น 

อบต.ไผโ่ทน 

๓๑.โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซม ถนน คสล.ใน
หมู่บา้น หมู่ท่ี ๒ 

เพ่ือใหป้ระชาชนหมู่ท่ี ๒ ไดมี้
ถนนส าหรับคมนาคม สญัจร ท่ี
ปลอดภยั  

ถนน คสล.จ านวน ๒ 
สาย ยาว๕๐๐ ม. ๓๐๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ๘๐ ของ
พ้ืนท่ีในหมู่บา้นมี

ถนน คสล.  

การเดินทาง สญัจรใน
ถนน หมู่บา้นปลอดภยั 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๓๒.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เขา้พ้ืนท่ีการเกษตร หมู่ท่ี 
๑  บา้นไทรพร้าว 
 

เพ่ือใหป้ระชาชนในหมู่ท่ี ๑ ได้
มีถนนส าหรับใชใ้นการ
คมนาคม ขนส่งทางการเกษตร
ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. กวา้ง ๓  
เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร  

 ๕๐๐,๐๐๐.-   

ร้อยละ ๘๐  ของ
ของเกษตรกรใน
หมู่บา้นไดใ้ช้
ประโยชน ์

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 
ผลผลิตทางการเกษตร
ออกขายไดง่้าย 

 
อบต.ไผโ่ทน 



 

-๖๑- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

๒.   ยุทธศาสตร์ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
          แผนงาน๒.๒   ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน า้ ฯลฯ 
 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณและทีม่า  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วยด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
๒๕๖
๓ 

๒๕๖๔ 
ตวัช้ีวดั  
(KPI) 

๓๓.โครงการ ถนนการเกษตร
บดอดัแน่น หมู่ท่ี ๑  เขา้พ้ืนท่ี
การเกษตร 

เพื่อใหป้ระชาชนหมู่ท่ี ๑ ได้
มีถนนส าหรับใชใ้น
การเกษตรไดอ้ยา่งสะดวก
รวดเร็ว 

ถนนการเกษตรบดอดั
แน่น ๒ สาย 

   
๔๐๐,๐๐๐

.- 

ร้อยละ ๒๐ ของ
เกษตรกรบา้นไทรพร้าว 

– ก่ิวนาคไดรั้บ
ประโยชน ์

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวก  รวดร็ว ในการ
เขา้พ้ืนท่ีท าการเกษตร
และขนส่งผลผลิต 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๓๔.โครงการสร้างถนน
การเกษตรบดอดัแน่น บา้นก่ิว
นาค หมู่ท่ี ๙ 

เพ่ือใหป้ระชาชนในหมู่ท่ี ๙ 
ไดมี้ถนนส าหรับใชใ้น
การเกษตรไดอ้ยา่งสะดวก
รวดเร็ว 

ถนนการเกษตรบดอดั
แน่น  ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร 

 
๕๐๐,๐๐๐

.- 
  

ร้อยละ ๑๐ ของถนน
การเกษตรในหมู่ท่ี ๓ 
ไดใ้ชป้ระโยชน ์

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก ผลผลิตทาง
การเกษตรออกขายไดง่้าย 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๓๕.โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล.เขา้ท่ีท้ิงขยะประจ า
หมู่บา้นหมู่ท่ี ๒ 

เพ่ือใหป้ระชาชนหมู่ท่ี   ๒
ไดมี้ถนนส าหรับการน า
ขยะไปท้ิงในบ่อขยะ
หมู่บา้น  

ถนน คสล.จ านวน  
๑ สายจ านวน ๕๐๐ เมตร 

 ๓๐๐,๐๐๐   
ร้อยละ๘๐ ของ

ครัวเรือนในหมู่บา้นได้
ใช ้

ประชาชนน าขยะไปท้ิง
ในบ่อท้ิง หมดปัญหาเร่ือง
ขยะในหมู่บา้น 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๓๖.โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล.เขา้ท่ีพ้ืนท่ีการเกษตร หมู่
ท่ี ๒  

เพื่อใหเ้กษตรกร ไดใ้ชถ้นน
คมนาคมขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร  

ถนน คสล.จ านวน  
๒ สายยาว ๕๐๐ เมตร  ๕๐๐,๐๐๐   

ร้อยละ ๖๐ ของ
เกษตรกรในพ้ืนท่ี ไดใ้ช้

ประโยชน ์

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก ผลผลิตทาง
การเกษตรออกขายไดง่้าย 

 
อบต.ไผโ่ทน 



 

-๖๒- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

๒.   ยุทธศาสตร์ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
          แผนงาน๒.๒   ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน า้ ฯลฯ 
 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณและทีม่า  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ตวัช้ีวดั  
(KPI) 

๓๗.โครงการ ก่อสร้างลูกรัง
บดอดัแน่นถนนสายหว้ยแม่
กระทิง หมู่ท่ี ๓ บา้นแม่
กระทิงเช่ือม หมู่ท่ี ๔ บา้น
วงัป้ึง 

เพื่อใหป้ระชาชนหมู่ท่ี ๓ 
และหมู่ท่ี ๔ ไดมี้ถนน
ส าหรับใชใ้นการเกษตรได้
อยา่งสะดวกรวดเร็ว 

ถนนการเกษตรลูกรัง 
บดอดัแน่น ๑ สาย 

 ๙๐๐,๐๐๐.-   

ร้อยละ ๔๐ ของ
ประชาชน ๒ 
หมู่บา้นไดใ้ช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดรั้บความสะดวก  
รวดร็ว ในการเขา้พ้ืนท่ีท า
การเกษตรและขนส่งผลผลิต 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๓๘.โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล.ขา้มน ้ าแม่ค ามี  หมูท่ี ๖ 
(บา้นนายมงั   
ค าเขียว) 

เพื่อใหป้ระชาชน ในต าบล 
มีสะพานส าหรับใชใ้นการ
คมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก
รวดเร็ว 

สะพาน ผิวจราจร กวา้ง 
๗ เมตร ยาว ๓๐ เมตร 

๓,๐๐๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ๒๐ ของ
ประชาชน ในเขต

ต าบล 
ไผโ่ทนไดใ้ช้
ประโยชน ์

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก การขนส่ง ผลผลิต
ทางการเกษตรออกขายไดง่้าย 

อบจ. 
กรมสง่เสริมฯ 
อบต.ไผโ่ทน 

๓๙.โครงการขยายท่อ
น ้ าประปาไปยงั 
ป่าชา้  ม.๔ 

เพ่ือใหมี้น ้ าใชใ้นฌาปน
สถาน 

ท่อประปาขนาด ๑ น้ิว 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 

 ๕๐,๐๐๐   

ร้อยละ๕๐ ของ
ประชาชนใน
หมู่บา้นไดใ้ช้
ประโยชน ์

ประชาชนมีน ้ าใชใ้นการ
ประกอบพิธีฌาปนกิจศพ 

อบต.ไผโ่ทน 



 

 
 
 

-๖๓- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

๒.   ยุทธศาสตร์ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
          แผนงาน๒.๒   ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน า้ ฯลฯ 
 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและทีม่า  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วยด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ตวัช้ีวดั  
(KPI) 

๔๐.โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ า  หมู่
ท่ี ๘ 

เพ่ือใหป้ระชาชนหมู่ท่ี  ๘ไดมี้
การระบายน ้ าท่ีสะดวก รวแร็ว 

รางระบายน ้ า คสล.             
ระยะทาง ๑,๐๐ ๐  

ม. 
 ๓๐๐,๐๐๐   

ร้อยละ๘๐ ของ
พ้ืนท่ีในหมู่บา้น

ไม่มีน ้ าขงั 

มีการะบายน ้ า
โดยสะดวกไม่มีน ้ าขงั
ในหมู่บา้น 

อบต.ไผโ่ทน 

๔๑.โครงการก่อสร้างสะพานท่อลอด
เหล่ียม         หมู่ท่ี ๖ 

เพ่ือใหป้ระชาชนหมู่ท่ี ๖ มี
สะพานและเสน้ทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

สะพานบลอ็กคอน
เวร์ิส  ๑ แห่ง 

๑,๐๐๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ ๙๐ ของ
ประชากรใน
หมู่บา้น 

ไดรั้บประโยชน ์

ประชาชนมีการ
คมนาคมท่ีสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั  
ขนส่งผลผลิต
การเกษตร 
ออกจ าหน่ายได้
สะดวก 

 
กรมสง่เสริม 
กรมการปกครอง 
อบต.ไผโ่ทน 

 



 
 

-๖๔- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัแพร่ที ่ ๒  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและสาธารณูปโภค 
- ยุทธศาสตร์ การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ ๖ การพฒันาอาคารสถานทีแ่ละเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้วสัดุอุปกรณ์ให้เพยีงพอและทนัสมยัเพือ่การบริการประชาชน 
๒.   ยุทธศาสตร์ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 

  แผนงาน ๒.๓   พฒันาระบบไฟฟ้าและการส่ือสาร 
 

โครงการ /กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณและทีม่า  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ตวัช้ีวดั  
(KPI) 

๑.ซ่อมแซมปรับปรุง 
เพ่ิมเติม ไฟฟ้าสาธารณะใน
เขตรับผิดชอบ อบต.ไผ่
โทน 

เพ่ือใหป้ระชาชน หมู่ท่ี ๑-๙ มี
ไฟฟ้าสาธารณะส าหรับใช้
แสงสวา่งในการคมนาคมได้
อยา่งสะดวกปลอดภยั 

ปรับปรุง ซ่อมแซม 
เพ่ิมเติม ระบบฟ้าในเขต
รับผิดชอบ อบต.ไผโ่ทน 

๒๐๐,๐๐๐.-    
ร้อยละ ๙๕ ของไฟฟ้า

สาธารณะ ใน
ระยะเวลา ๑ ปี 

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวก ปลอดภยั ในเวลา
กลางคืน 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๒.ขยายเขตไฟฟ้า ฌาปน
สถาน หมู่ท่ี ๗  

เพื่อใหป้ระชาชน หมู่ท่ี ๗ มี
ไฟฟ้าสาธารณะส าหรับใช้
ในฌาปนสถาน 

ไฟฟ้าสาธารณะ 
จ านวน ๑ จุด ๒๐๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ ๙๐ ของผูม้า
ประกอบพิธีฌาปนกิจ

ไดใ้ชป้ระโยชน ์

ประชาชนมีไฟฟ้าใชใ้นพิธี
ฌาปนกิจศพ 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๓.ขยายเขตไฟฟ้า ฌาปน
สถาน หมู่ท่ี ๑ 

เพ่ือใหป้ระชาชน หมู่ท่ี ๑ มี
ไฟฟ้าสาธารณะส าหรับใช้
ในฌาปนสถาน 

ไฟฟ้าสาธารณะ 
จ านวน ๑ จุด   

๑๐๐,๐๐
๐.- 

 
ร้อยละ ๙๐ ของผูม้า
ประกอบพิธีฌาปนกิจ

ไดใ้ชป้ระโยชน ์

ประชาชนมีไฟฟ้าใชใ้นพิธี
ฌาปนกิจศพ 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๔.โครงการส ารวจ และ
ช่วยเหลือครัวเรือนท่ียงั
ไม่ไดอ้ยูใ่นเขตขยายไฟฟ้า 

เพ่ือหาทางใหค้วามช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีบา้นเรือนอยูไ่กล
เขตไฟฟ้าแรงต ่า 

๙ หมู่บา้น 
๒๐๐,๐๐๐    

ร้อยละ ๙๘ ของ
ครัวเรือนในต าบลไผ่

โทนมีไฟฟ้าใช ้

ประชาชนมีไฟฟ้าใชทุ้ก
ครัวเรือน 

 



 

 
-๖๕- 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัแพร่ที ่ ๑  ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติ 
- ยุทธศาสตร์ การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่ ๒ การพฒันาด้านการศึกษา 

๓.   ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษา และการพฒันาคุณภาพชีวติ 
           แผนงาน๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรม กระบวนการ และงบประมาณส าหรับการจดัการศึกษาของศูนย์พฒันาเดก็เลก็ โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมธัยม, ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณและทีม่า  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ตวัช้ีวดั  
(KPI) 

๑.โครงการจดั
กิจกรรมวนัเด็ก 

เพื่อใหน้กัเรียนและเด็กเลก็ใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ในต าบล    
ไผโ่ทน ๔ ศูนย ์ไดมี้พฒันาการ
ท่ีดีทางดา้นต่างๆ  

เด็กนกัเรียนและเด็กใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ใน
ต าบลไผโ่ทน จ านวน  
๓๐๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- 
ร้อยละ ๙๕ ของ
เป้าหมาย มี
ความสุข 

เด็กเลก็ในต าบลไดรั้บความ
สนุกสนาน และไดรั้บการ
ส่งเสริมพฒันาการดา้น
ร่างกาย อารมณ์ และ
สติปัญญา 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๒.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็  

เพื่อปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
ภายในต าบลให ้น่าอยู ่และ
เหมาะสมต่อการเล้ียงดู 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็จ านวน 
๔ ศูนย ์ ๒๐๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ๕๐ ของ
เป้าหมายไดรั้บ
การซ่อมแซม 

เด็กเลก็ในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
มีความเป็นอยูแ่ละพฒันาการ
ดีข้ึน 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๓.โครงการสนบัสนุน
วสัดุอุปกรณ์ ส่ือการ
เรียน ศูนยเ์ด็กเลก็  

เพื่อจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ ส่ือการ
เรียน  เช่น เคร่ืองนอน ,ของเล่น  

ศูนยเ์ด็กเลก็ในต าบลไผ่
โทน จ านวน ๔ ศูนย ์ ๒๕๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ๙๐ ของ
เป้าหมายไดใ้ช้
ประโยชน ์

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ในต าบล
ไดรั้บการพฒันาในการเป็น
ศูนยเ์ด็กเลก็น่าอยู ่

 
อบต.ไผโ่ทน 



 

๔.โครงการสนบัสนุน
อาหารเสริม (นม) 

เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนไดมี้ภาวะ
โภชนาการท่ีดี สุขภาพแขง็แรง 

จดัหารอาหารเสริม (นม ) 
แก่เด็กนกัเรียนในศูนยฯ์
เด็กเลก็ และนกัเรียนใน
โรงเรียน ทุกโรง/ศูนยฯ์  

๕๐๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ ๑๐๐
ของเป้าหมาย 
ไดด่ื้มนมเป็น

ประจ า 

เด็กนกัเรียนในศูนย/์โรงเรียน
ทุกคนไดบ้ริโภคอาหารเสริม   

 
 
อบต.ไผโ่ทน 

 
 

-๖๖- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

๓.   ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษา และการพฒันาคุณภาพชีวติ 
           แผนงาน๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรม กระบวนการ และงบประมาณส าหรับการจดัการศึกษาของศูนย์พฒันาเดก็เลก็ โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมธัยม, ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  
 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ตวัช้ีวดั  
(KPI) 

๕.โครงการสนบัสนุน
อาหารกลางวนั 

เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนไดมี้ภาวะ
โภชนาการทีดี สุขภาพ
แขง็แรง 

จดัหารอาหารกลางวนั แก่เด็ก
นกัเรียนในศูนยฯ์เด็กเลก็ และ
นกัเรียนในโรงเรียน ทุกโรง/
ศูนยฯ์ ในพ้ืนท่ีต าบลไผโ่ทน 

๕๐๐,๐๐๐.-    
ร้อยละ ๑๐๐ของ

เป้าหมาย 
มีอาหารกลางวนัทาน  

เด็กนกัเรียนในศูนย/์โรงเรียน
ทุกคนไดบ้ริโภคอาหาร
กลางวนัฟรี ลดรายจ่ายของ
ครอบครัว 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๖.โครงการสนบัสนุน
ค่าพาหนะรับ-ส่ง
นกัเรียนศูนย ์พฒันาเด็ก
เลก็ นกัเรียนโรงเรียนท่ี
ถูกยบุ 

๑.เพื่อจา้งเหมาพาหนะรับส่ง
เด็กนกัเรียนศูนย ์ 
๒.อุดหนุนใหก้บัโรงเรียนใน
เขตพ้ืนท่ีต าบลไผโ่ทนเป็นค่า
พาหนะส าหรับนกัเรียน
โรงเรียนท่ีถูกยบุรวม 

๑. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
๒.โรงเรียน ๓ แห่ง 

๒๐๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ ๒๐ ของภาระ
ค่าใชจ่้ายของ
ผูป้กครอง เด็ก
นกัเรียนเป้าหมาย 

บรรเทาภาระค่าใชจ่้ายของ
ผูป้กครองเด็กนกัเรียน 

 
อบต.ไผโ่ทน 



 

๗.โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียนศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ อบต.ไผโ่ทน 

เพ่ือสร้างอาคารใหแ้ก่ศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ในความ
รับผิดชอบของอบต.ไผโ่ทน 

ก่อสร้างอาคารเรียนจ านวน ๑ 
หลงั ๑,๐๐๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ ๙๕ ของเด็ก
นกัเรียนในศูนยฯ์ 
ไดรั้บประโยชน์  

นกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มี
สถานท่ีเรียนท่ีน่าอยู ่ได้
มาตรฐาน 

อบต.ไผโ่ทน 
กรมสง่เสริมฯ 

-๖๗- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

๓.   ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษา และการพฒันาคุณภาพชีวติ 
  แผนงาน๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรม กระบวนการ และงบประมาณส าหรับการจดัการศึกษาของศูนย์พฒันาเดก็เลก็ โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมธัยม, ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  
 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณและทีม่า  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ตวัช้ีวดั  
(KPI) 

๘.โครงการแขง่ขนักีฬาศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ 

เพื่อจดัการแขง่ขนักีฬา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

เด็กนกัเรียนศูนย ์๓ ศูนย ์
๙๐,๐๐๐    

ร้อยละ๙๐ของเด็ก
นกัเรียนมี
พฒันาการท่ีดี 

เด็กนกัเรียนศูนยฯ์มี
พฒันาการท่ีดีข้ึน 
 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๙.โครงการทศันศึกษาของเด็ก
นกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

เพื่อพาเด็กนกัเรีนศูนยไ์ป
ทศันาศึกษาในแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ 

เด็กนกัเรียนศูนย ์๓ ศูนย ์
๒๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ ๙๐ ของ
เป้าหมาย มีการ
ปฏิบติัตวัท่ีดีข้ึน 

เด็กนกัเรียนศูนยฯ์มี
พฒันาการการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน 
 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๑๐.โครงการเฝ้าระวงัและส่งเสริม
สุภาพเด็กเลก็ 

เพื่อเป็นการเฝ้าระวงัและ
รักษาสุขภาพใหแ้ก่เด็ก
เลก็ในศูนยฯ์ 

เด็กนกัเรียนศูนย ์๓ 
ศูนย ์ ๑๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ๘๐ ของ
เป้าหมายมีสุขภาพท่ี
แขง็แรงไม่เป็นโรค 

เด็กนกัเรียนศูนยมี์สุภาพดี
แขง็แรง 

 
อบต.ไผโ่ทน 

 
 



 
 
 

-๖๘- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

๓.   ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษา และการพฒันาคุณภาพชีวติ 
  แผนงาน๓.๒ ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ภูมปัิญญาท้องถิ่น 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณและทีม่า  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ตวัช้ีวดั  
(KPI) 

๑.โครงการสืบสานวฒันธรรม
ประเพณีของต าบลไผโ่ทน 

เพื่อสืบสานวฒันธรรมประเพณีของ
ต าบลไผโ่ทน 

๑ โครงการ 
๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.-   

ร้อยละ ๒๐ ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

สืบสานประเพณีอนัดีงาม
ของทอ้งถ่ินใหย้งัคงมีไว ้

 
อบต.ไผโ่ทน 

๒.โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ใหแ้ก่เด็กนกัเรียน ใน
โรงเรียน และเยาวชน 

เพื่ออุดหนุนส านกัเรียนบา้นวงัพึ่ง 
ต าบลไผโ่ทน  ในการอบรม 
คุณธรรม จริยธรม ใหเ้ยาวชนและ
เด็กนกัเรียน 

 เด็กนกัเรียน และ
เยาวชนในพ้ืนท่ีต าบล
ไผโ่ทน 

๒๐,๐๐๐.-    
ร้อยละ ๙๐ ของ
เป้าหมาย มีการ
ปฏิบติัตวัท่ีดีข้ึน 

เด็กนกัเรียน และเยาวชน
ต าบลไผโ่ทนมีโอกาส
ปฏิบติัธรรมร่วมกนั 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๓.โครงการจดังานราชพิธี งาน
รัฐพิธีและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการธ ารงไวซ่ึ้งสถาบนัหลกั 

เพื่ออุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอร้องกวางตามโครงการ 

จดังานในวนัส าคญั
ต่างๆของไทย ๑๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ ๙๕ ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

มีส่วนร่วม  

เพื่อใหก้ารจดังานในวนั
ส าคญัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สถาบนัใหส้มพระเกียรติ 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๔.โครงการก่อสร้างซุม้ถวาย
ดอกไมจ้นัทน์ งานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็พระปรมิทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 

เพื่ออุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอร้องกวางตามโครงการ 

เพื่อใหก้ารจดังานถวาย
ถวายพระเพลิงพระบรม
ศพ ฯเป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย สมพระเกียรติ 

๓๕,๐๐๐.-    
ความพึงพอใจของ
ประชาชนการจดั

งาน 

ประชาชนเขา้ร่วมงาน
ดงักล่าวดว้ยความ
เรียบร้อยและสมพระ
เกียรติ 

อบต.ไผโ่ทน 
อ.ร้องกวาง 



 

 
 
 

-๖๙- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

๓.   ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษา และการพฒันาคุณภาพชีวติ 
  แผนงาน๓.๓ การพฒันาคุณภาพชีวติ 

โครงการ /กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณและทีม่า  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ตวัช้ีวดั  
(KPI) 

๑.ช่วยเหลือเบ้ียยงัชีพ
แก่ผูสู้งอาย ุผูพิ้การ ผู ้
ติดเช้ือเอดส์ และ
ผูด้อ้ยโอกาสอ่ืน ๆ 

เพ่ือใหผู้สู้งอาย ุผูพิ้การ ผูติ้ดเช้ือ
เอดส์ และผูด้อ้ยโอกาสอ่ืน ๆ ท่ี
มีฐานะยากจน หมู่ท่ี ๑ – ๙ 
ไดรั้บเบ้ียยงัชีพอยา่งทัว่ถึง 

ผูสู้งอาย ุ
 จ านวน ๖๐๐ คน 

๑,๐๐๐,๐๐๐.-    
ร้อยละ ๙๐ ของ
เป้าหมายไดรั้บ
ประโยชน ์

ผูสู้งอาย ุผูพิ้การ ผูติ้ดเช้ือ
เอดส์ และผูด้อ้ยโอกาส ไดรั้บ
ประโยชน ์

 
อบต.ไผโ่ทน 

๒.โครงการบา้นเอ้ือ
อาทรผูด้อ้ยโอกาส 

เพ่ือใหผู้ด้อ้ยโอกาสในพ้ืนท่ี 
ต าบลไผโ่ทน ไดมี้ท่ีพกัอาศยัท่ี
เหมาะสม 

สร้างบา้นพกัอาศยัใหก้บั
ผูด้อ้ยโอกาส ในพ้ืนท่ีต าบล

ไผโ่ทน  
๑๐๐,๐๐๐    

ร้อยละ๕ ของผู ้
ยากไร้มีท่ีอยู่
อาศยัท่ีดี 

ผูด้อ้ยโอกาสในพ้ืนท่ี ต าบล
ไผโ่ทน ไดมี้ท่ีพกัอาศยัท่ี
เหมาะสม 

 
อบต.ไผโ่ทน 

 ๓.โครงการต่อสู้
เอาชนะความยากจน 

 เพ่ือใหค้นยากจนในพ้ืนท่ีต าบล
ไผโ่ทน ไดมี้โอกาสในการ
ด าเนินชีวติ เช่น ดา้นการศึกษา 
อาชีพ  

 ส่งเสริมใหค้นยากจนไดมี้
โอกาสในการด าเนินชีวติ
ร่วมกบัคนอ่ืน ๆ อยา่งเท่า

เทียมกนั 

 ๑๐๐,๐๐๐   

ร้อยละ๘๐ ของ
ประชากร มี

ความเป็นอยูท่ี่ดี
ข้ึน 

ประชากร มีความเป็นอยูท่ี่ดี
ข้ึน 

 
อบต.ไผโ่ทน 



 

๔.โครงการ
ทุนการศึกษาแก่เด็ก
นกัเรียนดอ้ยโอกาส 

เพ่ือใหผู้ด้อ้ยโอกาสในพ้ืนท่ี 
ต าบลไผโ่ทน ไดมี้คุณภาพชีวติ
ท่ีเหมาะสม 

มอบทุนแก่นกัเรียนท่ีดอ้ย
โอกาส 

๓๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ ๒๐ ของ
เด็กนกัเรียนท่ี
ดอ้ยโอกาสมี

ทุนในการศึกษา 

เด็กนกัเรียนท่ีดอ้ยโอกาส มี
โอกาสศึกษาท่ีดีข้ึน 

 
อบต.ไผโ่ทน 

 

 

-๗๐- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

 

๓.   ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษา และการพฒันาคุณภาพชีวติ 
  แผนงาน๓.๓ การพฒันาคุณภาพชีวติ 
 

โครงการ /กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณและทีม่า  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ตวัช้ีวดั  
(KPI) 

๕.โครงการแกไ้ขปัญหา
สงัคมในพ้ืนท่ี 

เพื่อสนบัสนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอร้องกวางแกไ้ขปัญหา
สงัคมในพ้ืนท่ี 

ประชาชน ๙ หมู่บา้นใน
เขตต าบลไผโ่ทน ๑๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ ๙๐ ของ
พ้ืนท่ีมีปัญหาดา้น

สงัคม 

ปัญหาทางสงัคมบางเร่ืองไดรั้บ
การแกไ้ข 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๗.โครงการพฒันาตุณภาพ
ชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อพฒันาประชาชนในต าบลให้
มีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

ประชาชน ๙ หมู่บา้นใน
เขตต าบลไผโ่ทน ๑๐,๐๐๐.-    

คุณภาพชีวติของ
ประชาชนโดยรวม 

ประชาชนในต าบลไผโ่ทนใหมี้
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

 
อบต.ไผโ่ทน 

 

 
 



 

 
 

 
 

-๗๑- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

 

๓.   ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษา และการพฒันาคุณภาพชีวติ 
  แผนงาน๓.๓ การพฒันาคุณภาพชีวติ 
 

โครงการ /กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณและทีม่า  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ตวัช้ีวดั  
(KPI) 

๘.โครงการสนบัสนุน
กิจกรรม จดัหาอาชีพเพื่อ
สร้างรายไดห้รือเสริม
รายไดใ้หแ้ก่เด็ก เยาวชน 
สตรี คนชรา ผูด้อ้ยโอกาส
และผูช่้วยเหลือตวัเองไม่ได ้

เพื่อให ้เด็ก เยาวชน สตรี 
คนชรา ผูด้อ้ยโอกาสและผู ้
ช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้มี
รายไดใ้นการเล้ียงชีพตาม
สมควร 

เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา 
ผูด้อ้ยโอกาสและผู ้
ช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้ใน
ต าบลไผโ่ทน 

๑๐๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ ๖๐ ของ
เป้าหมาย มี

กิจกรรม รายได ้
ใชเ้วลาวา่งเกิด
ประโยชน ์

เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา 
ผูด้อ้ยโอกาสและผูช่้วยเหลือ
ตวัเองไม่ไดมี้รายไดใ้นการ
เล้ียงชีพตามสมควร 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๙.โครงการส่งเสริมอาชีพ
ภูมิปัญญาไทยส าหรับผูสู้ง
วยั 

เพื่อใหผู้สู้งอายไุดมี้อาชีพ
เพ่ิมรายได ้

ผูสู้งอายใุนเขตพ้ืนท่ีต าบล
ไผโ่ทน 

๑๐๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ ๔๐ ของ
ผูสู้งอายใุนพ้ืนท่ี 
มีกิจกรรมท่ีท า

ร่วมกนั 

ผูสู้งอายนุ าส่ิงท่ีได ้มาใชใ้น
ชิวติประจ าวนั 

 
อบต.ไผโ่ทน 



 

๑๐.โครงการส่งเสริม
คุณภาพผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ 
และผูป่้วยเอดส์ 

เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ และผูป่้วย
เอดส์ 

ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ และผูป่้วย
เอดส์ ๕,๐๐๐.-    

สุขภาพของ
เป้าหมาย 

ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ และผูป่้วย
เอดส์ มีสุขภาพท่ีดีข้ึน 

 
อบต.ไผโ่ทน 

 
-๗๒- 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

          ๔.   ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
         แผนงาน๔.๑  การจดัการส่ิงแวดล้อมและมลพษิต่าง ๆ   
 

โครงการ/ กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและทีม่า  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ตวัช้ีวดั  
(KPI) 

๑.โครงการป้องกนั
หมอกควนัและไฟป่า
ในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 

เพื่อเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามยัของประชาชน
และส่ิงแวดลอ้ม 

ป่ า ชุ ม ช น  แ ล ะ
หมู่บ้าน จ านวน ๙ 
หมู่บา้น 

๙๐,๐๐๐.- ๙๐,๐๐๐.-   

ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชากรมีสุข

ภาวะการหายใจท่ี
สะดวก ปลอดโปร่ง 

ประชาชนมีสุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรงไม่ป่วยเป็นโรคระบบ
ทางเดินหายใจ 
 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๒.โครงการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอย
ชุมชน 

เพ่ือใหป้ระชาชนหมู่ท่ี ๑-๙ ได้
มีการบริหารจดัการขยะอยา่งมี
ระบบ ส าหรับการสร้าง
จิตส านึกในการดูแล 
ส่ิงแวดลอ้ม 

สถานท่ีส าหรับท้ิง
และก าจดัขยะอยา่ง
มีระบบ ทุกหมู่บา้น ๒๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชากรในต าบลไผ่
โทน มีการก าจดัขยะ

ท่ีดี 

ในพ้ืนท่ีต าบลไผโ่ทนมีการก าจดั
ขยะท่ีเหมาะสม และไม่เกิด
มลภาวะ 

 
อบต.ไผโ่ทน 



 

 
 

-๗๓- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

          ๔.   ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
         แผนงาน๔.๑  การจดัการส่ิงแวดล้อมและมลพษิต่าง ๆ   

โครงการ/ กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและทีม่า  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ตวัช้ีวดั  
(KPI) 

๓.โครงการบริหาร
จดัการป่าชุมชน ต าบล
ไผโ่ทน 

เพื่อสนบัสนุนใหห้มู่บา้น
บริหารจดัการป่าชุมชนใน
หมู่บา้นของตนเอง 

ป่าชุมชน ๙ หมู่บา้น 
๒๐๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน
ในหมู่บา้นไดรั้บประโยชน์

จากป่าชุมชน 

มีป่าชุมชนท่ีอุดมสมบูรณ์ 
เป็นแหล่งอาหาของชุมชน 

อบต.ไผโ่ทน 

๔.โครงการรักน ้ า รักป่า 
รักษาแผน่ดิน 

เพื่อด าเนินกิจกรรมในการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติตาม
นโยบาย 

๑ โครงการ 
๒๐,๐๐๐.-    

ความสมบรณ์ของ
ทรัพยากรในพ้ืนท่ี 

ทรัพยากรธรรมชาติใน
ต าบลไผโ่ทนดีข้ึน 

อบต.ไผโ่ทน 

๕.โครงการส่งเสริมการ
ปลูกหญา้แฝก 

เพื่อส่งเสริมการปลูกหญา้แฝก
เพื่อรักษาหนา้ดิน และลดการ
พงัทลายของดิน 

เกษตรกร ๙ 
หมู่บา้น ๒๐,๐๐๐.-    

การพงัทลายของดินใน
พ้ืนท่ีชุมชน และพ้ืนท่ีท า

การเกษตร 

ลดการพงัทลายของดินและ
การทรุดตวัของตล่ิง 

อบต.ไผโ่ทน 

๖.โครงการปล่อยปลา
ในวนัส าคญัต่างๆ 

เพื่ออนุรักษพ์นัธ์ปลาในแหล่ง
น ้ าธรรมชาติ 

ปล่อยปลาในแหล่ง
น ้ าธรรมชาติ และ
สระน ้ าประจ า

หมู่บา้น 

๒๐,๐๐๐.-    
ปริมาณการเพ่ิมของปลาใน

แหล่งน ้ าและสระน ้ า 

มีแหล่งอาหารเพ่ิมข้ึนในธร
มชาติและสระน ้ าประจ า
หมู่บา้น 

อบต.ไผโ่ทน 



 

 
 

-๗๔- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

๕.   ยุทธศาสตร์พฒันาเศรษฐกจิ   
          แผนงาน๕.๑   ส่งเสริม พฒันาอาชีพและรายได้แก่ประชาชน 
 

โครงการ /กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและทีม่า  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ตวัช้ีวดั  
(KPI) 

๑.โครงการก่อสร้างศูนยฝึ์ก
อาชีพประจ าหมู่บา้น 

เพ่ือใหป้ระชาชน หมู่ท่ี ๑-๙ ไดมี้
ศูนยฝึ์กอาชีพประจ าหมู่บา้นทุก
หมู่ 

ศูนยฝึ์กอาชีพประจ า
หมู่บา้น จ านวน ๙ 
แห่ง    

  
๕๐๐,๐
๐๐.- 

 
ร้อยละ ๓๐ ของ
ประชากรในพ้ืนท่ี
ไดใ้ชป้ระโยชน ์

ประชาชนมีสถานท่ีส าหรับฝึก
อาชะและท ากิจกรรมร่วมกนั 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๒.โครงการฝึกอบรมการ
ประกอบอาชีพเสริม แก่
ประชาชน 

เพื่อใหป้ระชาชนท่ีเขา้ฝึกอบรม มี
ความรู้ในการประกอบอาชีพ
เสริม  เพ่ือสร้างรายไดแ้ก่
ครัวเรือน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ผูส้นใจทัว่ไป  

๕๐,๐๐๐.-    
ร้อยละ ๖๐ ของ
ประชากรมีอาชีพ

เสริมท า 

ประชาชนท่ีเขา้ฝึกอบรม มี
ความรู้ในการประกอบอาชีพ
เสริม  เพ่ือสร้างรายไดแ้ก่
ครัวเรือน 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๓.โครงการก่อสร้างตลาดริม
ทาง 

เพื่อเป็นศูนยก์ลางการจ าหน่าย
สินคา้ทอ้งถ่ิน 

๑ แห่ง 
 

๕๐๐,๐๐๐
.- 

  
รายไดเ้สริมของ
ประชาชนใน

พ้ืนท่ี 

ประชาชนมีสถานท่ีจ าหน่าย
สินคา้ และผลผลิตในทอ้งถ่ิน 

 
อบต.ไผโ่ทน 

 
 



 

-๗๕- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

๖.    ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการกฬีา และสุขภาพอนามยั   
          แผนงาน๖.๑   ป้องกนั แก้ไขปัญหาโรคตดิต่อของชุมชน   
 

โครงการ /กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั  
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.โครงการควบคุม
ป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออก 

เพ่ือลดอตัราการเกิดโรคไขเ้ลือดออก
ตลอดจนปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
ดูแลรักษาสุขภาพ ของประชาชน 

จดัซ้ือสารเคมีป้องกนัยงุลาย เช่น 
ทรายอะเบท ,น ้ ายาพน่หมอกควนั ,
ตลอดถึงกิจกรรมการรณรงค ์ให้
ความรู้ ,กิจกรรมพน่หมอกควนั ฯ 

๑๐๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ๙๕ ของ
ประชากรไม่ป่วย
เป็นโรค
ไขเ้ลือดออก 

ประชากรในต าบลไผ่
โทนไม่ป่วยเป็นโรค
ไขเ้ลือดออก 

 
 
อบต.ไผโ่ทน 

๒.โครงการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกนัโรค
ในชุมชน 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค
แก่ประชาชน 

ประชาชนในต าบลไผโ่ทน   

๕๐,๐๐๐.-    
ร้อยละ ๙๐ ของ
ไม่ป่วยเป็นโรค  

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแขง็แรง
สมบูรณ์และไม่เป็น
โรคติดต่อ 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๓.โครงการซ้ือวคัซีน
และควบคุมป้องกนัโรค
สตัว ์  

เพ่ือใหป้ระชาชน หมู่ท่ี ๑-๙  ไดน้ า
สตัวเ์ล้ียงมาฉีดวคัซีน เพ่ือป้องกนั
โรค  

สตัวเ์ล้ียงทุกชนิด ในพ้ืนท่ีต าบลไผ่
โทน   ๕๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ ๙๕ ของ
ประชากรไม่ป่วย
เป็นโรคติดต่อ 

ไม่มีการระบาดของ
โรคสตัวใ์นพ้ืนท่ี 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๔.โครงการส่งเสริม
และพฒันาแกนน า
สุขภาพป้องกนั
โรคติดต่อทัว่ไป 

เพ่ือใหป้ระชาชน หมู่ท่ี ๑-๙ ไดรั้บมี
สุขภาพร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์และ
ไม่เป็นโรคติดต่อ 

ประชาชนทัว่ไป และ อสม. 

๕๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนและ 
อสม.มีความรู้
ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัโรค 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแขง็แรง
สมบูรณ์และไม่เป็น
โรคติดต่อ  

 
 
อบต.ไผโ่ทน 



 

 
 

-๗๖- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

๖.    ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการกฬีา และสุขภาพอนามยั   
          แผนงาน๖.๑   ป้องกนั แก้ไขปัญหาโรคตดิต่อของชุมชน   
 

โครงการ /กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั  
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕.โครงการป้องกนัโรค
พยาธิใบไมใ้นตบั 

เพื่อป้องกนั และสนบัสนุนยาฆ่า
พยาธิใบไมใ้นตบั 

เพ่ือส ารวจ และจดัซ้ือยาฆ่าพยาธิ
ใบไมใ้นตบัใหแ้ก่ประชาชน 

 
๑๐๐,๐๐๐.

- 
  

ร้อยละ๙๕ ของ
ประชากรไม่ป่วย
เป็นโรค พยาธิ
ใบไมใ้นตบั 

ประชากรในต าบลไผโ่ทนไม่
ป่วยเป็นโรคพยาธิใบไมใ้น
ตบั 

 
 
อบต.ไผโ่ทน 

 

 
 
 
 
 

 



 

-๗๗- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

๖.    ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการกฬีา และสุขภาพอนามยั   
          แผนงาน๖.๒   จดัสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา อาคารสถานที ่สนามกฬีา วสัดุอุปกรณ์ส าหรับการออกก าลงักาย และการกฬีา 
 

โครงการ / กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั  
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔    

๑.โครงการส่งเสริม
กิจกรรมกีฬา ประจ าต าบล ,
หมู่บา้น และระดบัอ่ืนๆ 

เพ่ือใหป้ระชาชน เยาวชนหมู่
ท่ี ๑-๙ ไดเ้ล่นกีฬา ส าหรับให้
สุขภาพร่างกายแขง็แรง
สมบูรณ์ 

สนบัสนุนอุปกรณ์กีฬา และ
กิจกรรมการแข่งขนักีฬาประจ า
หมู่บา้น หรือระดบัต าบลหรือ
ระดบัแนๆ 

๕๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ ๗๐ ของ
ประชาชนในต าบลมี
การเล่นกีฬา และออก
ก าลงัการ 

ประชาชนในต าบลไผ่
โทนมีสุขภาพร่างกาย
แขง็แรง  

 
อบต.ไผโ่ทน 

๒.โครงการจดัซ้ือเคร่ือง
ออกก าลงักาย (เคร่ืองฟิต
เนส) 

เพื่อใหป้ระชาชน สถานท่ี
ออกก าลงักาย มีสุขภาพ
ร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์ 

เคร่ืองออกก าลงักาย (เคร่ืองฟิต
เนส) จ านวน ๑ ชุด ๒๐๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ๕๐ ของ
ประชากรในต าบล ได้

ใชบ้ริการ 

ประชาชนในต าบลไผ่
โทนมีสุขภาพร่างกาย
แขง็แรง 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๓.โครงการก่อสร้าง ต่อเติม 
ซ่อมแซมสนามกีฬา ประจ า
หมู่บา้น 

เพื่อใหมี้สถานท่ีส าหรับ
จดัการแข่งขนักีฬาระดบั
หมู่บา้นและต าบล  

สนามกีฬาประจ าหมู่บา้น     
จ านวน ๙ แห่ง 

 ๙๐๐,๐๐๐.-   

ร้อยละ ๘๐ ของ 
ประชากร แต่ละ

หมู่บา้นมีสถานท่ีออก
ก าลงักาย 

ประชาชนในต าบลไผ่
โทนมีสุขภาพร่างกาย
แขง็แรง 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๔.โครงการก่อสร้าง ต่อเติม 
ซ่อมแซมสนามกีฬา ประจ า
ต าบลไผโ่ทน หมู่ท่ี ๔ บา้น
วงัป้ึง 

เพื่อใหส้นามกีฬามีความ
พร้อมสมบูรณ์ในการใชง้าน
และบริการประชาชน 

สนามกีฬาประจ าต าบล ๑ แห่ง 

๕๐๐,๐๐๐.-    
ร้อยละ ๖๐ ของ 

ประชากร ต าบลไผโ่ทน
มีสถานท่ีออกก าลงักาย 

ประชาชนในต าบลไผ่
โทนมีสุขภาพร่างกาย
แขง็แรง 

 
อบต.ไผโ่ทน 

 



 

-๗๘- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

๗.   ยุทธศาสตร์ การรักษาความสงบเรียบร้อย   การป้องกนับรรเทาสาธารณภัย การป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
          แผนงาน๗.๑    ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

โครงการ /กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

 

งบประมาณและทีม่า  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ 
๒๕๖
๒ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ตวัช้ีวดั  
(KPI) 

๑.โครงการจดัหา
เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการ
ป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั  
 

เพื่อให ้อบต.ไผโ่ทน อปพร.มี
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการปฏิบติั
หนา้ท่ีในการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัแก่ประชาชน ไดอ้ยา่ง
สะดวก 

จดัหาเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้น
การป้องกนับรรเทาสาธารณ
ภยั เช่น อุปกรณ์ดบัเพลิง ,
เคร่ืองชูชีพ, เปลสนาม ฯลฯ  

๒๐๐,๐๐๐
.- 

   
ร้อยละ ๙๕ ของ

ประชาชนในต าบล
ไดรั้บประโยชน ์

มีอุปกรณ์ในการ
ป้องกนัและบรเทาสา
ธารณภยัท่ีได้
มาตรฐาน สะดวก รว
เร็ว 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๒.โครงการฝึกอบรม
ทบทวนเพ่ิมประสิทธิภาพ  
สมาชิกอปพร.  

เพี่อมีสามชิก อปพร.ท่ีเพียงพอต่อการ
ปฏิบติังาน และเตรียมความพร้อม
สร้างความรู้ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ 
อปพร. 

จดัฝึกอบรม เพ่ิมจ านวน และ
ฝึกทบทวนเพ่ิมประสิทธิภาพ  
สมาชิกอปพร. 

๓๐๐,๐๐๐
.- 

   
ร้อยละ ๒ ของจ านวน 
อปพร.ต่อจ านวน

ประชากรต าบลไผโ่ทน 

อปพร.มีเพียงพอ และ 
มีความพร้อม เทคนิค 
การปฏิบติังานท่ี
เหมาะสมเม่ือเกิด
สาธารณะภยั 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๓.โครงการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพ่ือเตรียมการป้องกนัสาธารณภยัท่ี
อาจเกิดข้ึน และแกไ้ขปัญหา 

จดัเตรียมงบประมาณเพื่อ
ป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 

๓๐๐,๐๐๐
.- 

   
ร้อยละ ๙๕ ของ

ประชากรท่ีเกิดสาธารณ
ภยัไดรั้บการช่วยเหลือ 

มีความพร้อมเม่ือเกิด
สาธารณภยั 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๔.โครงการพฒันาชุดกู้
ชีพ อบต. 

เพื่อใหก้ารสนบัสนุน เบ้ียเล้ียง วสัดุ 
อุปกรณ์แก่ชุดปฏิบติัการกูชี้พ อบต. 

ชุดกูชี้พมีความพร้อมในการ
ใหค้วามช่วยเหลือประชาชน
๒๔ ชัว่โมง 

๑๐๐,๐๐๐.
- 

   
ร้อยละ ๙๐ ของผูป่้วย
ฉุกเฉินในพ้ืนท่ีมีการ
น าส่งท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว 

มีการน าส่งผูป่้วย
ฉุกเฉินอยา่งถูกตอ้ง 
รวดเร็ว และปลอดภยั 

 
อบต.ไผโ่ทน 



 
 

-๗๙- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

๗.   ยุทธศาสตร์ การรักษาความสงบเรียบร้อย   การป้องกนับรรเทาสาธารณภัย การป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
          แผนงาน๗.๑    ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
 

โครงการ /กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

 

งบประมาณและทีม่า  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ตวัช้ีวดั  
(KPI) 

๕.โครงการสร้าง ศูนย์
ปฏิบติัการ อปพร.,ต ารวจ
บา้น 

เพื่อใหอ้าสาสมคัรต ารวจบา้น 
และ อปพร. ไดมี้ท่ีพกัในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี 

สร้างท่ีพกัของอาสาสมคัรต ารวจ
บา้น และ อปพร.  ในการปฏิบติั
หนา้ท่ี จ านวน ๑ แห่ง 

๒๐๐,๐๐๐.-    
ร้อยละ๒๐ ของ
ประชาชนไดรั้บ

ประโยชน ์

อปพร.ศูนยป์ฏิบติัการ
ส าหรับใหบ้ริการ
ประชาชนและปฏิบติั
หนา้ท่ี 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๖.โครงการจดัซ้ือวสัดุ
อุปกรณ์เก่ียวกบัการจราจร 

เพื่อใหป้ระชาชนและผูส้ญัจร
ไปมาไดรั้บความสะดวก ใน
การใชถ้นน 

จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์เก่ียวกบั
การจราจร มอบใหก้บั สภต.ไผ่
โทน ,อปพร. และสมาชิกต ารวจ
บา้น ในการปฏิบติังาน การจราจร 

๑๐๐,๐๐๐.-    
ร้อยละ ๙๐ ของ
ประชาชนไดรั้บ

ประโยชน ์

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวก ปลอดภยั จากการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๗.โครงการติดตั้งกระจก
โคง้ ทางโคง้ ทางแยก ใน
พ้ืนท่ีต าบลไผโ่ทน 

เพื่อใหป้ระชาชนและผูส้ญัจร
ไปมาไดรั้บความสะดวก และ
ปลอดภยัในการใชถ้นน 

ติดตั้งกระจกโคง้ทางแยก จุดเส่ียง
ในพ้ืนท่ีต าบลไผโ่ทน ๙ หมู่บา้น ๑๐๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ ๙๐ ของ
ประชาชนไดรั้บ

ประโยชน ์

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวก ปลอดภยั ในการ
ใชร้ถ ใชถ้นน ในพ้ืนท่ี 

 
อบต.ไผโ่ทน 

 
 



 

 
-๘๐- 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

๗.  ยุทธศาสตร์ การรักษาความสงบเรียบร้อย   การป้องกนับรรเทาสาธารณภัย การป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
          แผนงาน๗.๒    ป้องกนัแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
 

โครงการ /กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณและทีม่า  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ตวัช้ีวดั  
(KPI) 

๑.โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 

เพ่ือแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน
ต าบลไผโ่ทนตามอ านาจหนา้ท่ี 

แกไ้ขปัญหายาเสพติดในต าบลไผ่
โทน ๙หมู่บา้น ๒๐,๐๐๐.-    

ปัญหายาเสพติดลดลง
ร้อย ๒๐ ของปัจจุบนั 

มีผูเ้สพยา หรือผูค้า้
ยาเสพติดลดลง 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๒.โครงการสนบัสนุน
งบประมาณและกิจกรรมดา้น
การป้องกนัยาเสพติด 

เพ่ือใหป้ระชาชน หมู่ท่ี ๑-๙ มี
สุขภาพร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์
และไม่เสพยาเสพติด 

สนบัสนุนงบประมาณแก่
หน่วยงาน เช่น สภ.ไผโ่ทน, 
อ าเภอ, จงัหวดั ในการจดักิจกรรม
ดา้นการป้องกนัยาเสพติด 

๑๐๐,๐๐๐    
ปัญหายาเสพติดลดลง
ร้อย ๒๐ ของปัจจุบนั 

มีผูเ้สพยา หรือผูค้า้
ยาเสพติดลดลง 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๓.โครงการแขง่ขนักีฬา
สมัพนัธ์ตา้นยาเสพติดประจ า
ต าบล 

เพื่อให ้ประชาชนในพ้ืนท่ี ไดร่้วม
จดัการแข่งขนักีฬา ตา้นยาเสพติด
ประจ าต าบล ประจ าทุก ๆ ปี 

ประชาชน,เยาวชน, หน่วยงาน
ราชการในพ้ืนท่ีต าบลไผโ่ทนทุก
องคก์ร 

๑๐๐,๐๐๐    
ปัญหายาเสพติดลดลง
ร้อย ๒๐ ของปัจจุบนั 

มีผูเ้สพยา หรือผูค้า้
ยาเสพติดลดลง 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๔.โครงการสนบัสนุน การ
ด าเนินงานของศูนย์
ปฏิบติัการพลงัแผน่ดิน
เอาชนะยาเสพติด ต าบลไผ่
โทน 

เพื่อสนบัสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินงานของศูนยฯ์ 

ประชาชน ๙ หมู่บา้น 

๑๐๐,๐๐๐.
- 

   
ปัญหายาเสพติดลดลง
ร้อย ๒๐ ของปัจจุบนั 

มีผูเ้สพยา หรือผูค้า้
ยาเสพติดลดลง 

 
อบต.ไผโ่ทน 



 

-๘๑- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

๗.  ยุทธศาสตร์ การรักษาความสงบเรียบร้อย   การป้องกนับรรเทาสาธารณภัย การป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
          แผนงาน๗.๒    ป้องกนัแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

โครงการ /กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณและทีม่า  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ตวัช้ีวดั  
(KPI) 

๕.โครงการปฏิบติัการ
เพ่ือพฒันาหมู่บา้น/
ชุมชนเป็นหมู่บา้น
ชุมชนเขม็แขง็อยา่ง
ย ัง่ยนื 

เพื่ออุดหนุนสถานีต ารวจภูธร 
ไผโ่ทนในการแกปั้ญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 
อาชญากรรม ปัญหาวยัรุ่น 

จ านวน ๙ หมู่บา้น ใน
พ้ืนท่ีต าบลไผโ่ทน 

๕๐,๐๐๐.-    
ร้ยละ๙๐ ของประชาชน
ในพ้ืนท่ี อยูอ่ยา่งมี

ความสุข 

ประชาชนมีคุณภาพชีวติ
ท่ีดี เป็นหมู่บา้นเขม้แขง็ 
ปลอดยาเสพติด  
อาชญากรรม แบบยัง่ยนื 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๖.โครงการฝึกอบรม
ทบทวนต ารวจบา้น 

เพื่ออุดหนุนสถานีต ารวจภูธร 
ไผโ่ทน ในการเสริทสร้างความ
เขม้แขง็ การมีส่วนร่วมของ
ต ารวจบา้น 

จ านวน ๙ หมู่บา้น ใน
พ้ืนท่ีต าบลไผโ่ทน 

 ๓๐,๐๐๐.-   

ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีพึง
พอใจต่อการปฏิบติังาน

ของเจา้หนา้ท่ี 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ป้องกนัและปราบปราม
อาชญากรรม และแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๗.โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เก่ียวกบัปัญหา
ของภยัยาเสพติดเพื่อ
ป้องกนัยาเสพติด 

เพื่ออุดหนุน สภ.ไผโ่ทน ท าการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมประชาชน
,เด็ก และเยวชนใหมี้ความ
พฤติกรรมท่ีดี 

ประชาชน เด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ จ านวน ๑๕๐ 
คน 

๔๐,๐๐๐    

ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชน เด็ก และ

เยาวชนมีความพฤติกรรม
ท่ีดีงาม  

ประชาชน เด็ก และ
เยาวชนมีมีความ
พฤติกรรมท่ีดีงาม มี
ระเบียบวนิยั  

อบต.ไผโ่ทน 

๘.โครงการติดตั้งกลอ้ง
วงจรปิดในพ้ืนท่ีเส่ียง
ในต าบล 
ไผโ่ทน 

เพ่ือการป้องกนัปัญหายาเสพติด 
และอาญชญากรรมต่างๆ 

กลอ้งวงจรปิด จ านวน ๙ 
หมู่บา้น 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  

ร้ยละ๙๐ ของประชาชน
ในพ้ืนท่ี อยูอ่ยา่งมี

ความสุข 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ป้องกนัและปราบปราม
อาชญากรรม และแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 

 



 

-๘๒- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

๘.   ยุทธศาสตร์  การพฒันาอาคารสถานที ่ วสัดุครุภณัฑ์ 
          แผนงาน๘.๑   จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมอื เคร่ืองใช้ 

โครงการ /กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณและทีม่า  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ตวัช้ีวดั  
(KPI) 

๑.โครงการจดัซ้ือ 
คอมพิวเตอร์ เคร่ือง
ปร้ินเตอร์ ใชใ้น
ส านกังาน อบต.   

เพ่ือจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองปรินเตอร์ ใชใ้น
ส านกังาน อบต.  ในการบริการ
ประชาชน   

จดัซ้ือ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์
ใชใ้นส านกังาน อบต.  เช่น 
เคร่ืองถ่ายเอกสาร ปร้ิน
เตอร์ ฯลฯ 

๑๐๐,๐๐๐    
ร้อยละ ๗๐ ของ
ประชาชนท่ีมาใช้
บริการพึงพอใจ 

องคก์รมีคอมพิวเตอร์ เคร่ือง
ปร้ินเตอร์ ท่ีทนัสมยั  รวดเร็ว 
ใชง้าน 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๒.โครงการจดัหาและ
ซ่อมบ ารุงทรัพยสิ์นและ
ส่ิงก่อสร้างของ
ส านกังาน อบต. 

เพ่ือซ่อมแซมและบ ารุง
ทรัพยสิ์นและส่ิงก่อสร้างของ 
อบต.ใหส้ามารถใชง้านไดดี้  

ทรัพยสิ์นและส่ิงก่อสร้าง 
ของ อบต.ไดรั้บการ
ซ่อมแซมไหอ้ยูใ่นสภาพดี 

๑๐๐,๐๐๐.-    
ร้อยละ ๗๐ ของ
ประชาชนท่ีมาใช้
บริการพึงพอใจ 

ทรัพยสิ์นและส่ิงก่อสร้าง ของ 
อบต.อยูม่นสภาพท่ีดี พร้อม
ใชง้าน 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๓.โครงการจดัหา
ครุภณัฑส์ านกังาน 

เพื่อจดัหาครุภณัฑส์ านกังานให้
มีความพร้อมในการใหบ้ริการ  

จดัหาครุภณัฑส์ านกังาน 
เช่น ตูเ้หลก็,เกา้อ้ี,โตะ๊ ๕๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ ๗๐ ของ
ประชาชนท่ีมาใช้
บริการพึงพอใจ 

องคก์ร มีความพร้อมในการ
ใหบ้ริการ  ในทุกดา้น 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๔.โครงการจดัหาน ้ ามนั
เช้ือเพลิง และหล่อล่ืน 

เพ่ือจดัหาน ้ ามนัเช้ือเพลิง และ
หล่อล่ืน ส าหรับรถยนตแ์ละ
รถจกัรยานยนตข์อง อบต. 

อบต.มีพาหนะท่ีพร้อม 
ใหบ้ริการแก่ประชาชน ๑๕๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ ๗๐ ของ
ประชาชนพึงพอใจ 

ยานพาหนะมีความพร้อม ใน
การใหบ้ริการประชาชน และ
ติดต่อราชการ 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๕.โครงการจดัหา
ครุภณัฑส์ ารวจ 

เพื่อจดัหาครุภณัฑส์ ารวจใหมี้
ความพร้อมในการใหบ้ริการ 
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

จดัหาครุภณัฑส์ ารวจ เช่น 
กลอ้งระดบั,ขาตั้งกลอ้ง
,ไมส้ตา๊ฟ จีพีเอส ฯลฯ 

๔๐,๐๐๐.-    
ร้อยละ ๗๐ ของ

ประชาชนพึงพอใจ
ในการใหบ้ริการ 

องคก์รมีเคร่ืองมือดา้นช่าง
โยธาท่ีทนัสมยั ใชง้านได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
อบต.ไผโ่ทน 



 

-๘๓- 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

๘.   ยุทธศาสตร์  การพฒันาอาคารสถานที ่ วสัดุครุภณัฑ์ 
          แผนงาน ๘.๑   จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมอื เคร่ืองใช้ 

โครงการ /กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

 

งบประมาณและทีม่า  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
๒๕๖
๓ 

๒๕๖๔ 
ตวัช้ีวดั  
(KPI) 

๖.โครงการจดัซ้ือรถยนต์
ส่วนกลาง ของ อบต.  

เพื่อจดัหารถยนตส่์วนกลางไวใ้ชใ้น
ราชการของ อบต. 
  

-รถยนตบ์รรทุกส่วน
บุคคล 
(รถปิคอพั) จ านวน ๑ 
คนั 

 ๗๐๐,๐๐๐.-   

ประชาชน ร้อย
ละ๘๐ พึงพอใจ

ต่อการ
ใหบ้ริการ 

ประชาชนไดรั้บประโยชน์
จากการปฏิบติัราชการ   

 
อบต.ไผโ่ทน 

๗.โครงการจดัซ้ือวทิยส่ืุอสาร เพ่ือซ้ือวทิยส่ืุอสาร  ใชใ้นงานราชการ
ของ อบต.  

วทิยส่ืุอสารฯ จ านวน 
๑๐ เคร่ือง 

 ๑๐๐,๐๐๐.-   

ประชาชน ร้อย
ละ๘๐ พึงพอใจ

ต่อการ
ใหบ้ริการ 

ประชาชนไดรั้บประโยชน์
จากการปฏิบติัราชการ   

 
อบต.ไผโ่ทน 
 

๘.โครงการจดัซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ 

เพ่ือจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศส าหรับ
ติดตั้งใหแ้ก่ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ใน
สงักดั อบต. 

เคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน ๓ เคร่ือง 

 ๑๕๐,๐๐๐.-   

ร้อยละ ๙๐ ของ
เด็กนกัเรียน

ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ มีความ
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ในสงักดั 
อบต. มีความน่าอยู ่มี
สภาพแวดลอ้มท่ีดีข้ึน 

 
อบต.ไผโ่ทน 



 

-๘๔- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

 

๘.   ยุทธศาสตร์  การพฒันาอาคารสถานที ่ วสัดุครุภณัฑ์ 
          แผนงาน๘.๒   ก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร สถานที ่
 

โครงการ /กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณและทีม่า  

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ 
๒๕๖
๒ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ตวัช้ีวดั  
(KPI) 

๑.โครงการปรับภูมิทศันบริ
เวณท่ีท าการ อบต. เช่น 
สนามกีฬา, สวนหยอ่ม,คตั
เอาท ์ฯลฯ 

เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน ผูม้าติดต่อและการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ   

ปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณท่ี
ท าการ อบต. ใหมี้ความ
สวยงาม เหมาะสม และน่า
ประทบัใจ 

๑๐๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการพึง
พอใจ  

ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการรู้สึกประทบัใจ 
ในสถานท่ี 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๒.โครงการสร้างอาคาร
ป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั 

เพื่อสร้างอาคาร ป้องกนับรรเทา
สาธารณภยั ไวใ้หบ้ริการ
ประชาชน 

อาคาร ๒ ชั้น  จ านวน ๑ 
หลงั   

๑,๐๐๐,๐๐๐.
- 

 
ประชาชน ร้อยละ
๘๐ พึงพอใจต่อการ

ใหบ้ริการ 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวก สะบาย เม่ือมา
ติดต่อราชการ 

 
อบต.ไผโ่ทน 

 
 

 

 
 



 

-๘๕- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

๘.   ยุทธศาสตร์  การพฒันาอาคารสถานที ่ วสัดุครุภณัฑ์ 
          แผนงาน ๘.๒   ก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร สถานที ่

โครงการ /กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั  
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
๒๕๖
๓ 

๒๕๖๔ 

๔.โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬา (เซปัคตะกร้อ
,วอลเลยบ์อล)ท่ีท าการ อบต. 

เพ่ือสร้างสนามกีฬา  (เซปัค
ตะกร้อ,วอลเลย)์ บริเวณ อบต. 
ใหป้ระชาชนและเยาวชนไดใ้ช้
บริการ ออกก าลงักาย 

 สนามกีฬา  (เซปัค
ตะกร้อ,วอลเลย)์ ชนิด
ละ  ๑ แห่ง 

 ๕๐๐,๐๐๐.-   

ร้อยละ ๔๐ ของ
ประชากรใน
พ้ืนท่ีไดใ้ช้
บริการ 

ประชาชนไดร่้วมท า
กิจกรรมการออกก าลงักาย 
ร่วมกนั 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๕.โครงการก่อสร้าง ศาลา 
พร้อมลานคอนกรีต ป่าชา้  
หมู่ท่ี ๖ 

เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา (ฌาปนกิจ
ศพ)    

ศาลาป่าชา้ ๑ หลงั 
พร้อมลานคอนกรีตป่า
ชา้ ขนาดกวา้ง  ๑๕ 
เมตร  ยาว ๒๐ เมตร 

 ๔๐๐,๐๐๐.-   

ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชากรใน
หมู่บา้นไดใ้ช้

บริการ 

ประชาชน หมู่ท่ี ๖ มีศาลา
ป่าชา้ เม่ือประกอบพิธี 
ฌาปนกิจศพ 

 
อบจ. 
อบต.ไผโ่ทน 

๖.โครงการก่อสร้าง ศาลา 
พร้อมลานคอนกรีต ป่าชา้  
หมู่ท่ี ๕ 

เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา (ฌาปนกิจ
ศพ)    

ศาลาป่าชา้ ๑ หลงั 
พร้อมลานคอนกรีตป่า
ชา้ ขนาดกวา้ง  ๑๕ 
เมตร  ยาว ๒๐ เมตร 

๖๐๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชากรใน
หมู่บา้นไดใ้ช้

บริการ 

ประชาชนบา้นจ าวายไดรั้บ
ประโยชน์ในการประกอบ
พิธีทางศาสนา (ฌาปนกิจ
ศพ)    

อบจ. 
อบต.ไผโ่ทน 

๗.โครงการก่อสร้าง 
ซ่อมแซม ต่อเติม ศาลา
อเนกประสงค ์พร้อมหอ้งเก็บ
ของ ประจ าหมู่บา้น หมู่ท่ี ๕ 

เพื่อใหป้ระชาชนไดมี้สถานท่ี
ส าหรับจดักิจกรรมสาธารณะและ
เก็บของส่วนรวม 

ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค ์๑ หลงั  
พร้อมหอ้งเก็บของ   
ต่อเติม ซ่อมแซม     ๑ 
หลงั 

๓๐๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ ๙๐ ของ
ประชากรใน
หมู่บา้นไดใ้ช้
ประโยชน ์

ประชาชนมีสถานท่ีท า
กิจกรรม และท่ีเก็บของ
ประจ าหมู่บา้น 

อบจ. 
อบต.ไผโ่ทน 



 

   -๘๖- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

๘.   ยุทธศาสตร์  การพฒันาอาคารสถานที ่ วสัดุครุภณัฑ์ 
          แผนงาน ๘.๒   ก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร สถานที ่

โครงการ /กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั  
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๘. โครงการก่อสร้าง ลาน
กีฬาพร้อม อุปกรณ์ออกก าลงั
กาย 
หมู่ท่ี ๕ 

เพื่อใหป้ระชาชนไดมี้สถานท่ี
ส าหรับจดักิจกรรม เก็บของและ
ออกก าลงักาย 

ลานกีฬาเอนกประสงค ์
พร้อมอุปกรณ์ออกก าลงั
กายจ านวน ๑ แห่ง           

   
๕๐๐,๐๐๐

.- 

ร้อยละ ๙๐ 
ของประชากร
ในหมู่บา้นได้
ใชป้ระโยชน ์

ประชาชนมีสถานท่ีท า
กิจกรรม และออกก าลงักาย 

อบจ. 
อบต.ไผโ่ทน 
กรมสง่เสริมฯ 

๙.โครงการก่อสร้าง ศาลา 
พร้อมเทลานคอนกรีต ป่าชา้  
หมู่ท่ี ๒ บา้นไผโ่ทน 

เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา (ฌาปนกิจ
ศพ)    

ศาลาป่าชา้ ๑ หลงั 
พร้อมเทลานคอนกรีต
ป่าชา้ ขนาดกวา้ง  ๑๕ 
เมตร  ยาว ๒๐ เมตร 

  
๖๐๐,๐๐๐

.- 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ของประชากร
ในหมู่บา้นได้
ใชบ้ริการ 

ประชาชนบา้นไผโ่ทน
ไดรั้บประโยชน์ในการ
ประกอบพิธีทางศาสนา 
(ฌาปนกิจศพ)    

อบจ. 
อบต.ไผโ่ทน 

๑๐.โครงการก่อสร้าง ศาลา 
พร้อมเทลานคอนกรีต ป่าชา้  
หมู่ท่ี ๗ บา้นหว้ยเอียด 

เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา (ฌาปนกิจ
ศพ)    

ศาลาป่าชา้ ๑ หลงั 
พร้อมเทลานคอนกรีต
ป่าชา้ ขนาดกวา้ง  ๑๕ 
เมตร  ยาว ๒๐ เมตร 

๖๐๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ ๘๐ 
ของประชากร
ในหมู่บา้นได้
ใชบ้ริการ 

ประชาชนบา้นหว้ยเอียด
ไดรั้บประโยชน์ในการ
ประกอบพิธีทางศาสนา 
(ฌาปนกิจศพ)    

อบจ. 
อบต.ไผโ่ทน 

 
 
 
 
 



 

 
 

-๘๗- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

๘.   ยุทธศาสตร์  การพฒันาอาคารสถานที ่ วสัดุครุภณัฑ์ 
          แผนงาน ๘.๒   ก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร สถานที ่

โครงการ /กจิกรรม วตัถุปะสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั  
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๒โครงการก่อสร้าง ศาลา 
พร้อมลานคอนกรีต ป่าชา้  
หมู่ท่ี ๘ 

เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา (ฌาปนกิจ
ศพ)    

ศาลาป่าชา้ ๑ หลงั 
พร้อมลานคอนกรีตป่า
ชา้ ขนาดกวา้ง  ๑๕ 
เมตร  ยาว ๒๐ เมตร 

  
๖๐๐,๐๐๐.

- 
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชากรใน
หมู่บา้นไดใ้ช้

บริการ 

ประชาชนบา้นทุ่งควัะ 
ไดรั้บประโยชน์ในการ
ประกอบพิธีทางศาสนา 
(ฌาปนกิจศพ)    

อบจ. 
อบต.ไผโ่ทน 

๑๓.โครงการก่อสร้าง ศาลา 
พร้อมลานคอนกรีต ป่าชา้  
หมู่ท่ี ๓ 

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา (ฌาปนกิจ
ศพ)    

ศาลาป่าชา้ ๑ หลงั 
พร้อมลานคอนกรีตป่า
ชา้ ขนาดกวา้ง  ๑๕ 
เมตร  ยาว ๒๐ เมตร 

   ๖๐๐,๐๐๐.- 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชากรใน
หมู่บา้นไดใ้ช้

บริการ 

ประชาชนบา้นแม่กระทิง 
ไดรั้บประโยชน์ในการ
ประกอบพิธีทางศาสนา 
(ฌาปนกิจศพ)    

อบจ. 
อบต.ไผโ่ทน 

๑๔.โครงการก่อสร้าง ศาลา 
พร้อมลานคอนกรีต ป่าชา้  
หมู่ท่ี ๔ 

เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา (ฌาปนกิจ
ศพ)    

ศาลาป่าชา้ ๑ หลงั 
พร้อมลานคอนกรีตป่า
ชา้ ขนาดกวา้ง  ๑๕ 
เมตร  ยาว ๒๐ เมตร 

   ๖๐๐,๐๐๐.- 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชากรใน
หมู่บา้นไดใ้ช้

บริการ 

ประชาชนบา้นวงัป้ึง  
ไดรั้บประโยชน์ในการ
ประกอบพิธีทางศาสนา 
(ฌาปนกิจศพ)    

อบจ. 
อบต.ไผโ่ทน 

 
 
 



 

-๘๘- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

๘.   ยุทธศาสตร์  การพฒันาอาคารสถานที ่ วสัดุครุภณัฑ์ 
          แผนงาน ๘.๒   ก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร สถานที ่

โครงการ /กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั  
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๕. โครงการเทลาน
เอนกประสงคบ์า้นปางยาว 

เพื่อใหป้ระชาชนไดมี้สถานท่ี
ส าหรับจดักิจกรรมและออกก าลงั
กาย 

ลานเอนกประสงค ์๑ 
แห่ง           

 ๕๐๐,๐๐๐.-   

ร้อยละ ๙๐ ของ
ประชากรใน
หมู่บา้นไดใ้ช้
ประโยชน ์

ประชาชนมีสถานท่ีท า
กิจกรรม  

อบจ. 
อบต.ไผโ่ทน 
กรมสง่เสริมฯ 

๑๖.โครงการก่อสร้าง ศาลา 
พร้อมเทลานคอนกรีต ป่าชา้  
หมู่ท่ี ๒ บา้นไผโ่ทน 

เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา (ฌาปนกิจ
ศพ)    

ศาลาป่าชา้ ๑ หลงั 
พร้อมเทลานคอนกรีต
ป่าชา้ ขนาดกวา้ง  ๑๕ 
เมตร  ยาว ๒๐ เมตร 

 ๖๐๐,๐๐๐.-   

ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชากรใน
หมู่บา้นไดใ้ช้

บริการ 

ประชาชนบา้นไผโ่ทน
ไดรั้บประโยชน์ในการ
ประกอบพิธีทางศาสนา 
(ฌาปนกิจศพ)    

อบจ. 
อบต.ไผโ่ทน 

๑๗.โครงการก่อสร้าง ศาลา 
พร้อมเทลานคอนกรีต ป่าชา้  
หมู่ท่ี ๗ บา้นหว้ยเอียด 

เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา (ฌาปนกิจ
ศพ)    

ศาลาป่าชา้ ๑ หลงั 
พร้อมเทลานคอนกรีต
ป่าชา้ ขนาดกวา้ง  ๑๕ 
เมตร  ยาว ๒๐ เมตร 

 ๖๐๐,๐๐๐.-   

ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชากรใน
หมู่บา้นไดใ้ช้

บริการ 

ประชาชนบา้นหว้ยเอียด
ไดรั้บประโยชน์ในการ
ประกอบพิธีทางศาสนา 
(ฌาปนกิจศพ)    

อบจ. 
อบต.ไผโ่ทน 

 
 
 
 
 



 

-๘๙- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) การจดัท า เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงคร้ังที่ ๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

๘.   ยุทธศาสตร์  การพฒันาอาคารสถานที ่ วสัดุครุภณัฑ์ 
          แผนงาน ๘.๒   ก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร สถานที ่

โครงการ /กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั  
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑๘. โครงการเทลาน
เอนกประสงคฌ์าปนสถาน
บา้นไทรพร้าวหมู่ท่ี ๑ 

เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา 
(ฌาปนกิจศพ)    

ลานคอนกรีตเสริมเหลก็
กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๑๕ ม.           

๔๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชากรใน
หมู่บา้นไดใ้ช้
ประโยชน ์

ประชาชนบา้นไทร
พร้าวไดใ้ชรั้บ
ประโยชน์ในการ
ประกอบพิธีทางศาสนา 
(ฌาปนกิจศพ)    

อบจ. 
อบต.ไผโ่ทน 
 

๑๙.โครงการเทลาน
เอนกประสงคฌ์าปนสถาน
บา้นจ าวายหมู่ท่ี ๕ 

เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา 
(ฌาปนกิจศพ)    

ลานคอนกรีตเสริมเหลก็
กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๓๐ ม.           

๘๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชากรใน
หมู่บา้นไดใ้ช้

บริการ 

ประชาชนบา้นจ าวายได้
ใชป้ระโยชน์ในการ
ประกอบพิธีทางศาสนา 
(ฌาปนกิจศพ)    

อบจ. 
อบต.ไผโ่ทน 

๒๐.โครงการต่อเติมอาคารท่ี
ท าการ อบต.ไผโ่ทน 

เพื่อเพ่ิมพ้ืนท่ีในการปฏิบติั
ราชการในท่ีท าการ อบต. 
ไผโ่ทนใหก้วา้งข้ึน    

ต่อเติมอาคารท่ีท าการ 
อบต.ไผโ่ทน เพ่ิมอีก ๒ 
หอ้ง ๘๐๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนใน

พ้ืนท่ีไดรั้บความ
สะดวก ในการ
ขอรับบริการ 

อาคารท่ีท าการมีความ
กวา้งขวาง  มีความ
พร้อมในการคปฏิบติั
ราชการมากข้ึน   

อบต.ไผโ่ทน 

 
 
 



 

-๙๐- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) การจดัท า เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงคร้ังที ่๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

๘.   ยุทธศาสตร์  การพฒันาอาคารสถานที ่ วสัดุครุภณัฑ์ 
          แผนงาน ๘.๒   ก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร สถานที ่

โครงการ /กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั  
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วย
ด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒๑. โครงการก่อสร้างเสาธง 
หนา้ท่ีท าการอบต.ไผโ่ทน 

เพื่อเป็นส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจ และ
เป็นสญัลกัษณ์สถานท่ีราชการ    

ก่อสร้างเสาธง พร้อม
ฐาน คสล.ขนาด 3 .มX3 
ม. หรือมีขนาดไม่นอ้ย
กวา่ ๙ ตารางเมตร           

๑๐๐,๐๐๐    
ร้อยละ ๗๐ ของ

ประชาชน 
พึงพอใจ 

แสดงออกซ่ึงความเป็น
สถานท่ีราชการ    

 
อบต.ไผโ่ทน 
 

๒๒.โครงการก่อสร้างศูนย ์
อินเทอร์เนตประจ าต าบล 
ไผโ่ทน 

เพื่อเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้ใหแ้ก่
ประชาชนในต าบลไผโ่ทน    

ศูนยอิ์นเทอร์เนตประจ า
ต าบลไผโ่ทน     
 จ านวน ๑ แห่ง 

๒๐๐,๐๐๐.-    

ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชากรใน
หมู่บา้นไดใ้ช้

บริการ 

ประชาชนไดรั้บการ
เรียนรู้จากศูนย ์และมี
ความรู้เพ่ิมมากข้ึน 

 
อบต.ไผโ่ทน 

๒๓.โครงการก่อสร้างซุม้ป้าย 
ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลไผโ่ทน 

เพื่อใหป้ระชาชนและบุคคล
ทัว่ไปไดรั้บรู้ และทราบถึง
สถานท่ีท าการ อบต.ไผโ่ทน 

ซุม้ป้ายท่ีท าการองคก์าร
บริหารส่วนต าบล 
ไผโ่ทน จ านวน ๑ ซุม้  

๑๐๐,๐๐๐.-    
ร้อยละ ๗๐ ของ

ประชาชน 
พึงพอใจ 

ประชาชน และบุคคล
ทัว่ไปไดรั้บรู้ และ
รับทราบ ท่ีท าการ อบต.
ไผโ่ทน 

 
อบต.ไผโ่ทน 



 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

เรื่อง     แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
********************************** 

 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทนได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๕๙ เป็นการเตรียมการส าหรับการพัฒนาในอนาคต โดยได้ด าเนินการจัดท าให้มีความสอดคล้องกับกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ นโยบายการพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน และข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
จากหน่วยงานต่าง ๆ   ทั้งในด้านเนื้อหาสาระ กระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการ ทั้งนี้  องค์การ
บริหารส่วนต าบลไผ่โทน ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๔ )ดังกล่าวโดยสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน ได้ให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุม สมัยวิสามัญที่  ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 
๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๙ 

  ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน จึงขอประกาศให้ประชาชนและแจ้งประกาศ
มายังศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้รับทราบในการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ต่อไป 

 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 

(นายวิโรจน์  ยิงช้าง) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 

 



 

                                            -๙๑- 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาส่ีปี  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกจิ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่๓ การยกระดบัพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนภายใต้หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั ที ่๒.๒ การพฒันาด้านการศึกษา  (เลอืกท า) 
ยุทธศาสตร์ที ่๒ ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษา และการพฒันาคุณภาพชีวติ 
  แผนงาน๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรม กระบวนการ และงบประมาณส าหรับการจดัการศึกษาของศูนย์พฒันาเดก็เลก็ โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมธัยม, ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  
 

โครงการ /กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
 KPI 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

หน่วยด าเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวนั 
โรงเรียนสงักดั 
สพฐ. 

เพื่อสนบัสนุนอาหาร
กลางวนัใหแ้ก่เด็ก
นกัเรียนในโรงเรียน ๓ 
แห่ง 

ผลผลติ  สนบัสนุนงบประมาณ 
สถานทีด่ าเนินการ โรงเรียนใน
พ้ืนท่ี ๓ แห่ง 
กลุ่มเป้าหมาย เด็ก,เยาวชน และ
ประชาชน 
 ต าบลไผโ่ทน 

๑,๐๐๐,๐๐๐.- ๑,๐๐๐,๐๐๐.- ๑,๐๐๐,๐๐๐.- ๑,๐๐๐,๐๐๐.- สุขภาพความ
แขง็แรงของ
เด็กนกัเรียน 

เด็กนกัเรียนมีอาหาร
กลางวนัรับประทาน
อยา่งเพียงพอ 

โรงเรียนบา้นไผโ่ทน 
โรงเรียนบา้นวงัป้ึง 
โรงเรียนบา้นทุ่งควัะ 
อบต.ไผโ่ทน 

รวม ๑  โครงการ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - 

 
 

 



 
 แบบ ผ.๐๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่โทน อ าเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่................................................................................................................................ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด....................................................... 
 ๑. ยุทธศาสตร์................................................................................................................................. 
  ๑.๑ แผนงาน..................................................................................................................... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับผดิชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

   -        
รวม           
หมายเหตุ ๑.แบบ ผ.๐๑ เป็นแบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.,เทศบาล และเมืองพัทยา เสนอขอประสานโครงการกับองคก์ารบริหารส่วนจังหวดั)    และลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
   ๒.ส าหรับ อบต./เทศบาล ใหส้่งแบบ ผ.๐๓ รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนา   องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้กบัคณะกรรมการประสานแผนฯ 
ระดับอ าเภอ ตามเวลาที่ก าหนด 
   ๓.ส าหรับเมืองพัทยาให้ส่งแบบ ผ.๐๓ รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้กับคณะกรรมการ 
   ๔.แบบ ผ.๐๓ ให้เรียงล าดับต่อจากแบบ ผ.๐๓ 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


