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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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ส่วนที่ 1 
 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

1. ด้านกายภาพ 
 

 1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
 

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลจอมทอง   
 

ต าบลบ้านหลวงประกอบด้วย 
  หมู่ที่  1บ้านแท่นค า (พ้ืนที่ทั้งหมด) 
  หมู่ที่  2บ้านลุ่มใต้ (พ้ืนที่ทั้งหมด) 
  หมู่ที่  3บ้านหลวงใต้ (พ้ืนที่ทั้งหมด) 
  หมู่ที่  4บ้านแม่กลาง (พ้ืนที่ทั้งหมด)  
 

  ต าบลดอยแก้วประกอบด้วย 
  หมู่ที่  1บ้านแม่กลางป่าปู (พ้ืนที่บางส่วน) 
  หมู่ที่  2  บ้านดอยแก้ว  (พ้ืนที่บางส่วน) 
 

 ต าบลข่วงเปาประกอบด้วย 
 หมู่ที่  4บ้านข่วงเปา (พ้ืนที่ทั้งหมด) 
 หมู่ที่  5  บ้านฮ่อม   (พ้ืนที่บางส่วน) 
 หมู่ที่  6  บ้านสี่แยกน้อย  (พ้ืนที่ทั้งหมด) 
 หมู่ที่  9  บ้านสันป่าซาง  (พ้ืนที่บางส่วน) 
 หมู่ที่  11  บ้านรวมน้ าใจข่วงเปา  (พ้ืนที่ทั้งหมด) 

 

ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม   
 ตั้งอยู่เลขที่ 299  หมู่  4  ต าบลบ้านหลวง  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

-  โทรศัพท์  053-341892 
-  โทรสาร  053– 342273 
 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภูมิประเทศของเทศบาลมีลักษณะเป็นที่ราบ ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบน เป็นพ้ืนที่ส าหรับที่อยู่
อาศัยประมาณ 60 %  เป็นพ้ืนที่ส าหรับการเกษตร 35%  และมีพ้ืนที่ส่วนอ่ืน 5%  มี 3ฤดูกาล  (ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว) 
 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้ 

 

ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมฝ่ายใต้อากาศร้อนและแห้งแล้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้า
คะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” 
อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35– 39.6 องศาเซลเซียสร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  40  องศาเซลเซียสขึ้นไป 
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ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนตุลาคม แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนาน
ประมาณ 1– 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัย
รุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  900  มิลลิเมตร   

 

ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน        
นานราว 1 - 2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ าสุด  ประมาณ  9.7 องศา    

 

1.4 ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  75% ดินลูกรังประมาณ 15% ลักษณะดิน
ในพ้ืนที่เป็นดินเหนียวประมาณ 10 % 
 

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
 

 1)  หนอง  บึงอ่างเก็บน้ าจ านวน4แห่งได้แก่ 
1.1 หนองหลวง  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่  2  ต าบลบ้านหลวง 
1.2 หนองใต้  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่  หมู่ที่  1 , หมู่ที่ 2  ต าบลบ้านหลวง 
1.3 หนองด้าง  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่  หมู่ที่  5  , หมูที่  9  ต าบลข่วงเปา 
1.4 อ่างเก็บน้ าห้วยใส่เหล้า  หมู่ที่  4  ต าบลบ้านหลวง 

 2)  แม่น้ า  คลองล าธารห้วยจ านวน  5  แห่งได้แก่ 
 2.1  แม่น้ าแม่กลาง 
 2.2  ล าเหมืองหลวง 
 2.3  ล าเหมืองกลางบ้าน 
 2.4  ล าเหมืองแมด 
 2.5  ล าเหมืองม้า 
3)  แหล่งน้ าชลประทาน  จ านวน 1 แห่ง  ได้แก่ 
    3.1  สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านแท่นค า  (ส าหรับพ้ืนที่ชลประทาน 2,210 ไร่) 
    (ข้อมูลแหล่งน  าชลประทาน  ที่มา : โครงการบริหารจัดการน  าจังหวัดเชียงใหม่) 
 

พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลจอมทอง มีปริมาณน้ าจากการกักเก็บน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ ซึ่ง สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ทั้งนี้น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติส่วนใหญ่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกเป็นหลัก 
รองลงมาเป็นการน าไปใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค ส่วนอุตสาหกรรมในครัวเรือนนั้น มีการน าไปใช้ประโยชน์น้อย 
 

1.5 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ  
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
 

 เทศบาลมีจ านวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลทั้งหมด11หมู่บ้าน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดีเช่นการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ในปี พ.ศ. 
2555ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  6,184คนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น
8,058คนคิดเป็นร้อยละ76.74จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 6,178 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 
8,046 คน  คิดเป็นร้อยละ  76.78ในช่วงการเลือกตั้งเทศบาลได้ขอความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่
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รับผิดชอบให้ระมัดระวังสอดส่องพฤติกรรมและรายงานให้อ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่
ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
เทศบาลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตเทศบาลในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล   

จากผลการประชุมทุกครั้งที่เทศบาลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่
หลากหลาย  ส่งผลให้เทศบาลด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเทศบาล นอกจากนี้เทศบาลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงานของคณะผู้บริห ารสมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาลและองค์กรเครือข่ายชุมชนและโครงการอ่ืนๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือน าความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาเทศบาลให้เจริญเท่าเทียมกับเทศบาลอ่ืนๆ และเทศบาลมีโครงการจัดซื้อ
เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพโครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจาก
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณมีอัตราก าลังพนักงานเทศบาลจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในด้านบริการโดยเทศบาลแบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้ 
 

2.1 เขตการปกครอง 
 

เทศบาลต าบลจอมทองแต่เดิมเป็นสุขาภิบาลบ้านหลวงอ าเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และได้
เปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาลต าบลบ้านหลวงตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล
พ.ศ.2542  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ์  2542  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  
2542   แต่เนื่องจากชื่อ “เทศบาลต าบลบ้านหลวง”  ไปพ้องกับชื่อของ “องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง”  ท า
ให้ประชาชนที่ไม่ทราบเกิดความเข้าใจผิดจังหวัดเชียงใหม่จึงมีค าสั่งให้เปลี่ยนชื่อเป็น “เทศบาลต าบลจอมทอง” เมื่อ
วันที่ 12 กันยายน  2543 และต่อมาเมื่อวันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศ
เปลี่ยนแปลงแนวเขตเทศบาลต าบลจอมทอง ซึ่งแต่เดิมครอบคลุมพ้ืนที่ 3 ต าบล 10 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่ 3.82 ตาราง
กิโลเมตร เป็นครอบคลุมพ้ืนที่ 3 ต าบล 11 หมู่บ้าน พ้ืนที่ทั้งหมด 6.12 ตารางกิโลเมตร ระยะห่างจากตัวจังหวัด
เชียงใหม่ประมาณ60  กิโลเมตร 

 

  อาณาเขตของเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม 
ทิศเหนือ จดหลักกิโลเมตรที่  1  หน้าวัดข่วงเปาหมู่ 11  ต.ข่วงเปา 

 ทิศใต้  จดหลักกิโลเมตรที่  60  ถนนสายเชียงใหม่  - ฮอด 
 ทิศตะวันออก ติดต่อบ้านสันป่าซางหมู่ 9  ต.ข่วงเปาล าน้ าปิงและบ้านท่าหลุก  
   หมู่  4 ต. สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่ 
 ทิศตะวันตก จดหมู่ 13  ต.บ้านหลวงอ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

 
2.2 การเลือกตั้ง 
 

  เดิมเทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลจอมทอง  ทั้งเขตเทศบาลเป็น 1  เขต
เลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  2  เขต ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งท่ี  1  ประกอบด้วย  ชุมชน  หมู่ที่ 1 ,2 ต าบลดอยแก้ว หมู่ที่ 1,2,3,4  
                       ต าบลบ้านหลวง 
เขตเลือกตั้งท่ี  2  ประกอบไปด้วยชุมชน หมู่ที่ 4 , 5, 6, 9, 11  ต าบลข่วงเปา 
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ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลจอมทองส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชน
ในเขตเทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงานการช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการ
ด าเนินงานต่างๆ  เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ 
 

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  8กรกฎาคมพ.ศ. 2555)   
  -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  8,058   คน 
  -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  8,046     คน 
 

  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ. 2555) 
-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี6,184คนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น8,058คนคิดเป็น

ร้อยละ  76.74 
  -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 6,178 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 8,046คน  
คิดเป็นร้อยละ  76.78 
 

ปัจจุบันนายกเทศมนตรีและสมาชิกมาจากค าสั่ง คสช.  และปัจจุบันยังไม่มีการเลือกตั้ง 
 

3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 

ต าบล หมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

ดอยแก้ว 
 
 

บ้านหลวง 
 
 
 

 
ข่วงเปา 

หมู่  1 บ้านแม่กลางป่าปู 
หมู่  2 บ้านดอยแก้ว 
 
หมู่ 1   บ้านแท่นค า 
หมู่  2  บ้านลุ่มใต้ 
หมู่  3  บ้านหลวงใต้ 
หมู่  4  บ้านแม่กลาง  
 
หมู่  4  บ้านข่วงเปา 
หมู่  5  บ้านฮ่อม 
หมู่  6  บ้านสี่แยกน้อย 
หมู่  9  บ้านสันป่าซาง 
หมู่ 11 บ้านรวมน้ าใจข่วงเปา 

273 
412 

 
343 
336 
364 
497 

 
344 
413 
558 
415 
529 

331 
455 

 
429 
346 
371 
573 

 
353 
495 
632 
548 
579 

604 
867 

 
772 
682 
735 

1,070 
 

697 
908 

1,190 
963 

1,108 

209 
393 

 
321 
384 
332 
574 

 
397 
469 
516 
372 
395 

3 ต าบล 11  หมู่บ้าน 4,484 5,112 9,596 4,362 
 
     (ข้อมูล  ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

จ านวนประชากร ชาย หญิง รวม 
อายุต่ ากว่า 18 ปี 675 635 1,310 
อายุ 18 – 60 ปี 2,732 3,036 5,768 
อายุมากกว่า 60 ปี 1,064 1,434 2,498 

รวม 4,471 5,105 9,576 
 

( ที่มา : ส านักทะเบยีนฯ ฃเทศบาลต าบลจอมทอง) 
 

4. สภาพทางสังคม 
 

4.1 การศึกษา 
 

การบริการทางการศึกษาภายในเขตเทศบาลต าบลจอมทอง   มีตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึง
ประถมศึกษาตอนปลาย สถาบันการศึกษาภายในเขตเทศบาลมีดังต่อไปนี้ 
 

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  เขต  6 
มีจ านวน  1  แห่ง  คือ 
-โรงเรียนศรีจอมทอง จ านวนครู/บุคลากรและนักเรียนในสังกัด  แยกเป็น 

- ระดับก่อนประถม  จ านวน      233    คน 
- ระดับประถมศึกษา  จ านวน    1,108    คน  
- ครู/บุคลากร   จ านวน       62    คน 

 

โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีจ านวน  1  แห่ง  คือ 
-โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ)  จ านวนครู/บุคลากรและนักเรียนในสังกัดแยกเป็น 

- ระดับก่อนประถม  จ านวน 79    คน 
- ระดับประถมศึกษา จ านวน       130    คน 
- ครู/บุคลากร   จ านวน         11    คน  

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจอมทอง     มีจ านวน  1  แห่ง 
-นักเรียน   จ านวน         58  คน   
-ครู/บุคลากร    จ านวน 5  คน  

 

สถานศึกษาเอกชน   มีจ านวน  1  แห่ง   คือ 
1. โรงเรียนอนุบาลสุทธิวงศ์ด ารงวิทย์ 

 

สถานรับเลี้ยงเด็ก (เอกชน)  จ านวน  3  แห่ง  คือ 
1.  บ้านเด็กเนอร์สเซอรี่ 
2. ธิดาเนอร์สเซอรี่ 
 

โดยเทศบาลต าบลจอมทอง ได้บริการในด้านอาหารเสริมนม   อาหารกลางวันและสนับสนุนด้านการศึกษาหลาย  ๆด้าน  
 

 ( ที่มา : กองการศึกษาเทศบาลต าบลจอมทอง) 
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4.2 สาธารณสุข 
 

 สถานพยาบาล มีโรงพยาบาลแผนปัจจุบันสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  1 แห่ง  จ านวน  210  
เตียง 

 

 บุคลากรทางสาธารณสุข 
แพทย์  จ านวน 34    คน  
พยาบาล  จ านวน   174    คน 
ทันตแพทย์  จ านวน  8    คน  
เภสัชกร  จ านวน  17  คน 
 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  จ านวน  1  แห่ง 
อาสาสมัครสาธารณสุข จ านวน       183    คน 
 

 คลินิกเอกชนจ านวน11แห่ง 
  คลินิกหมอโอภาส 
  คลินิกหมออภิชัย 
  คลินิกจอมทองรวมแพทย์ 
  คลินิกหมอสัมพันธ์ 
  คลินิกเวชกรรม หมอไกรพ 
  พิชญ์กัญญา คลินิกเวชกรรม 
  คลินิกโรคกระดูกและข้อ 
รักษสกุลทันตแพทย์ 
  คลินิกทันตกรรมจอมทอง 
  คลินิกหมอกันตวุฒิ 
  คลินิกแพทย์ทสร 
 

 ข้อมูลสุขภาพ 
  ผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลสังกัด (จ านวนต่อปี)  
       (เฉพาะประชากรในเขตเทศบาล)    

-  ผู้ป่วยใน    1,208ราย/ปี      
-  ผู้ป่วยนอก  6,425ราย /   44,948   ครั้ง 
 

 สาเหตุการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  แยกเป็น 
- อุบัติเหตุ    จ านวน   1,930 ครั้ง/ปี ( 1,221 คน )    
   คิดเป็นงบประมาณในการรักษาทั้งสิ้น    785,298     บาท 
- สาเหตุอ่ืน   จ านวน  43,262 ครั้ง/ปี  ( 5,850 คน )     
   คิดเป็นงบประมาณในการรักษาทั้งสิ้น   19,262,129   บาท 
 

 สาเหตุการป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ที่ส าคัญ 10 อันดับของอ าเภอจอมทอง 
1. โรคเบาหวาน ( E11) 
2. โรคความดันโลหิตสูง (I10) 
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3. โรคไตวาย  (N18) 
4. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบอ่ืน  (J44) 
5. โรคของเนื้อเยื่อในฟันและเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน(K04) 
6. โรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์(K05) 
7. โรคข้อเข่าเสื่อม(M17) 
8. โรคความผิดปรกติอ่ืนของกล้ามเนื้อ (M62) 
9. โรคอาหารไม่ย่อย   (K30) 
10. โรคกระดูกสันหลังเสื่อม(M47) 

 

(ข้อมูลจากโรงพยาบาลจอมทอง ณ เดือนมีนาคม 2558) 
 

4.3 อาชญากรรม 
  เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการ
ป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เทศบาลสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่
และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
ทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงาน
ดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครอง
ดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะ
วิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง  
แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถท่ีจะแก้ไขได้  ทั้งท่ีมีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทาง
เทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้ 
 

4.4 ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรจอมทองได้แจ้งให้กับ

เทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า 
เหตุผลเนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็น
ประจ า การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่ เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การ
ประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอ
หรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
 

 4.5 การสังคมสังเคราะห์ 
  เทศบาลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

1.  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการท าบัตรผู้พิการ  
4. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง   
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 

 5.1  การคมนาคมขนส่ง 
 ถนน   สายส าคัญที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานอ่ืนๆคือถนนสายเชียงใหม่ – ฮอด(ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
108)และถนนสายน้ าตกแม่กลาง(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009)ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ถนนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลจอมทองมีท้ังหมด  72  สายแยกเป็น 

 

ถนนประเภท ความกว้าง (ม.) ความยาว (กม.) 
ถนนลูกรัง 
ถนนลาดยาง 
ถนนคอนกรีต 

3.00 – 6.00 
3.00 – 6.00 
3.00 – 6.00 

18.423 
8.872 
2.65 

 

ทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร2แห่ง นอกเขตจ านวน  2  แห่ง 
- สี่แยกปากทางบ้านแท่นค า 
- สี่แยกร้านบุ่งฮวดพาณิชย์ 
- สามแยกปากทางขึ้นดอยอินทนนท์(นอกเขต) 
- สามแยกบ้าน ส.ส. สุรพล เกียรติไชยากร (นอกเขต) 

สะพานจ านวน 7  แห่งเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 แห่งสะพานไม้ - แห่ง 
(ข้อมูลจากกองช่าง เทศบาลต าบลจอมทอง) 
 

การจราจรใช้ทั้งถนนทางหลวงแผ่นดินและถนนของเทศบาลในการสัญจรซึ่งยังมีปัญหาในเรื่องของถนนคับแคบในย่าน
ชุมชน ไม่สามารถขยายถนนได้เนื่องจากมีการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ติดกับถนนท าให้ยานพาหนะที่สัญจรไปมาในเวลาเร่งด่วนไม่
คล่องตัวมีการก าหนดการจอดรถวันคู่  วันคี่ ก าหนดช่วงเวลาจอดรถในถนนย่านส าคัญ ๆ   และตามจุดแยกบางแห่งยังขาดสัญญาณ
เตือนภัยไม่มีที่จอดรถเฉพาะต่างหากเพราะไม่มีพ้ืนที่ ประกอบกับพ้ืนที่ถนนคับแคบการควบคุมการจราจรอยู่ในความรับผิดชอบของ
สถานีต ารวจภูธรจอมทอง 

 

ทางบก การคมนาคมขนส่ง ในเขตเทศบาลสามารถติดต่อกับอ าเภออ่ืน ๆ  ได้สะดวกโดยมีรถโดยสารประจ าทาง  ได้แก่ 
 รถโดยสารประจ าทางรถเมล์ธรรมดาสายเชียงใหม่ – ฮอด 
 รถโดยสารประจ าทาง รถปรับอากาศ สายจอมทอง – ดอยเต่า – กรุงเทพฯ 
 รถยนต์โดยสารสองแถวเล็กเชียงใหม่ – จอมทอง 
 รถยนต์โดยสารสองแถวเล็กจอมทอง – แม่แจ่ม 
 รถยนต์โดยสารสองแถวเล็กจอมทอง – ฮอด 
 รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง 
 มอเตอร์ไซด์พ่วงรับจ้าง 

 

5.2 การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่อง

สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหา
คือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะ
ด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้ 
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(1)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  4,362หลังคาเรือน 
  (2)  ไฟฟ้าสาธารณะ   จ านวน   1,500  จุด   ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตเทศบาล 
 

5.3 การประปา 
 

เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิด
เป็น 100 เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือมีข้อร้องเรียนเรื่องน้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจาก
เป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า ปัจจุบันเทศบาลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าสามารถที่จะ
จัดหาน้ าดิบส าหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ด าเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  
เทศบาลก็ได้น าโครงการเกี่ยวกับระบบประปาของเทศบาลบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีเพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปี
ต่อไปเมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนต่อไป 
 

ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลจอมทองมีระบบประปาที่อยู่ในพ้ืนที่ให้บริการ  ดังนี้ 
 

หน่วยบริการ 
ก าลังการผลิต 
(ลบ.ม./ชม.) 

แหล่งน้ าดิบ พื้นที่การให้บริการ 

การประปาส่วนภูมิภาค                 
สาขาจอมทอง  (แม่ข่ายจอมทอง) 

100 
แม่น้ าปิง 

อ.จอมทอง 

ประปาเทศบาลต าบลจอมทอง 50 ล าน้ าแม่กลาง เขตเทศบาลต าบลจอมทอง 
ประปาหมู่บ้านหมู่ 1 ต.บ้านหลวง  แม่น้ าปิง หมู่ 1 ต.บ้านหลวง 
ประปาหมู่บ้านหมู่ 2 ต.ดอยแก้ว  ล าน้ าแม่กลาง หมู่ 1 ,2 ต.ดอยแก้ว 

 

นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ าดิบส ารองคืออ่างเก็บน้ าหนองด้างและอ่างเก็บน้ า ห้วยต้นตึงรวมถึงมีการใช้น้ า
เพ่ือการอุปโภคบริโภคจากน้ าบาดาลบ่อน้ าตื้นซึ่งประชาชนด าเนินการขุดเจาะเอง  

 

         (ข้อมูลการประปา ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค (www.pwa.co.th) และกองช่าง ทต.จอมทอง) 

 
5.4 โทรศัพท์ 

(1)  จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่ จ านวน       60    หมายเลข 
(2)  จ านวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล    จ านวน   1,500   หมายเลข 
(3)  จ านวนชุมสายโทรศัพท์จ านวน  จ านวน 1 ชุมสาย 
(4)  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข   จ านวน        1   แห่ง 
(5)  สถานีวิทยุชุมชน     จ านวน        2    แห่ง 
 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  (1)  มีไปรษณีย์  จ านวน  1  แห่ง  ให้บริการ เวลา  08.00–16.00 น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ 
 (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์    
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
 

6.1 การเกษตร  
ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ

ได้แก่ข้าว  ล าไย  ถั่วเหลือง  หอมแดง  กระเทียม  มันฝรั่ง  ดังนี้ 
-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 70 ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 13 ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ 8 ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ 9 ของจ านวนประชากรทั้งหมด       

 

6.2 การประมง 
  (ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง)  
 

6.3 การปศุศัตว์ 
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยง

ไก่เป็ดโคสุกรกระบือ 
 

6.4 การบริการ 
 

1) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 
1.1.  สถานีบริการน้ ามัน  จ านวน  10 แห่ง   
1.2.  ร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง จ านวน  4 แห่ง 
1.3ตลาดสด   จ านวน  10 แห่ง   
1.4 ร้านค้าทั่วไป  จ านวน  234  แห่ง 

2) สถานประกอบการเทศพาณิชย์ 
2.1  โรงฆ่าสัตว์ (ของเทศบาล) จ านวน  1   แห่ง 
2.2  สถานธนานุบาล  จ านวน  1 แห่ง 

3) สถานประกอบการด้านบริการ 
3.1 ธนาคาร   จ านวน  6  แห่ง 
 3.2 สถานที่จ าหน่ายอาหารตามพ.ร.บ. สาธารณสุข จ านวน    31แห่ง 

( ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม เทศบาลต าบลจอมทอง) 
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6.5 การท่องเที่ยว 
 

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลมีแห่งเดียวคือ 
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร  ตั้งอยู่ถนนเชียงใหม-่ฮอด      
หมู่ 2 ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ห่างจาก 
ตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ  58 กิโลเมตรเส้นทางหลวงหมายเลข  
108เป็นที่ประดิษฐานพระทักษิณโมลีธาตุ(ส่วนที่เป็นพระเศียร 
เบื้องขวาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) เป็นที่เคารพศรัทธาของ 
ชาวอ าเภอจอมทองและประชาชนโดยทั่วไป และเป็นพระบรมธาตุ 
ประจ าของคนเกิดปีชวดผู้ที่จะข้ึนไปดอยอินทนนท์ มักจะแวะ         
นมัสการเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อน 
 
 
 

  นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญในอ าเภอจอมทองซึ่งมีผลต่อการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลด้วยดังนี้            
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ น้ าตกสิริธาร 
น้ าตกแม่ยะ     จุดชมวิวกิโลเมตรที่ 31 
น้ าตกแม่กลาง   น้ าตกสิริภูมิ 
น้ าตกวชิรธาร   น้ าตกแม่เตี๊ยะ 
พระมหาธาตุนภเมทนีดลพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ 

 
   

6.6 อุตสาหกรรม 
 

  ลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลจะประกอบด้วยการท าขนมจีน  ท าเบเกอรี่  
โรงสีข้าว  ท าน้ าแข็งก้อน  ท าน้ าดื่ม  ตัดเย็บเสื้อผ้า  พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ  อู่ซ่อมรถ 

 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 

กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  2  กลุ่ม 

   1. กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
   2. กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 
 

6.8 แรงงาน 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  15– 60  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ค่าแรงใน
พ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  25– 50 ปี บางส่วน ไปรับจ้าง
ท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมือง
ที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ 
เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
7.2.1  ชุมชนบ้านแม่กลางป่าปู  หมู่ที่ 1  ต าบลดอยแก้ว 

 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน   120   ครัวเรือน 

  500   ไร่    700    กก./ไร่    2,000    บาท/ไร่    7,000    บาท/ไร่ 
 
 
 
2.2) ท าสวน 

สวน     หอม        .    40   ครัวเรือน 
   60   ไร่  3,000   กก./ไร ่   5,000   บาท/ไร ่   21,000   บาท/ไร่ 

สวน   ถั่วลิสง    .   30   ครัวเรือน 
    30    ไร่     200    กก./ไร่    1,000   บาท/ไร่    2,000    บาท/ไร่ 

สวน. ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

  ไร่อ้อย ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

2.3) ท าไร่   ไร่ข้าวโพด    20  ครัวเรือน 
    40   ไร่   1,500   กก./ไร ่   2,000   บาท/ไร ่   4,500   บาท/ไร ่

  ไร่มันส าปะหลัง ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

2.4) อ่ืนๆ      
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7.2.2  ชุมชนบ้านดอยแก้ว  หมู่ที่  2  ต าบลดอยแก้ว 

 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน   20  ครัวเรือน 

  300    ไร่    600   กก./ไร ่   2,000   บาท/ไร ่   3,600 บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน  162  ครัวเรือน 

  1,600  ไร่    500   กก./ไร ่   2,000   บาท/ไร ่   3,000 บาท/ไร่ 
2.2) ท าสวน สวน. ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
สวน. ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
สวน. ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
  ไร่อ้อย  ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
2.3) ท าไร่   ไร่ข้าวโพด   30  ครัวเรือน 

  300     ไร่   1,500   กก./ไร ่   3,000  บาท/ไร ่   7,500 บาท/ไร่ 
  ไร่มันส าปะหลัง ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
  อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

2.4) อ่ืนๆ      
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7.2.3  ชุมชนบ้านแท่นค า หมู่ที่ 1  ต าบลบ้านหลวง 

 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
2.2) ท าสวน สวน   พืช               .    15   ครัวเรือน 

   10      ไร่    500    กก./ไร่    2,000   บาท/ไร่    25,000    บาท/ไร่ 
2.3) ท าไร่   ไร่อ้อย ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
  ไร่ข้าวโพด ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
  ไร่มันส าปะหลัง ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
  อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
   ไม้ดอก       . 

  20   ครัวเรือน 
   30     ไร่    1,000   กก./ไร่    30,000   บาท/ไร่   100,000   บาท/ไร่ 
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7.2.4  ชุมชนบ้านลุ่มใต้ หมู่ที่ 2  ต าบลบ้านหลวง 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน  152  ครัวเรือน 

  800     ไร่   600  กก./ไร ่   2,000  บาท/ไร ่   3,600 บาท/ไร่ 
2.2) ท าสวน สวนผัก.    5   ครัวเรือน 

   12      ไร่    1,000   กก./ไร่   300,000   บาท/ไร่ 400,000 บาท/ไร ่
สวนถั่วลิสง.   30   ครัวเรือน 

    20     ไร่   6,000   กก./ไร ่   40,000   บาท/ไร่  200,000 บาท/ไร ่
สวนหอม.   30   ครัวเรือน 

    10    ไร่   2,000   กก./ไร ่    20,000   บาท/ไร่   50,000  บาท/ไร ่
สวน   มะเขือเทศ   .   20   ครัวเรือน 

   25     ไร่   2,500   กก./ไร ่   30,000   บาท/ไร่   75,000  บาท/ไร ่
2.3) ท าไร่   ไร่อ้อย  ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
  ไร่ข้าวโพด ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
  ไร่มันส าปะหลัง ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
  อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
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7.2.5  ชุมชนบ้านหลวงใต้  หมู่ที่ 3  ต าบลบ้านหลวง 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน   100  ครัวเรือน 

     200     ไร่    1,000   กก./ไร่    3,500    บาท/ไร่    -     บาท/ไร ่
2.2) ท าสวน สวน. ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
สวน. ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
สวน. ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
สวน. ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
2.3) ท าไร่   ไร่อ้อย ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
  ไร่ข้าวโพด ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
  ไร่มันส าปะหลัง ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
  อื่นๆ โปรดระบุ  
  ผักเกษตรอินทรีย์   . 

   124 ครัวเรือน 
  20       ไร่   1,200  กก./ไร ่   50,000   บาท/ไร่   288,000 บาท/ไร ่

2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
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7.2.6  ชุมชนบ้านแม่กลาง หมู่ที่ 4  ต าบลบ้านหลวง 

 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน  45  ครัวเรือน 

   400   ไร่   800   กก./ไร ่   3,500   บาท/ไร ่   5,600 บาท/ไร่ 
2.2) ท าสวน สวน   ล าไย       .  100  ครัวเรือน 

  1,400  ไร่    800   กก./ไร ่    7,000   บาท/ไร่ 16,000    บาท/ไร ่
สวน. ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
สวน. ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
สวน. ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
2.3) ท าไร่   ไร่อ้อย  ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
  ไร่ข้าวโพด ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
  ไร่มันส าปะหลัง ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
  อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
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7.2.7  ชุมชนบ้านข่วงเปา  หมู่ที่ 4  ต าบลข่วงเปา 

 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน   70   ครัวเรือน 

  450      ไร่    450    กก./ไร่    900  บาท/ไร ่    3,600   บาท/ไร่ 
2.2) ท าสวน สวน    ล าไย        .   60   ครัวเรือน 

  600      ไร่    400    กก./ไร่     2,500   บาท/ไร่    6,000   บาท/ไร่ 
สวน. ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
สวน. ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
สวน. ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
2.3) ท าไร่   ไร่อ้อย ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
  ไร่ข้าวโพด    10   ครัวเรือน 

   50     ไร่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
  ไร่มันส าปะหลัง ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
  อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
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7.2.8  ชุมชนบ้านฮ่อม หมู่ที่ 5  ต าบลข่วงเปา 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน   80   ครัวเรือน 

  160       ไร่    700    กก./ไร่    5,000    บาท/ไร่   7,000   บาท/ไร ่
2.2) ท าสวน สวน   ล าไย     .    140 ครัวเรือน 

   200     ไร่     3,000 กก./ไร ่    15,000    บาท/ไร่    25,000   บาท/ไร่ 
สวน. ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
สวน. ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
สวน. ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
2.3) ท าไร่  ไร่อ้อย ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
  ไร่ข้าวโพด ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
  ไร่มันส าปะหลัง ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
  อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
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7.2.9  ชุมชนบ้านสี่แยกน้อย หมู่ที่ 6  ต าบลข่วงเปา 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน   50   ครัวเรือน 

    420      ไร่    420    กก./ไร่    2,050    บาท/ไร่    350     บาท/ไร่ 
2.2) ท าสวน สวน     ล าไย       .    150 ครัวเรือน 

   400       ไร่    2,500  กก./ไร ่     7,000  บาท/ไร่  50,000   บาท/ไร ่
สวน. ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
สวน. ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
สวน. ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
2.3) ท าไร่   ไร่อ้อย ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
  ไร่ข้าวโพด ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
  ไร่มันส าปะหลัง ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
  อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
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7.2.10  ชุมชนบ้านสันป่าซาง  หมู่ที่ 9  ต าบลข่วงเปา 

 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน   70   ครัวเรือน 

  150    ไร่    420   กก./ไร ่    2,500    บาท/ไร่      -     บาท/ไร่ 
2.2) ท าสวน สวน      ล าไย      .   150 ครัวเรือน 

    250    ไร่    3,500  กก./ไร ่     7,500  บาท/ไร่    63,000  บาท/ไร่ 
สวน    มะม่วง      .    3  ครัวเรือน 

     5   ไร่     3,000 กก./ไร ่    4,500  บาท/ไร ่    24,000  บาท/ไร่ 
สวน. ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
สวน. ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
2.3) ท าไร่   ไร่อ้อย ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
  ไร่ข้าวโพด ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
  ไร่มันส าปะหลัง ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
  อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
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7.2.11  ชุมชนบ้านรวมน้ าใจข่วงเปา  หมู่ที่ 11  ต าบลข่วงเปา 

 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน   149  ครัวเรือน 

  251     ไร่    980    กก./ไร่    300    บาท/ไร่    -     บาท/ไร ่
2.2) ท าสวน สวน   ล าไย        .   20  ครัวเรือน 

    40     ไร่    2,000  กก./ไร ่    8,000  บาท/ไร ่    36,000  บาท/ไร่ 
สวน. ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
สวน. ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
สวน. ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
2.3) ท าไร่   ไร่อ้อย ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
  ไร่ข้าวโพด   10 ครัวเรือน 

   30     ไร่   3,000  กก./ไร ่    35,000  บาท/ไร่   10,500  บาท/ไร ่
  ไร่มันส าปะหลัง ครัวเรือน 

ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
  อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่

2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บาท/ไร ่ บาท/ไร ่
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7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
เทศบาลต าบลจอมทอง มีพ้ืนที่ทั้งหมด  6.12  ตารางกิโลเมตร  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

ประเภทแหล่งน้ าธรรมชาติ
(แม่น้ าสายหลัก) 

หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์            
ในการใช้สอย 

ปริมาณน้ าส าหรับ
การเกษตร หมายเหตุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

น้ าแม่กลาง หมู่ที่ 3,4,   ต าบลบ้านหลวง 
หมู่ที่ 1 , 2  ต าบลดอยแก้ว 
หมู่ที่ 4 , 6  ต าบลข่วงเปา 

 

 

  

น้ าปิง หมู่ที่ 1 บ้านหลวง 
   

  

ประเภทแหล่งน้ า         
บ่อน้ า อ่างเก็บน้ าฯลฯ  

หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์              
ในการใช้สอย 

ปริมาณน้ าส าหรับ
การเกษตร หมายเหตุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

อ่างเก็บน้ าหนองด้าง หมู่ที่ 5 , 9 , 11  ต าบลข่วงเปา 
   

อ่างเก็บน้ าหนองหลวง หมู่ที่ 2  ต าบลบ้านหลวง 
   

อ่างเก็บน้ าหนองใต้ หมู่ที่ 1  ต าบลบ้านหลวง 
   

 
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

8.1 การนับถือศาสนา 
 ศาสนา 

  1) ผู้นับถือศาสนาพุทธร้อยละ  83  ของจ านวนประชากรทั้งหมดมีวัดในเขตพ้ืนที่จ านวน5แห่ง   
 ประกอบไปด้วย    

1.1  วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร   หมู่ 2 ต าบลบ้านหลวง 
1.2  วัดข่วงเปา   หมู่  4  ต าบลข่วงเปา 
1.3  วัดดอยแก้ว  หมู่  2 ต าบลดอยแก้ว   
1.4  วัดพุทธนิคม (วัดด้าง)  หมู่  2 ต าบลบ้านหลวง 
1.5  วัดแท่นค า หมู่ 1 ต าบลบ้านหลวง 

  2) ผู้นับถือศาสนาคริสต์ร้อยละ15  ของจ านวนประชากรทั้งหมดโบสถ์คริสต์จ านวน  3  แห่ง   
ประกอบไปด้วย   

2.1  คริสตจักรคริสเตียนบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ 4 ต าบลข่วงเปา 
2.2  คริสตจักรคาทอลิก หมู่ 5 ต าบลข่วงเปา 
2.3  คริสตจักรคริสเตียนข่วงเปา หมู่ 9 ต าบลข่วงเปา 

  3) ผู้นับถือศาสนาอ่ืนๆร้อยละ  2  ของจ านวนประชากรในเขตเทศบาล 
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8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 

  ประเพณีที่ส าคัญของท้องถิ่นตามล าดับดังนี้ 
1. ประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิ์  ประมาณเดือนเมษายน  กิจกรรมสังเขป  ประกวดขบวนแห่    
2. ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ/เดือนเก้าเป็ง ประมาณเดือนมิถุนายน กิจกรรมสังเขป  พิธีสรงน้ า

พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ  มหรสพสมโภช 
3. ประเพณีลอยกระทง  ประมาณ  เดือน  พฤศจิกายน  กิจกรรมสังเขป   

ประกวดกระทง  ประกวดขบวนแห่ 
4. ประเพณีท าบุญศาลหลักเมือง  ประมาณ  เดือน  มิถุนายน  กิจกรรมสังเขป  พิธีสืบชะตา

บริเวณศาลหลักเมือง 
5. ประเพณีท าบุญเข้าพรรษา  ประมาณ เดือน  กรกฎาคม  กิจกรรมสังเขป  

ถวายต้นเทียนจ าน าพรรษา 
 

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท าเครื่อง
จักสานใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการทอผ้าฝ้าย  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
 

  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ 99% พูดภาษาเหนือ 
 

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่วยบ้าง 
ได้แก่ ไม้กวาดทางมะพร้าวกระบวยจากะลามะพร้าว ผ้าที่ทอจากผ้าฝ้าย เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่      
 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1 น้ าที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากแม่น้ าแม่กลาง  แม่น้ าปิง(อยู่นอก

เขต) ซึ่งจะต้องน ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้
พอเพียงได้  

9.2 ป่าไม้  ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้ 
9.3 ภูเขา  ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา 
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  
ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  
อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ น้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคไม่ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอ่ืน  น้ าใน
การเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับ
การเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มาก
ขึ้น  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนเช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่
ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2557 – 2560) 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 25 
เทศบาลต าบลจอมทอง  อ าเภอจอมทอง   จังหวัดเชยีงใหม่ 

  
 

ส่วนที่ ส่วนที่ 22  
  

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2557 – 2560) 

 

1.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณทีไ่ด้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 – 2560 
 

 1.1  สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น Electronic Local Administrative 
Accounting System (e-LAAS) สรุป การตั้งงบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริงของเทศบาลต าบลจอมทอง
รายละเอียด ดังนี้ 
 

 ปีงบประมาณ 2557  
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้     57,114,000      บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     57,114,000      บาท 
 รายรับจริง                    59,253,764.03  บาท  
 รายจ่ายจริง                  54,166,951.10  บาท 
   
 ปีงบประมาณ 2558 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้     58,000,000      บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     58,000,000      บาท 
 รายรับจริง                    83,190,940.78  บาท  
 รายจ่ายจริง                   47,131,065.40  บาท 
 

 ปีงบประมาณ 2559 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้    60,250,000      บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้    60,250,000      บาท 
 รายรับจริง                   59,512,612.48  บาท  
 รายจ่ายจรงิ                  57,914,821.56  บาท 
 

 ปีงบประมาณ 2560 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้    83,909,000      บาท 
   ประมาณการรายจ่ายไว้    83,909,000       บาท 
 

      1.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 

 ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้น
จะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการ
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ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

 

ซึ่งแผนพฒันาของเทศบาลสามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้   
 

(1) เชิงปริมาณ 
  

 แผนพัฒนาระยะสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี 2557 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการการ
ด าเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 87 14 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 34 20 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและนันทนาการ 48 41 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 19 5 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต 15 11 
6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 54 30 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 5 3 

รวมทั้งสิ้น 262 124 
คิดเป็นร้อยละ  47.33 

 
 แผนพัฒนาระยะสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี 2558 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการการ
ด าเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 83 18 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 34 25 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและนันทนาการ 60 27 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 21 4 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต 15 11 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 50 22 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 5 1 

รวมทั้งสิ้น 268 108 
คิดเป็นร้อยละ  40.30 
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 แผนพัฒนาระยะสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี 2559 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการการ
ด าเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 110 16 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 37 20 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและนันทนาการ 71 35 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 24 4 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต 24 12 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 59 17 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 7 1 

รวมทั้งสิ้น 332 105 
คิดเป็นร้อยละ  31.62 

 
 (2)  เชิงคุณภาพ  
 

เทศบาลต าบลจอมทอง ได้น าโครงการ/กิจกรรม ที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีมาจัดสรรงบประมาณเพ่ือ 
ด าเนินการ โดยแปลงเป็นแผนสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ 7  ด้าน  ดังนี้ 
 

 1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
  เช่น โครงการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคม ทางเท้าไหล่ทาง, โครงการขุดลอกล าน้ า , 
โครงการต่อเติมอาคารผลิตน้ าประปาเทศบาลต าบลจอมทอง, วัสดุ ครุภัณฑ์สนับสนุนการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานผล
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

 

         2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหายากจน   
  เทศบาลได้ตั้งเป็นนโยบายหลักที่จะส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร โดยอาศัยศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว
และหัตถกรรมท้องถิ่น ที่จะสามารถพัฒนาให้เกิดรายได้แก่ประชาชน  ซึ่งจะได้ท าการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและครบวงจร อีกทั้งยังเป็นการ
แก้ไขปัญหาการว่างงานอีกด้วย เป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
เช่น โครงการฝึกอบรมอาชีพ โครงการส่งเสริมสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  โครงการสนับสนุนส่งเสริม ศูนย์เรีย นรู้
เกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนในด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  และการแก้ไขปัญหาความยากจน  ยังคง
เป็นปัญหาส าคัญของเทศบาลที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม  การส่งเสริมการใช้พลังงานชีวภาพและการ
จัดท าปุ๋ยชีวภาพ  รวมถึงการส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน การดูแลผู้สูงอายุ การจัด/ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ 
และการส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรม  ประเพณี กีฬาและนันทนาการ 
  เทศบาลได้จัดตั้งกองการศึกษาเพ่ือเตรียมการรองรับการถ่ายโอนด้านการศึกษาได้อย่างทันท่วงทีเมื่อมี
การถ่ายโอนเกิดขึ้น  มีการสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี  โดยได้ให้ความส าคัญกับเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาลตั้งแต่ระดับปฐมวัยขึ้นไป  โดยได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลขึ้น  รวมถึงสนับสนุนด้าน
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การกีฬาเพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพและเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่
เยาวชนอีกด้วย และการอนุรักษ์ สนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
 
     4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  สภาพภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลได้รับการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับการเป็นเมืองท่องเที่ยว  แต่ก็ยัง
ประสบปัญหาขยะมูลฝอยเพ่ิมมากข้ึน  ประสิทธิภาพการจัดการขยะยังมีขีดจ ากัด  จึงเกิดโครงการคัดแยกขยะชุมชนเพ่ือ
ลดปัญหาในการจัดเก็บขยะ ปัญหาการจัดการ การระบายน้ าเสีย  และวัชพืชได้รับการแก้ไขปรับปรุงในบางส่วน แต่ก็ยังมี
ปัญหาอยู่บ้างเนื่องจากพ้ืนที่ในเขตเทศบาลมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น เทศบาลได้ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 
เช่น โครงการพลังงานทดแทน โครงการลดภาวะโลกร้อนและหมอกควัน 

 

 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  การด าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  เทศบาลได้มีโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของ อสม. เพ่ือเป็นการป้องกันโรคเบื้องต้นให้แก่ประชาชน  การส่งเสริมป้องกันให้แก่
ผู้ประกอบการต่าง ๆ ในเขตเทศบาลให้ปฏิบัติถูกสุขลักษณะและอาชีวอนามัย  และการรักษาความสงบเรียบร้อย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน ๆ โดยการฝึกอบรม ทบทวนความรู้ให้แก่อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และ
เจ้าหน้าที่เทศบาลอย่างต่อเนื่อง 
 

 6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
  การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเมืองการปกครอง ภาวะทางเศรษฐกิจมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น
มากขึ้น การด าเนินงานตามแผนพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมาย    แต่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการในปัจจุบันได้
เท่าที่ควร   จ าเป็นต้องมีการพัฒนาการบริหารงาน ปรับปรุงระบบงานและการให้บริการประชาชน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
และความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงความต้องการของประชาชน พัฒนากลไกการท างานที่เข้มแข็งและโปร่งใส 
โดยอาศัยความร่วมมือเป็นภาคีหรือข้อตกลงความร่วมมือ และการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม โดย
ค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะของผู้รับบริการเป็นหลัก โดยยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการเปิด เผยข้อมูล
ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมของชุมชน จัดหาเครื่องมือและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการตลอดจนพัฒนานวัตกรรมการให้บริการเพ่ือเตรียมความพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 

 7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
   การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาลต าบลจอมทอง โดยส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้

ความสามารถในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างจิตส านึก ขวัญและก าลังใจและ
ทัศนคติที่ดีของบุคลากรท้องถิ่นทุกระดับในการให้บริการประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดผลสัมฤทธิ์  

 

2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
 

2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
 ตามที่เทศบาลได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560  เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับ

ประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจากการ
ด าเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้   

1.  ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 
2.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
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3.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
4.  ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่   
5.  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน 
6. ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
7. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่ม่ันคงแข็งแรง 
8. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัย 
9. ไม่มีเกิดอาชญากรรมการในพื้นที่ 
10. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 
11. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
12. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
13. ประชาชนได้รับความรู่เกี่ยวกับการป้องกันภัย 
14. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาล 
15. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก 
 

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพ่ิมข้ึน มีดังนี้ 
1. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นส าหรับในการสัญจรไปมา  
2. มีส านักงานแห่งใหม่เพ่ือรองรับการบริการประชาชน  
3. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน 
4. ชุมชนในเขตเทศบาลมีระบบระบายน้ าเพ่ิมมากข้ึน 
5. การก าจัดขยะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

2.2 ผลกระทบ 
 ในการด าเนินงานของเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560  สามารถด าเนินการได้ตามที่

ประชาชนต้องการ ซึ่งการด าเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชนในเขตเทศบาล  ดังนี้ 
 1. การก่อสร้างถนนเพ่ิมขึ้นในเขตเทศบาล  ท าให้การระบายน้ าได้ช้าเกิดน้ าท่วมขังในบางจุด ท าให้

เทศบาลต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ าเพ่ิมขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 2. การพัฒนาเจริญขึ้นท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นไปด้วย  ส่ งผลให้เกิดเป็นชุมชนแออัด 

ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น  ไข้เลือดออก  โรคมือ เท้า ปาก  เป็นต้น 
 3. เมื่อประชาชนเพ่ิมมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท าให้ไม่ได้

รับความสะดวกในการใช้บริการ 
 4. การก่อสร้างทางระบายน้ าในชุมชนสามารถระบายน้ าได้  แต่ผลกระทบคือปลายทางท่ีเป็นพื้นที่

การเกษตรได้รับความเสียหาย  เพาะปลูกไม่ได้  เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่างๆ    
  

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผา่นมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
ปัญหา 

1)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร   
2)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
3)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
4)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
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5)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถด าเนินการได้  
6)  เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก

โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   
7)  เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย  
 

อุปสรรค 
1)  การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการ

ท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  
2)  เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน   
3)  เทศบาลสามารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่  
4)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอ

และบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
    

 แนวทางการแก้ไข   
 

  (1)  การด าเนินงานของเทศบาล 
1)  การจัดท าแผนพัฒนาควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า

แผนพัฒนาและให้มีความสอดคล้องกัน   
2)  การด าเนินงานของเทศบาลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ กล่าวคือควรจะพิจารณา

โครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ มาพิจารณาด าเนินการและค านึงถึงสถานะการคลังเป็นหลัก  
3)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาฯของเทศบาล  
4)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
5)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  เช่น  

การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา   
6)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่

จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    
 

(2)  การบริการประชาชน 
 1)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ี

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
 2)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
 3)  เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
 4)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
 5)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล  

  

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



 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

ยุทธศาสตร์                

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
โดยมุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะ
กรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  สรุปย่อได้  
ดังนี้ 
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1. ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30  มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558 - 2559) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 
คณะ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี และ (2) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดท าร่าง
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

 

คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ 
รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลใน
การยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย  และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

 

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและ
แผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 

 

2. สาระส าคัญ 
     2.1 สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้าง
เศรษฐกิจในระบบ  “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่  “พ่ึงพา
อุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่
มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
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และระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น  และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกร            
รายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทาง
สังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า  ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่
สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและ
แรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น  ในอีกด้านหนึ่งการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของ
สังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด 
เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ  และการก่อการร้าย  อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ  ขณะที่การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของ
ประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 
 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่
สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น 
ประกอบกับในอนาคต 20 ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่
เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ ายอย่างเสรีและ
รวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่ วงระยะ 10 ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี  2551 – 
2552 และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ  เพ่ิมสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยาย
ปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว
เต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ  นอกจากนั้นการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิต
ของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการ
ก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัว
ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 5.1 ในช่วง 5 ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (2546 – 2550) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัว
ช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความ
รุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ 10 - 15 ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดใน
ประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหาก
ประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 
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ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจ
ของสหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้น
ในเอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความม่ันคงของโลกในช่วงปี 2560 – ปี 2579 มีลักษณะ
ผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคี
และพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ  สาหรับการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบ
ใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม  และผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
ประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้  เงื่อนไข
การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหา
การลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้อง
ผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงทางอาหารของโลก 

 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผล
ให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้
จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่
ส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มี
ความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากข้ึน 
 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้
ปานกลางมาตั้งแต่ปี 2531 และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ป ี
2553 และล่าสุดในปี 2557 รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น 5,739 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและ
บริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถ
แข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ 
ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น 38.1 ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน 38.6 ล้านคน 
อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 1 ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ 20.0 ในปี 2550 เป็น
ร้อยละ 10.9 ในปี 2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการ
สาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มี
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ความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความ
ร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี 2540 – 2541 ได้ส่งผลให้
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน  ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหาร
จัดการที่ดีอันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดี
ขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้น
และฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงใน
เรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับ
กลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น  ช่วยสร้างบรรยากาศ
ของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยัง
ต่ าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง 
ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็น
แรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูง
กว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิต
เกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่า
ยังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ด าเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการ
บริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ  การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาด
ความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวง
กว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่
สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 
 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ 
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา 20 ปีต่อจากนี้ไป จะมี
นัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อ
จากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อม
ความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี
สมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการ
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ทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ท าให้เกิด
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอ
ของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหาร
ราชการที่ด ี

 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว  
จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแส                 
โลกาภิวัตน์เข้มข้นข้ึน เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน 
องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดย
ที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยง
และข้อจ ากัดท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมข้ึน 
กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ  สิทธิ
มนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ใน
ระยะ 4 - 5 ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่
สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้ง
ทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคต
การพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิด
ทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก
และรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่าง
รอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ  เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับ
ความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้าง
ประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน 
และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่าง
เป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือ
ก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ  เพ่ือให้ขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้
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ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัดรวมทั้งความเสี่ยงของ
ประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการ
ยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมอง
ภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง 
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ  ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมี
ความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทย
จาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็น
ระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก
ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจาก
การเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
ของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย
ต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพา
ประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไป
พร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวที
โลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยใน
ประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่ คนไทยทุกคน
ต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ  ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุก
องค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุก
คนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมือง
ภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

2.2 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้
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วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพ
แห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความม่ันคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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2.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็น

จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน 
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มี
รายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็น
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ 
แข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และ  (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยมี
สาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 
 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ
และช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก  รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1 ) การเสริมสร้างความมั่ นคงขอ งสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จดัการความม่ันคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
และรักษาดลุยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ  การรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 

2.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การ
สร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ 
รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุก
ด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุน
มนุษย ์และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการ
ยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
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(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง  และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้า
มาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็น
เลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ 
เป็นต้น 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ  เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

 

2.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้
เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มี
ครอบครัวที่มัน่คง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ

จิตใจให้เข้มแข็ง 
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2.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 

2.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
เร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมี
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 

2.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

2.4 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและ

หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้
ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้
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ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนา
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่าง
ต่อเนื่องและบูรณาการ 
 

2.5 ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
2.5.1 สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนด

เป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกัน
สามารถถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของ
หน่วยงานปฏิบัติได ้และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

2.5.2 ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้ง
กรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมี
ความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

2.5.3 กลไกสู่การปฏิบัติ  มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทา
ยุทธศาสตร์ การน าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการ
และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  
สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 

 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนา

ของ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้
สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่ง
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว   

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลต าบลจอมทอง   
มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เทศบาล จึงได้จัดท าแผนที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ซึ่งมีทั้งหมด  10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

                                         ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

1. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม
ผู้สู งอายุ  การเกิดภั ยธรรมชาติที่ รุนแรง  ประกอบกับสภาวการณ์ ด้ านต่างๆ  ทั้ งเศรษฐกิจ  สั งคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 

2. สถานะของประเทศ 
 

2.1 ด้านเศรษฐกิจ 
 

2.1.1  3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 2540-2541) 
จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี 2557 
มาอยู่ที่ประมาณ 196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับ
ฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ 8 ปีที่ผ่านมา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3.2 ชะลอจากร้อยละ 
5.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศ
ไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร  โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการ
ชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ 41.3 ในช่วงปี 2534 – 2539 เป็นร้อยละ 
25.5 ในช่วงปี 2543 – 2557 นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของ
การลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี 2543 – 2557 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.9 ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมี
ระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

 

2.2.2 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถใน
การแข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการมากขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี 2553 ที่ระดับร้อยละ 9.9 , 25.4 และ 
64.7 เป็นร้อยละ 7.2 , 28.5 และ 64.3 ในปี 2557 ตามล าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้
และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุน
ต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้
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เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้นจนประเทศไทยกลายเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและ
บริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่  น่าพอใจแต่
การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า  ประกอบกับ
ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถใน
การแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ  
9.7 ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.1 ในช่วง 3 ปีของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที ่11  (พ.ศ. 2555-2557) 

 

2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลัง
ในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต้องอาศัย
การผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิต
รวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ 8 ปี ที่ผ่าน
มา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศท่ีเริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการ
พัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม 
ลดลงจากร้อยละ 3.32 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่9 เป็นร้อยละ 2.05 ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่
11 ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 
 

2.1.4  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการ
บริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึง
สองครั้งในปี 2524 และ 2540 แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้
เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาใน
ระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยร้อยละ 37.9 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป็น
ร้อยละ 42.2 ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้ นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็น
ข้อจ ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระยะต่อไป 

 

2.1.5 อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก  เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลาง
ระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและ
ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  โดยในปี พ.ศ. 2557 WEF (World 
Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่  31 จาก 144 
ประเทศ และในปี พ.ศ. 2557 IMD (International Institute for Management Development) ได้จัด
อันดับไว้ที่ 30 จาก 61 ประเทศชั้นน า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบ
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ธุรกิจประจ้าปี 2558 หรือ Ease of Doing Business 2015  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทย
ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที ่26 จาก 189 ประเทศท่ัวโลก  

 

2.1.6 สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
ได้รับการยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และ
เชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มี
รายได้สูง โดยในปี 2557 อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่  47 และด้าน
เทคโนโลยีที่ 44 จาก 61 ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 37 และ 43 ตามล าดับใน          
ปี 2551 และตลอดช่วงระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา (2543-2556) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ 
GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ 0.17 ต่อ GDP โดยในปี 2556 (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการ
วิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 0.48 ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อย
ละ 53 และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ  47 ขณะที่ประเทศที่ พัฒนาแล้ว  เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ 4.03, 3.35, 2.79, และ 2.27 ต่อ 
GDP ในป ี2555 ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี 2556 บุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนามีจ้านวน 11 คนต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วน
ใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 20-30 คนต่อประชากร 10,000 คน  

 

2.1.7 สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ  ด้าน ประกอบด้วย
รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาด
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายัง
กระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่
ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลง
เล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยัง
ไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้  ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท า
ธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะ
เฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้
ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

 

2.2 ด้านสังคม 
 

2.2.1 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
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(1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัย
และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก 6.3 คน ในช่วงปี 2507-
2508 เป็น 1.62 คน ในช่วงปี 2548-2558 และคาดว่าในปี 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน  

(2) ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากรกลุ่ม          
เจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะ
ต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมีจ านวน 38.9 ล้านคนในช่วงปี 2555-2557 และเริ่มลดลงร้อยละ0.1 ในปี 2556 
และร้อยละ 0.2 ในปี 2557 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.2 ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา              
(ปี 2548–2557) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย 1 เท่าตัว และสิงคโปร์ 5 เท่าตัว และก าลัง
แรงงานกว่าร้อยละ 65.1 มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 
ซึ่งมีจ านวนร้อยละ 27 ของประชากรในปี 2553 มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมี
ครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  สะท้อนถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุ
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 10.3 ล้านคน (ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 2583 
การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น  แม้ผู้สูงอายุมี
ส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้
หลักร้อยละ 78.5 ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  
 

2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คน ในปี 
2543 เหลือ 3 คน ในปี 2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมาก
ที่สุดในช่วงปี 2543-2556 ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยง
ต่อการล่มสลาย 

2.2.3 คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม 
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศชาย 71.3 ปี เพศหญิง 
78.2 ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม 
คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15.59 ป ี
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี 2551-2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9 ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า 
สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ในปี 2556 มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า
ร้อยละ 50 นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ 
พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

 

2.2.4 สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการ
กระจายรายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 42 ในปี 2543 เหลือร้อยละ 10.9 ในปี 2556 แต่
ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มี
แนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก 0.484 ในปี 
2554 เหลือ 0.465 ในปี 2556 อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจน
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ที่สุดแตกต่างกันถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ 36.8 
ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 1.1 สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญ
จากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่
ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี 2555-2546 

2.2.5 ความเหลื่ อมล้ าระห ว่างกลุ่ มคนยั งคงเป็ นปัญ หาส าคัญ ของสั งคมไทย                         
อันเนื่องมาจาก 

(1) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคง
กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 
มีการถือครองที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 ที่มีการถือครอง
ที่ดินน้อยที่สุด 325.7 เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดิน
ว่างเปล่าของภาครัฐ 

(2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขณะที่โอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบท
และระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากร
ร้อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อย
ละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ 19.1 เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขต
ชนบทประมาณ 2.2 เท่า 

(3) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขใน
ปี 2556 พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง 3.6 เท่า 

(4) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระ
เข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา 50 ที่เพ่ิมขึ้นจาก 1.29 ล้านคน ในปี 
2555 เป็น 2.471 ล้านคน ในปี 2557 ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 42.4 ในปี 2557 
อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เท่า ในปี 2556 

(5) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม  เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจ
กฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการ
ท างาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

 

2.2.6 คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ 99.9 ได้รับ
ความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 73.8 ระบบประกันสังคม
ร้อยละ  16.7 และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.1 ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
มีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี 2558 ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ 8.3 ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ 10.4 ล้านคน ส่วนผู้
พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น 800 บาท ครอบคลุม ผู้พิการร้อยละ 89.5 และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อย
โอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้  แม้ว่ารัฐจัด
สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่ มี
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กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 4.544,926 ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย
แก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

 
2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ

วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็น
แก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.2.8 ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และ
บูรณาการเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอ และ
แผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่ เกิน
ความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก 142,632 แห่งในปี 2555 เป็น 152,377 แห่ง ในปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชน
และอาชีพ ร้อยละ 32.51 ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ 26.77  

2.2.9 ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 
ในช่วงระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ  ที่มีความ
รุนแรงมากขึ้น น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรง
และทางอ้อม 
 

2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความ
เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 

(1) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการ
ใช้ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย 
พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุกท าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก 171.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ 53.33 ของพ้ืนที่
ทั้งหมดของประเทศในปี 2504 เป็น 102 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.6 ในปี 2556 

(2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม
ทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดิน
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมี
ข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณา
การของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือ
ครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม  โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสีย
ระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(3) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกท าลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ท าให้พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงจากปี 2504 ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า 2.3 ล้านไร่ เหลือเพียง 1.5 
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ล้านไร่ ในปี 2552 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 34.8 ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่
อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี 2534 และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 
2549-2554 พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี 2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 1.61 ล้านตัน 
ลดลงจากปี 2549 ที่มีปริมาณ 2.42 ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคง
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากขึ้น 

(4) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด 30 ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงาน
เชิงพาณิชย์เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ  ท้าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ
เพ่ิมขึ้นโดยในปี 2555 ต้องน าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6 อยู่ที่ระดับ 1.08 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิด
เป็นร้อยละ 54 ของความต้องการใช้ในปี 2555 และคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้า
สูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 76 ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี 2555 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.8 อยู่ที่ระดับ 1.981 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดย
ในปี 2555 การเพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ 1 ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.6  

(5) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด้วย 25 ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ 28 ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด 27 
แอ่งน้ าบาดาล              มีปริมาณการกักเก็บใช้น้ าบาดาลรวมประมาณ 1.13 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ 68,200 ล้านลูกบาศก์
เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้ าบาดาลขึ้นมาใช้           มีข้อจ ากัดในเรื่องของความคุ้มทุนเนื่องจากมี
ค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี 2557 
มีจ านวนประมาณ 151,750 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มี
จ านวน 102,140 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ 49,610 
ล้านลูกบาศก์เมตร 
 

2.3.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตรา

การเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2553 เป็น 1.11 กิโลกรัม/
คน/วัน ในปี 2557 สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ 19 และมีการน ามูลฝอย
กลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 18 ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  19.9 ล้านตัน ในปี 2556 
ของเสียอันตราย ในปี 2557 มีประมาณ 2.69 ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อ
ปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบ
ปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบ
วงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ 70 โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น  แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(3) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี 2557 
พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง 
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ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคง
ประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสาร
เบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้า
มันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี 2557 ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง 
ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO 3 เป็น EURO 4 ตั้งแต่ปี 2555 และการ
ปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหา
มลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ใน
พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(3) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง 10 
ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2548-2557) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่ง
น้ าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจาก
การเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่
เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ า
เสียจากชุมชน 10.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ าบัดน้ าเสียรองรับน้ าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ 31 

(4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ตามปริมาณความต้องการใช้
พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชี
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ในปี 2533 ปริมาณ 
229.08 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น 265.9 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 
2547 โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.3 ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการ
เติบโตลดลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงาน
เพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ ดินมี
แนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 1.1 จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับ
และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 
 

2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรง
มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดิน
ถล่ม สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น  ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่า
ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็น
ภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

 

2.4 ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
2.4.1 ด้านธรรมาภิบาล 

(1) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุข
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รว่มกันอยู่ในระดับปานกลางในปี 2556 แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่
ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่อง              
ธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลัก
ธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  
พ.ศ. 2552 มีอย่างน้อย 6  ประการคือ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปร่งใส (4)              
หลักความมีส่วนร่วม (5) หลักความรับผิดชอบ (6) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุก
ภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับ
การเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ  มีระบบการบริหารงานที่ไม่
เป็น ธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมี
การร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว 
ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริต
ต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง  
มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็น
เครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริต
หรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพได้ 

(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี 2544 โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 72% ในปี 2557 ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี 2545 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 52 % 
และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 77 % แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียน
ไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 
 

2.4.2 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ บริหาร
ราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่
ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัด
ต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูป
ระบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น 20 กระทรวง และส่วนราชการไม่
สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(2) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการ
กระจายอ านาจให้แก่ อปท. ในระยะท่ีผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 และ 2550 และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 นอกจากนั้น มีการ
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ใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ 13.31 เพ่ิมขึ้นเป็น
ร้อยละ 25.17 ในปีงบประมาณ 2550 และร้อยละ 28.21 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการถ่ายโอนภารกิจ
ไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ 1 จ านวน 185 ภารกิจจาก
ภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน 245 ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 จ านวน 75 งาน/
กิจกรรมจาก 114 งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 
9.850 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 1,378 คน บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน 79 คน และลูกจ้างประจ า 3,098 คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการ
การแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรื
องค์การบริหารส่วนต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง 
ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่
ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 9.90 ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และ
เพ่ิมเป็นร้อยละ 10.65 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็น
ร้อยละ 38.52 และร้อยละ 39.46 ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น 
การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ ากัด 
 

2.4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่าง

มาก พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัด
จ้าง รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้าน
บาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐ
เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่  มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้น
และในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  ไม่ว่า
จะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและ
การตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. 2557 ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่า
ประเทศไทยได้ 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 
ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี 2556 ที่ได้ 35 คะแนน อยู่อันดับ 
102 โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วน
ประเทศสิงคโปร์สูงถึง 84 คะแนน และมาเลเซียได้ 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
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3. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
3.1 บริบทภายใน 

3.1.1 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใต้สมมติฐาน (1) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ 3.8 

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และร้อยละ 4.2 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (2) การลงทุนภาครัฐขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 4 (3) ราคาน้ามันเฉลี่ย 70-90 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ
เฉลี่ย 80-100 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (4) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อย
ละ 2.1 โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  0.8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อย
ละ 2.0 และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.0 (5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 และ (6) 
ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ 13 ตามล าดับ
ภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3–4.3 โดย
มีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ 3.8 ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้
สูงในช่วงปี 2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.3 – 2574) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
3.3) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้
ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (1) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะ
หดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.0 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น (2) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับ
ฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ  (3) 
จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี 2570 ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการใน
ประเทศขยายตัวช้าลง  

 (4) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (5) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
การพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากข้ึน (6) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการ
เป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ 100-200 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้น
ของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่
จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มี
เกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

3.1.2 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัย

แรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนที่มีศักยภาพแบก
รับผู้สูงอายุ 1 คน และคาดการณ์ว่าในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คนแบกรับผู้สูงอายุ 1 
คน การขาดแคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้น
ช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทาง
สังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่
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เพ่ิมข้ึนเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์
เกณฑ์ข้ันต่ าในปี 2546 ซึ่งอยู่ที่ 12,745 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

3.1.3 ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้  โอกาส

การเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ 
ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ 10 ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง 34.9 เท่าในปี 2556 นอกจากนี้
ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึง
บริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

3.1.4 ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเพื่อลดความแออัด

ของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากร
ท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า  บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหา
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและ
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมข้ึนของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนใน
ระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากข้ึนจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้
จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการทีม่ีจ านวนมาก 
 

3.1.5 การบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 วางกรอบด้านการบริหาร

จัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 มี
มาตราส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ 
มาตรา 69 หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน  มีหน้าที่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา 82 
รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่าง
ยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
ประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา 89 รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และ
งบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่าง
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คุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ  เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(2) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทาง
สังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน  การบริหารจัดการภาครัฐและการ
กระจายอ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมา
พิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

 

3.2 บริบทภายนอก 
3.2.1 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544-2643 (ค.ศ. 2001-
2100) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ  หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของ
ประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
เช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่า
ประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และ
มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมาก
ขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ  ด้าน
การท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไป
ท างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

3.2.2 การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น  มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ
ไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือ
ที่ เรียกว่า  Internet of Things (เทคโน โลยี อิน เตอร์ เน็ ตที่ เชื่ อม อุ ปกรณ์ และ  เครื่ องมือต่ างๆ  เช่น 
โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภค
รายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน  ขาดการลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

3.2.3 ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ  ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้
ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

(3) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะน ามา
ซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ 1) การลด
ข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ 2) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตร
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และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเอง
ไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ 3) โอกาส
ในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้
เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้าน
มาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐาน
ของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้น
โดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตร
และสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ในอนุ
ภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและ
มาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้
มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง  (Inclusive Growth) 
ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วง
แผนฯ 12 เนื่องจาก 1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ 
และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ 2) ปัญหาการสั่ง
สมหนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้าง
ผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ  ของโลก
ไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร 
การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความ
เชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
 

3.2.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบ

ซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น
อุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน  เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาล
เปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิต
ทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรค
ระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศ
ชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการ
ด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวี
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ความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 
 

3.2.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 คือ การจัดท้าเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 15 ป ี
โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ านวน 
17 ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ้านวน 169 ข้อซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศใน
อนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกัน
ทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบ
ยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความ
ยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
 

4. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
 

4.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้

การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย
จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และนา้ไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
 

4.2 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็น
การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่  สศช. ได้จัดท าขึ้นประเทศ
ไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

4.3 เป้าหมาย 
4.3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกจิขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติ

ต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2546 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
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(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

4.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจแล ะสังคม  (Socio-
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

4.3.3 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

4.3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4 ) เพ่ิ มประสิ ทธิภ าพและเสริมสร้างธรรมาภิ บ าล ในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

 

4.3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

 

5. แนวทางการพัฒนา 
5.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

5.1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ 
รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงาน

ให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้
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ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นใน
การเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขา
การผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

5.1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและ

ด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  เพ่ิมสัดส่วน
ความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็น
ของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการ
และอุตสาหกรรมดิจิตอล 

5.1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพ
ให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศใน
การเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

5.1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้น

ปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้าน
วัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่
ระดับที่จ้าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน  จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์  ห้าง
หุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และ
แหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริม
และเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้ง
ทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทาง
ทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรม
ต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  
รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
ของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจน
ส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและ
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ประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้
ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับ
อนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น               
โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหาร
จัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้  มุ่งเน้น
การพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การประหยัด
พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่
ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่
สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 
 

5.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  วัยเรียน วัยรุ่นให้มี
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการ
พัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ  วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่
เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือ
ป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และ
ระบบบริการสุขภาพ 

5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย 
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา

ใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้

ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้ง

ระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและ
ผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและ
สื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

5.2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่ อยู่

อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนใน
ระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข  บูรณาการระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการ
อภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การ
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เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ  (Medical Service Hub) ศูนย์กลาง
บริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และ
ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการ
สาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  (Health 
in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่
มีต่อสุขภาพของประชาชน 

5.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแล
ผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอาย ุ
 

5.3 การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
5.3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้อง
กับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดย
สนับสนุนปัจจัยการผลิต 

5.3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (2) 
สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่
อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับ
ภาคธุรกิจเอกชน และ (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย 
(Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

5.3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดิน
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน 
พรบ .ทรัพยากรน้ า พ .ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน  และสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และ
ภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

5.3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และ
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชน
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 
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5.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
5.4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ

พร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มี
คุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัด
การเมืองตามระดับการพัฒนา 

5.4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัด
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้ง
ด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุน
ให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวย
ความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และ   โลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

5.4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้
ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการ
ผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 
 

5.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ 

โดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วน
น าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่
ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ
และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดิน
เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่
เหมาะสม และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการ
น้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความ
ขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน
บริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลค่าใน
อนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

5.5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่
มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 
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5.5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ัง
ทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือ
น ากลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่
การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

5.5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  ผลักดันการจัดท าแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5.5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาค
ส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการ
ป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุน
ของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ  และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง 
รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 
 

5.6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
5.6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุก

ภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา
จัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล
ข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัป
ชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่
มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

5.6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วน
ต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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5.6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และ
เป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

 

 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

3.1 วิสัยทัศน์ 
“ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนสู่สากล  
บนพื้นฐานความโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่  สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 
 

3.2 พันธกิจ 
1. พัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สากล 
2. เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านการเกษตร การค้า และการลงทุน 
3. เชื่อมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
4. ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
5. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนระหว่างภูมิภาค                                                                                                                                                          
 

 3.3 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
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3.4 เป้าประสงค์รวมและตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
 2. ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้าชายแดนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันทั้งในและต่างประเทศ 
 3. พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
 4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วม ตอบสนองต่อการ
พัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
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เศรษฐกิจสมดุล 

ส่ิงแวดลอ้ม 

ศาสนา/วฒันธรรม 

ความปลอดภยั 

การ
สาธารณสุข แรงงาน 

การศึกษา 

น ้า 

ป่าไม ้

อากาศ 

พลงังาน ดิน 

 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
 

1. วิสัยทัศน์ 
“นครแห่งชีวิตและความม่ังคั่ง”  

(City of Life and Prosperity) 
(เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคณุค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองท่ีน่าอยู่และน่าท่องเท่ียวในระดับโลก) 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการสากล     

2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง     
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย  

 4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค  
5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ  

  6. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ยั่งยืน 

 

สังคมน่าอยู่ 

การบริหารงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

การท่องเท่ียว 

การคา้ การลงทุน 

การเกษตร 
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3. ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) 
 1. เมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการสากล : MICE CITY, Wellness City 
 2. เมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง : Northern Landport  
 3. เมืองแห่งเกษตรปลอดภัย : Northern Food Valley    
 4. เมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค : Education Hub  
 5. เมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ : Medical and Health Hub  
 6. เมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม :  Diversity of Nature and Culture  
 

4. เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
 

เป้าประสงค์รวม ตัวช้ีวัด/  
เป้าหมายรวม 4 

ปี 

ข้อมูลค่า
ฐาน 

ค่าเป้าหมายรายปี  
พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2561 - 
2564 

1. เศรษฐกิจสมดุล 
และขยายตัวอย่าง 
ต่อเนื่อง 

1.1 อัตราการ
ขยายตัวของ
มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด 
(GPP) / (ร้อยละ)  

2.2 
(ป ี2557) 

2.4 
 

2.6 2.8 3 3 

1.2 รายได้จาก
การท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่ / 
(ล้านบาท) 

82,570 
 (ปี 2557) 

83,570 94,570 95,570 86,570 86,570 

1.3 อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ
รายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือนใน
จังหวัด/ 
(ร้อยละ) 

1.94 
(ปี 2557) 

 2.94 3.94 4.94 5.94 5.94 

2. สังคมน่าอยู่  
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  

2.1 ร้อยละของ
ประชากรที่อยู่ใต้
เส้นความยากจน 
(ร้อยละ) * 

6.74 
(ปี 2557) 

6.24 5.74 5.24 4.74 4.74 

2.2 ค่าเฉลี่ย
คะแนน  O- net 
นักเรียนชั้น ม.3 

38.02 
(คะแนน 
ปี 2558) 

38.32 38.62 38.92 39.22 39.22 
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เป้าประสงค์รวม ตัวช้ีวัด/  
เป้าหมายรวม 4 

ปี 

ข้อมูลค่า
ฐาน 

ค่าเป้าหมายรายปี  
พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2561 - 
2564 

2.3 อัตราการ
ว่างงาน / (ร้อย
ละ)* 

0.99 
(ปี 2557) 

0.94 
 

 

0.89 0.84 0.79 0.79 

2.4 อัตราส่วน
แพทย์ต่อ
ประชากร 
(คน/แพทย์)* 

1,633 
(ปี 2557) 

1,533 1,433 1,333 1,233 1,233 

2.5 จ านวนองค์
ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทยเฉลี่ย
ต่อหมู่บ้าน/(คน
ต่อหมู่บ้าน) 

56 
(ปี 2557) 

 

61 66 71 76 76 

2.5 จ านวนคดีท่ี
จับกุมได้ต่อคดีท่ี
รับแจ้ง /(คดี/
ประชากรแสน) * 

130 
 (ปี 2557) 

120 100 80 60 60 

3.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ได้รับการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูและคงอยู่
อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนที่ป่าไม้ใน 
จังหวัด/(ร้อยละ) 

 
0.91 

(ปี 2557) 
1.01 

 
1.11 

 

 
1.21 

 
1.31 1.31 

3.2 จ านวนวันที่มี
คุณภาพอากาศ
เกินกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่
ลดลง/ (วัน) 

 
20 วัน 

 
18 15 13 10 10 

3.3 สัดส่วนขยะ  
มูลฝอยที่น า
กลับมาใช้ใหม่ /
(ร้อยละ) 

30 
 

40 40 40 40 40 

3.4 สัดส่วน
ปริมาณการใช้
น้ ามันเชื้อเพลิง
เพ่ือยานพาหนะ

327 
(ปี 2557) 

317 
 
 
 

307 297 287 287 
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เป้าประสงค์รวม ตัวช้ีวัด/  
เป้าหมายรวม 4 

ปี 

ข้อมูลค่า
ฐาน 

ค่าเป้าหมายรายปี  
พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2561 - 
2564 

 
 
 

ต่อประชากร/
(ลิตร/ 
คน)* 
 

  

 4. การบริหาร
จัดการภาครัฐมี
ความทันสมัย และ
มีธรรมาภิบาล 
 

4.1 ร้อยละของ
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

80 
(ปี 2557) 

85 90 95 100 100 

4.2 ร้อยละการ
เบิกจ่าย
งบประมาณของ
จังหวัด 

80 
(ปี 2559) 

85 90 95 100 100 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย *  คือตัวชี้วัดที่มีการผกผันข้อมูล 
 
5.  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยง  
      ชุมชนและท้องถิ่น 

 ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

 - ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 แผนฯ ฉบับท่ี 12 

 - การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 - การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 - การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
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 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

 เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/  

เป้าหมายรวม 4 ปี 
ข้อมูลค่า

ฐาน 
ค่าเป้าหมายรายปี  

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2561 - 
2564 

1. สร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางด้านการ
ท่องเที่ยวและ
บริการสุขภาพ 
 

1.1 รายได้จากการ
ท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม่ / (ล้านบาท) 

82,570 
 (ปี 2558) 

83,570 94,570 95,570 86,570 86,570 

1.2 ค่าใช้จ่ายต่อหัว
โดยเฉลี่ยของ
นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน
จังหวัดเชียงใหม ่
(บาท/คน/วัน) 

3,364 
 (ปี 2558) 

3,664 3,964 4,264 4,564 4,564 

1.3 จ านวนสถาน
บริการสุขภาพที่ได้การ
รับรองคุณภาพ HA/ 
(แห่ง) 

71 
(ปี 2558) 

81 91 101 121 121 

2. สร้างการ
เชื่อมโยงของ
ธุรกิจการ
ท่องเที่ยวสู่ชุมชน
และท้องถิ่น 

2.1 อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ
รายได้เฉลี่ยของคน
ครัวเรือนในจังหวัด/
(ร้อยละ) 

1.94 
(ปี 2557) 

 2.94 3.94 4.94 5.94 5.94 

2.2 ผลิตภาพแรงงาน 
(บาท/คน) 

139,114 
(ปี 2557) 

144,114 149,114 154,114 159,114 159,114 

 

 กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และบริการสุขภาพ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว  
     และบริการสุขภาพ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงสู่ระดับสากล 
 4. ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสนิค้าชุมชน การคา้ การลงทุน สู่สากล 
 ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

 - ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 แผนฯ ฉบับท่ี 12 

 - การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 - การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 - การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับ เชื่อมโยง การค้า การลงทุน และการค้าชายแดนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการแข่งขันท้ังในและต่างประเทศ 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/  

เป้าหมายรวม 4 ปี 
ข้อมูลค่า

ฐาน 
ค่าเป้าหมายรายปี  

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2561 - 
2564 

1. ยกระดับการ
ผลิตสินค้าและ
บริการให้มี
มูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 

1.1 อัตราการ
ขยายตัวของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (GPP) /  
(ร้อยละ)  

2.2 
(ปี 2557) 

2.4 
 

2.6 2.8 3 3 

1.2 อัตราการ
ขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด 

0.43 
(ปี 2557) 

0.44 0.45 0.45 0.47 0.47 

2. สร้างรายได้
จากการจ าหน่าย
สินค้าและบริการ
ในตลาดที่
เหมาะสม 

2.1 รายได้จากการ 
จ าหน่ายสินค้า
เกษตรและสินค้า
ชุมชน/(ร้อยละ) 

60 
(ปี 2558) 

65 70 75 80 80 

1.2 จ านวน
ผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการ
คัดสรรสุดยอดหนึ่ง
ต าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ไทย /
(ผลิตภัณฑ์ 

498 
(ปี 2558) 

518 528 538 548 548 
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กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบธุรกิจ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการผลิต และการประกอบธุรกิจ 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสู่ระดับสากล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
 ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

 - ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 - ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

 - การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 - การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/  

เป้าหมายรวม 4 ปี 
ข้อมูลค่า

ฐาน 
ค่าเป้าหมายรายปี  

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2561 - 
2564 

1. พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของคนทุกกลุ่ม
วัย 

1.1 ร้อยละของ
ประชากรที่อยู่ใต้เส้น
ความยากจน (ร้อย
ละ) * 

6.74 
(ปี 2557) 

6.24 5.74 5.24 4.74 4.74 

1.2 จ านวนองค์
ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทยเฉลี่ยต่อ
หมู่บ้าน/(คนต่อ
หมู่บ้าน) 

56 
(ปี 2557) 

 

61 66 71 76 76 

1.3 ค่าเฉลี่ยคะแนน  
O- net นักเรียนชั้น 
ม.3/(ร้อยละ) 

38.02 
(คะแนน
เฉลี่ย 

ปี 2558) 

38.32 38.62 38.92 39.22 39.22 

2. การสร้าง
ความเป็นธรรม  

2.1 สัมประสิทธิ์การ
กระจายรายได้* 

0.38 
(ปี 2558) 

0.37 0.36 0.35 0.34 0.34 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/  
เป้าหมายรวม 4 ปี 

ข้อมูลค่า
ฐาน 

ค่าเป้าหมายรายปี  
พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2561 - 
2564 

ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 

2.2 คนอายุ 15 – 60 
ปี เต็ม มีอาชีพและมี
รายได้/(ร้อยละ) 

96.71 
(ปี 2557ป 

97.71 98.71 99.71 100.71 100.71 

2.3 อัตราการว่างงาน 
/ (ร้อยละ)* 

0.99 
(ปี 2557) 

0.94 
 

0.89 0.84 0.79 0.79 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย *  คือตัวชี้วัดที่มีการผกผันข้อมูล 

 กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาสู่ศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคด้วยความเป็นเลิศด้านการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ ร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรมทุกระดับ 
 3. ส่งเสริมคุณธรรม จิตสาธารณะ และประชารัฐ 
 4. เสริมสร้างความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
 5. พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัย และความหลากหลายของประชากร 
 6. ลดความเหลื่อมล้ าของสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์     
         โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

 - ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

 - การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 - การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/  

เป้าหมายรวม 4 ปี 
ข้อมูลค่า

ฐาน 
ค่าเป้าหมายรายปี  

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2561 - 
2564 

1. การป้องกัน
และฟ้ืนฟู
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและ

1.1 ปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย
ต่อราย/(กิโลวัตต์-
ชั่วโมง-ราย)* 

4,158 
 (ปี 2557) 

4,148 4,138 4,128 4,118 4,118 

1.2 พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 3,390  3,400 3,410 3,420 3,430 3,430 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/  
เป้าหมายรวม 4 ปี 

ข้อมูลค่า
ฐาน 

ค่าเป้าหมายรายปี  
พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2561 - 
2564 

สร้างระบบการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างมี
ส่วนร่วมใน
รูปแบบของ
เครือข่าย 

/(ล้านไร่) 
 

(ป ี2557) 
(เพ่ิมขึ้น/

คงท่ี) 

2. การมีส่วนร่วม
ในการใช้
ประโยชน์และ
แก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2.1 จ านวนวันที่มี
คุณภาพอากาศเกิน
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ลดลง/ (วัน) 

20 วัน 
 

18 15 13 10 10 

3. การสร้าง
จิตส านึก
สาธารณะ เพิ่ม
พ้ืนที่สีเขียว 

3.1  อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัด/ 
(ร้อยละ) 

0.91 
(ปี 2557) 

1.01 1.11 
 

1.21 
 

1.31 1.31 

4. พัฒนา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการของ
เสียและพลังงาน 

4.1 สัดส่วนขยะมูล
ฝอยที่น ากลับมาใช้
ใหม่ /(ร้อยละ) 

30 
 

40 40 40 40 40 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย *  คือตัวชี้วัดที่มีการผกผันข้อมูล 
 

 กลยุทธ์ 
 1. ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและฟ้ืนฟูให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถอ านวยประโยชน์ได้ท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม 
 2. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทางน้ า ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายให้มีคุณภาพดี
ขึ้น และพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ 
 3. ส่งเสริมความเข้าใจและจิตส านึกของชุมชนในการอนุรักษ์ หวงแหน ลดข้อขัดแย้ง และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในรูปแบบเครือข่าย 
 4. พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงาน
ทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
                     ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

 - ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

 - การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/  

เป้าหมายรวม 4 ปี 
ข้อมูลค่า

ฐาน 
ค่าเป้าหมายรายปี  

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2561 - 
2564 

1. ชุมชนเข้มแข็ง 
สังคมเมือง
ปลอดภัยและสงบ
สุข 
 
 
 

1.1 สัดสว่นคดี
อาชญากรรม  
(ฐานความผิดเกี่ยวกับ
ชีวิต ร่างกาย และเพศ)  
(คดีต่อแสนประชากร)* 

30 คดีต่อ
แสน

ประชากร 

25 คดี
ต่อแสน
ประชากร 

20 คดี
ต่อแสน
ประชากร 

 15 คดี
ต่อแสน
ประชากร 

10 คดี
ต่อแสน
ประชากร 

10 คดีต่อ
แสน

ประชากร 

1.2. สัดส่วนคดี
อาชญากรรม (ความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์) (คดีต่อ
แสนประชากร)* 

160 คดีต่อ
แสน

ประชากร
  

150 คดี
ต่อแสน
ประชากร  

140 คดี
ต่อแสน
ประชากร  

130 คดี
ต่อแสน
ประชากร  

120 คดี
ต่อแสน
ประชากร  

120 คดีต่อ
แสน

ประชากร 

1.3 อัตราผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุการจราจรทาง
บกต่อประชากรแสนคน 
(14 .15 รายต่ อแสน
ประชากร)* 

14.15 ราย
ต่อแสน

ประชากร 

13.15
รายต่อ
แสน

ประชากร 

12.15 
รายต่อ
แสน

ประชากร 

11.15 
รายต่อ
แสน

ประชากร 

10.15 
รายต่อ
แสน

ประชากร 

10.15 ราย
ต่อแสน

ประชากร 

2. พ้ืนที่ชายแดน
มีความม่ันคง 
สงบสุข 

2.1 ร้อยละของคดียา
เสพติดรายส าคัญ (ฐาน
ข้ อห าผลิ ตจ าหน่ าย 
และครอบครองเพ่ือ
จ าหน่าย) เปรียบเทียบ
กับคดีที่จับกุมทั้งหมด 
/(ร้อยละ)* 

18 
(ปี 2558) 

16 14 12 10 10 

2.2 ร้อยละที่ เพ่ิมขึ้น
ของคดีการจับกุมการ
ก ร ะ ท า ค ว า ม ผิ ด
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์

10 
(ปี 2558) 

15 20 25 30 30 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/  
เป้าหมายรวม 4 ปี 

ข้อมูลค่า
ฐาน 

ค่าเป้าหมายรายปี  
พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2561 - 
2564 

แ ล ะ ค ว า ม ผิ ด ที่
เกี่ยวเนื่องตาม พ.ร.บ.
ป้ อ งกั นป ราบปราม
ก า รค้ า ม นุ ษ ย์ พ .ศ .
2551/(ร้อยละ 10) 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย *  คือตัวชี้วัดที่มีการผกผันข้อมูล 
 

 กลยุทธ์  
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน    
เพ่ือรับมือกับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ  
 2. เพ่ิมประสิทธิและความพร้อมด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน 
 3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กลไกประชารัฐ   
  4. เพ่ิมประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชน  
      ตามหลักธรรมาภิบาล  

 ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

 - ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

 - การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมภิบาลในสังคมไทย 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/  

เป้าหมายรวม 4 ปี 
ข้อมูลค่า

ฐาน 
ค่าเป้าหมายรายปี  

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2561 - 
2564 

1. ประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การให้บริการ
ภาครัฐ 
 
 

1.1 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบริการ /
(ร้อยละ) 

87 
(ปี 2557) 

88 89 90 91 91 

1.2. ร้อยละของการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน/ (ร้อยละ) 

73 
(ปี 2559) 

75 77 79  81  81 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/  
เป้าหมายรวม 4 ปี 

ข้อมูลค่า
ฐาน 

ค่าเป้าหมายรายปี  
พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2561 - 
2564 

2. การบริหาร
ภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพ  

2.1 ร้อยละการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ของจังหวัด 

78 
(ปี 2558) 

80 82 84 86 86 

2 .2  ระดั บคุณ ธรรม
และความโปร่งใสการ
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
หน่วยงาน 

76 
(ปี 2558) 

78 80 82 84 84 

 

 กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
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 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ดังนี้ 

1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการพัฒนา 
1.1)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่จ าเป็น 
1.2)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 

 

2)  ยทุธศาสตร์การเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1)  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างภูมิคุ้มกันระบบ

เศรษฐกิจในท้องถิ่น 
2.2)  ส่งเสริมท้องถิ่นให้มีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว มีความพร้อมแข่งขันและรองรับผลกระทบจาก

การเข้าร่วมประชาคมอาเซียน (AEC) 
2.3)  พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับ AEC 

 

3)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1)  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 
3.2)  ควบคุม ป้องกัน แก้ปัญหาขยะและมลภาวะในชุมชน 
3.3)  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 
 

4)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.1)  พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงองค์รวม 
4.2)  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน 
4.3)  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ภายนอก   
 

5)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
5.1)  ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5.2)  ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน 
5.3)  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

 

6)  ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
6.1)  รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน 
6.2)  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6.3)  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข และปัญหาแรงงานต่างด้าว 
 

7)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
7.1)  พัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
7.2)  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
7.3)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม 

 
 
. 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 2.1  วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลจอมทอง 
 
                                     เทศบาลต าบลจอมทองเป็นเมืองแห่งสังคมคุณภาพและบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 

จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว   ท าให้สามารถก าหนดพันธกิจการพัฒนาได้ดังนี้ 
1.  สร้างระบบบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
2.  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
4.  ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี 
5.  ส่งเสริมอนุรักษ์  เอกลักษณ์  และ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
6.  ส่งเสริม  พัฒนา  และปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

2.2  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  
          ประกอบไปด้วย  4   แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
 1.  การก่อสร้าง  ปรับปรุง   ซ่อมแซม  อาคารสถานที่  เส้นทางคมนาคม  และระบบการระบายน้ า 
 2.  การก่อสร้างระบบการผลิตน้ าประปา  พัฒนาคุณภาพน้ าประปา  รวมถึงการพัฒนาบุคลากร 
      และประชาสัมพันธ์กิจการประปา 
 3.  การปรับปรุงระบบจราจร การคมนาคมขนส่งไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่างให้มีความสะดวกปลอดภัย 
 4.  การป้องกัน อนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ประกอบไปด้วย  5  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
1.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา 
2.  สนับสนุน และส่งเสริมอาชีพ การลงทุน การท่องเที่ยวและการยกระดับรายได้ของประชาชน 
3.  สร้างเสริมภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4.  ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
5.  ส่งเสริม  ป้องกัน  พัฒนา ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและนันทนาการ 
ประกอบไปด้วย  4   แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
1.  ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
2.  ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านกีฬา และนันทนาการ 
3.  ปรับปรุง พัฒนา อาคาร สถานที่เครื่องมือ เครื่องใช้ และสื่ออุปกรณ์ทางการศึกษา 
4.  ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและบ ารุงรักษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
ประกอบไปด้วย   4    แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

   1.  สร้างระบบบริหารจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสียแบบบูรณาการ 
 2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.  ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การลดภาวะโลกร้อน แก้ไขปัญหาหมอกควันและมลพิษ 
 4.  สร้างพ้ืนที่สีเขียว จัดให้มี และบ ารุงรักษาสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อน 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ประกอบไปด้วย  3  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
 1.  ส่งเสริมและสนับสนนุ การสรา้งสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสุขภาพแบบองค์รวม  
 2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 3.  ส่งเสริมป้องกันพัฒนาสุขาภิบาลอาหาร และอาชีวอนามัย 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ประกอบไปด้วย 4 แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
1. สร้างประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ ด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล   
2.  พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการสาธารณะส าหรับประชาชน 

 3.  พัฒนา  ปรับปรุง  สถานที่  และเครื่องมือเครื่องใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร 
 4.  ส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการเมือง การบริหาร ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากร  ประกอบไปด้วย 2 แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร   
2.  ส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 

 

2.3  เป้าประสงค์ 
  1)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

2)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
3)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
4)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
5)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
6)   การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุม การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้างสังคมความน่าอยู่ 
 

2.4  ตัวชี้วัด 
   1)  ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ  ๕ 
   2)  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  
   3)  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – 
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
   4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ  ๑๐  
   5)  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
   6)  ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ  ๖๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
   7)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐   
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2.5  ค่าเป้าหมาย 
  1)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
   2)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

3)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
4)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
5)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

2.6  กลยุทธ์ 
1)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการอุปโภค

และบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
2)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี

ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
3)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลด

ต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์ และเพ่ิมช่องทางตลาด 

4)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

5)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
6)  ด าเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการของ

ประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

7)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและ
ความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

8)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช  
โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

9)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

10)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  11)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ สนับสนุนการ
ฝึกอบรมและจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ดูแลรักษาความปลอดภัย 

12)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัดขยะรวม 
และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น

เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

2.8 แผนงาน 
  1) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  3) แผนงานการศึกษา 
  4) แผนงานสาธารณสุข 
  5) แผนงานสังคมสงเคราะห ์
  6) แผนงานเคหะและชุมชน 
  7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  8) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  9) แผนงานงบกลาง 
         10) แผนงานการพาณิชย์ 
 

2.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสภาวะการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. องค์กรมีการแบ่งส่วนราชการภายใน และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

อย่างชัดเจน 
2. องค์กรมีการแบ่งสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีบุคลากรพร้อมตามโครงสร้างต าแหน่งงาน 
3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์กร กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการใน

ท้องถิ่นท่ีผ่านมาทางเว๊บไซต์ขององค์กรอย่างสม่ าเสมอ 
4. มีการพัฒนางานด้านการจัดเก็บรายได้ การบริหารงานบุคคล การจัดท าและติดตาม

ประเมินผลผ่านระบบสารสนเทศขององค์กร 
5. มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งการส่งเสริมในด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

และระดับปริญญาโท การจัดการฝึกอบรมและส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรม 
6. องค์กรมีครุภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์ส าหรับการด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการ

ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการด าเนินงาน 
7. เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมและเป็นทางผ่านของหลายอ าเภอ เช่น อ าเภอดอยเต่า 

อ าเภออมก๋อย อ าเภอฮอด อ าเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน ท าให้การสร้างรายได้แก่ประชาชนในด้าน
การจ าหน่ายสินค้าตามฤดูกาล สินค้าการเกษตร ตลอดจนมีรายได้การบริการขนส่งและท า
ให้ตลาดการค้าของชุมชนมีการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น 

8. มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น 
ประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิ์ ประเพณีสรงน้ าพระบรมธาตุฯ 

9. มีวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป 
 

 จุดอ่อน 
1. การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานเน้นการด าเนินการตามภารกิจของตนยังไม่สามารถ

ประสานงานในภารกิจอย่างบูรณาการ 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาไม่สามารถก าหนดห้วงระยะเวลาในการด าเนินการ

ตามโครงการที่แน่นอนได้ และการปฏิบัติงานตามกิจกรรมของโครงการมีความล่าช้าไม่
เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด 

3. ความสามารถในการจัดเก็บรายได้ เองขององค์กรเป็นส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากรัฐ และงบประมาณรายจ่ายที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 

4. การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร บางโครงการไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าและ
ประโยชน์หลากหลายที่ประชาชนจะได้รับอย่างงชัดเจน 
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5. ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว ท าให้ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ไม่ขยายตัวเท่าท่ีควร 

 โอกาส 
1. เทศบาลต าบลจอมทองมีความพร้อมด้านการขนส่งและคมนาคมที่เชื่อมต่อในพ้ืนที่ต่าง ๆ   
2. มีแหล่งท่องเที่ยวเช่น ศาสนสถาน ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยือนเพ่ิมมากข้ึน 
3. มียุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาที่ชัดเจน เน้นชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
4. เทศบาลต าบลจอมทองให้ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งก าหนดให้มีการ

ด าเนินโครงการที่ส าคัญหลายโครงการ ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในพื้นที่ให้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

5. สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีให้เป็นเอกลักษณ์ เพ่ือให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ 

6. สร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การเมืองและ
ความมั่นคง เพ่ือไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2559 

 ข้อจ ากัด 
1. การเป็นชุมชนเมืองที่มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ท าให้มีประชากรแฝงที่เข้า

มาท างานและใช้ชีวิตเป็นจ านวนมาก มีการใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ 

2. ระบบขนส่งสาธารณะยังขาดประสิทธิภาพ ประชาชนจึงใช้รถส่วนตัวในการเดินทางเข้าสู่
ตัวเมืองเชียงใหม่ ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน 

3. ในฤดูฝนบางชุมชนประสบปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก 
4. เทศบาลมีข้อจ ากัดในด้านงบประมาณทั้งทางด้านการจัดเก็บเองและจากการจัดสรรจาก

รัฐบาล ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการใหญ่ ๆ ได้ 
 

  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
         เทศบาลต าบลจอมทอง  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ  
ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยเทศบาลได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้   
  

(1)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
 

   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
 

1)  มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 80 เป้าหมาย
คือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุก
สาย  ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่
สาธารณะ  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และ
วิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

2)  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือ
ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือท่ีสาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  
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ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไข
อย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผล
เพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  

3)  การประปา  เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุม
ทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น 70 เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง 
สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า และแหล่งน้ าดิบในการผลิตประปาไม่เพียงพอ ประปาของ
เทศบาลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ  ปัจจุบัน
เทศบาลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าสามารถที่จะจัดหาน้ าดิบส าหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ 
การลงพ้ืนที่ด าเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป 
   

    ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 
   จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรในพ้ืนที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปัญหาคือ มีบาง
ครัวเรือนที่ยังต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย  ครัวเรือนส่วนมากมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีเพียง
บางครัวเรือนที่ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะในชุมชน  มีการเกิดมลพิษเพียงเล็กน้อย เพราะในเขต
เทศบาลไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ าส าหรับบริโภค โดยบางครัวเรือนซื้อน้ าที่บรรจุในถังหรือขวด    ท าให้
เกิดปัญหาน้ าดื่มที่ยังไม่สะอาดเท่าท่ีควร   
  

(2)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร ร้อยละ  70 เช่น ข้าว อ้อย  มัน

ส าปะหลัง  ตามล าดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการท าการเกษตร  ถ้าเปรียบเทียบอัตราการว่างงานทั้งจังหวัด ร้อยละ 
0.97  ถือว่าอัตราการว่างงานของประชากรในเขตเทศบาลมีอัตราที่ต่ ากว่ามาก  ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้าง
ทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  ชุมชนในเขตเทศบาลบางชุมชนส่วนมากมีอาชีพค้าขาย  มีห้างร้าน  ร้านค้า  ท าให้มีรายได้มา
จากการค้าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจของเทศบาลจึงไม่เท่ากัน สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ าค่าครองชีพ
สูง  มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง  ปัญหาการขยายตัวของประชากรเพิ่มขึ้นมาก เริ่มเกิดเป็นชุมชนแออัดและส่งผลกระทบกับ
สภาวะแวดล้อม  เช่น ปริมาณการปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือนลงสู่รางระบายน้ ามีมากขึ้น  เกิดปัญหาการร้องเรียนมายัง
เทศบาล  การแก้ปัญหาคือ เทศบาลก็ได้ลงพ้ืนที่แก้ไขปัญหาในทุกครั้ง รวมทั้งได้จัดโครงการท าความสะอาดท่อและราง
ระบายน้ าในชุมชน ผลทีได้ปัญหาการระบายน้ าลดลง  ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมมากขึ้นอีกทั้งเทศบาลได้จัด
โครงการส่งเสริมอาชีพ  เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน  แต่
การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร  เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการและ
ความรู้ด้านการตลาด   

 

  (3)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม 
 ด้านแรงงาน 

จากการส ารวจข้อมูลพบว่าค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้าน
การเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  25 – 50 ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างาน
ต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  
เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่
สามารถแก้ไขได ้

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 88 
เทศบาลต าบลจอมทอง  อ าเภอจอมทอง   จังหวัดเชยีงใหม่ 

  
 

 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพบว่าประชากรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพ

ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรค
ไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่
ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัด
กิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - 6  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การ
ออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่
จะแก้ไขโดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุขอ าเภอ   จัดโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม 
โครงการต่าง ๆ ของ อสม.  

 ด้านการศึกษา 
   จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียน
ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับ
เมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของเทศบาล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริม
นม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน     

 ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
   จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  และประชากรบาง
รายที่ไปร่วมท ากิจกรรมของศาสนาคริสต์ด้วย  ประชากรในเขตเทศบาลให้ความร่วมมือกันท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ  
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่ เป็นครั้งคราว บาง
ครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาของเทศบาลคือ จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝ่ายทุก
คนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ให้ชุมชนเห็นความส าคัญของครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬา
ชุมชน  งานประเพณี  โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลต าบลจอมทอง เป็นต้น 

    ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี   มี

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และ
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทาง
แยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  
แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เป็นปัญหา
ที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไป
ยังผู้น า  การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น าชุมชน  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็น
ปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่ จะแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้    
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    ด้านยาเสพติด  
   ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  พบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับ
พ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของ
เทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  
เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็น
เรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

(4)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็น พ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน

ประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  
ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดท าโครงการ
เพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน   เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้
ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   
 

 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

1. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

1) น้ าประปาส าหรับ
อุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่าง
พอเพียงมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานมาก
ขึ้น 

2) ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และท่ีสาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต
เทศบาล 

- ทางและที่
สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

3) ชุมชนขยายมากข้ึน
ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ เกิดการอุดตัน 
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พ้ืนที่ในเขต
เทศบาล 

- มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ า
ได้สะดวก ไม่อุดตัน 
ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 
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4) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไป
มาเพ่ิมมากขึ้นและ
เทศบาลไม่สามารถ
ด าเนินการได้เนื่องจาก
พ้ืนที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะ จะด าเนินการ
ได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่
สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคม
ที่เป็นสาธารณะ
และประชาชนมี
ความต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
 

2. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

1) มีการระบาดของโรค
ระบาด โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตเทศบาล ในพ้ืนที่ไม่มีการ
ระบาดของ โรค
ระบาด  โรคติดต่อ 

2) ประชาชนในพื้นที่ป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่
เพ่ิมข้ึน เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย 
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ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 3) ปริมาณขยะและน้ า
เสียเพ่ิมมากข้ึน 

 - ในเขตเทศบาล - ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจัดด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง 

4) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนทราบ
และสามารถเลือก
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยได้ถูกต้อง 

5) ประชาชนในพื้นที่บาง
รายมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพื้นท่ี
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับความช่อยเหลือ
ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย
ให้มัน่คงแข็งแรง  

6) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมมากข้ึนท า
ให้เกิดการขยายตัวของ
อาคารบ้านเรือนท าให้
เกิดเป็นชุมชนแออัด   

- ประชากร - พ้ืนที่ในเขต
เทศบาล 

- ควบคุมการ
ก่อสร้างอาคาร
บ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพ่ือไม่เกิด
ปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

7) ประชาชนบาง
ครัวเรือนบริโภค-บริโภค
น้ าที่ยังไม่สะอาดและมี
สิ่งเจือปน เช่น จากน้ าฝน 
น้ าที่ไม่ได้คุณภาพ มี
ตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนบริโภค
น้ าที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 1) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง 
เด็กนักเรียนไม่ได้รับ
การศึกษาต่อในระดับที่
สูงกว่าขั้นพื้นฐาน และ
ขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนใน
เขตเทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับาร
ศึกษาที่สูงขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

2) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่
ตามล าพัง และรับภาระ
ในการดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ในเขตเทศบาล   

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี 
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ดาน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 3) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

 - ผู้พิการในเขต
เทศบาล 

- ผู้พิการได้รับ
ความช่วยเหลือใน
การด ารงชีวิตและ
ทั่วถึง 

4) เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ สิ่งลามก  บุหรี่ 
เหล้า สาเสพติด และท้อง
ก่อนวัยอันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขตเทศบาล 

- เยาวชนและวัยรุ่น
มีอนาคตที่ดี 

5) ประชาชนกรอายุ
ตั้งแต่ 35 ขึ้นไป  ไม่ได้
ตรวจสุขภาพประจ าปี 
จ านวน  291 คน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลที่อายุ 35  
ขึ้นไป 

- ประชาชนที่อายุ 
35 ขึ้นไปได้รับการ
ตรวจสุขภาพทุกคน  

6) ประชากรที่สูบบุหรี่ 
จ านวน 300 คน ดื่มสุรา 
จ านวน 171 คน 

- ประชาชนที่สูบ
บุหรี่และดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่ม
สุรา 
 

3. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

1) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการ
ด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชน
สามารถวางแผนการ
ด าเนินงานได้เอง 

2) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

3) ประชาชนขาดสถานที่
จ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชย  กรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

4) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางใน
การขนส่งผลผลิตไกลจาก
แหล่งรับซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนที่ - ผลผลิตมีราคา
สูงขึ้น 

5) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพ
สูงขาดแคลนการจ้างงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่า
ครองชีพ มีการจ้าง
งานมากขึ้น 
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ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 6) ในเขตเทศบาลไม่มี
แหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตเทศบาล - มีแหล่งทองเที่ยว
ในเขตเทศบาลและ
ส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวเพ่ิม
มากขึ้น 

4. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1) การจราจรบนถนนมี
เพ่ิมมากข้ึนอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจร
ไปมาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น 
ติดตั้งสัญญาณไก
ระพริบเพ่ือเตือนให้
ระมัดระวัง 

2) มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและ
ส่วนราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด  การให้ผู้น า 
อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุ
ทะเลาะวิวาท 

5. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

3) เป็นพื้นที่ที่มีดินเค็ม
และน้ าใต้ดินเป็นน้ าเค็ม
หรือมีรสกร่อย ไม่
สามารถใช้ในการเกษตร
และอุปโภค-บริโภคได้ 

- ดินและน้ าใต้ดิน - พ้ืนที่ในเขต
เทศบาล 

- ปัญหาเรื่องดิน
เค็มลดลง จัดหา
แหล่งน้ าจากแหล่ง
อ่ืนเพิ่มมากข้ึน   

4) มีปัญหาเรื่องขยะและ
น้ าเสียเพิ่มมากข้ึนส่งกลิ่น
เหม็นร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการ
และชุมชนในเขต
พ้ืนที่เทศบาล 

- ปัญหาขยะและ
น้ าเสียลดลง 
ผู้ประกอบการ
สามารถก าจัดขยะ
และน้ าเสียเองได้
โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชน  
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ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

6. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่นถูกลืมเลือน
ไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์
ชาวบ้านในโอกาส
ต่างๆ เพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชน
และประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพรีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ไม่ถูกลืมและคงอยู่
สืบไป 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4              

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ไปสู่การปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 4 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัต ิ

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

1. แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง  

2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

2. แผนงานสาธารณสุข 
กองสาธารณสุขฯ  

 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

3. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลดั  

 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

4. แผนงานการศาสนาและ
วัฒนธรรม 

กองการศึกษาฯ  

 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

5. แผนงานเคหะและชุมชน 
กองช่าง  

 
 

บริหารทั่วไป 6. แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักปลดั  

 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

7. แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ส านักปลดั 
 

  การด าเนินงานอ่ืน 8. แผนงานงบกลาง ส านักปลดั  
  บริหารทั่วไป 9. แผนงานบริหารงานท่ัวไป  ส านักปลดั  
3 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 

วัฒนธรรม ประเพณีและ
นันทนาการ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

1. แผนงานการศาสนาและ
วัฒนธรรม 

กองการศึกษา 
 

 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

2. แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
 

4 ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

1. แผนงานเคหะและชุมชน 
กองช่าง 

 

5 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต 

บริการชุมชนและ
สังคม 

1. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลดั 
 

  
บริการชุมชนและ
สังคม 

2. แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

6 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร 

การเศรษฐกิจ 1. แผนงานการเกษตร ส านักปลดั  

  บริการชุมชนและสังคม 2. แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ  
  บริการชุมชนและสังคม 3. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
กองสาธารณสุขฯ  

7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

บริหารทั่วไป 1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลดั  

    กองคลัง  
  บริหารทั่วไป 2. แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 
ส านักปลดั  

  บริการชุมชนและสังคม 3. แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ  
  บริการชุมชนและสังคม 4. แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ  
  บริการชุมชนและสังคม 5. แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง  
  การด าเนินงานอ่ืน 6. แผนงานงบกลาง ส านักปลดั  
  บริการชุมชนและสังคม 7. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
ส านักปลดั  

 



 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 5 

การติดตามและประเมินผล  
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ส่วนที่ ส่วนที่ 55  
 
 

 
1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  (2)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้น
จะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ

การติดตามและประเมินผล 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 141 
เทศบาลต าบลจอมทอง  อ าเภอจอมทอง   จังหวัดเชยีงใหม่ 

 

ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่ 2  กุมภาพันธ์  2558 

เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 การวัดคุณภาพ
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.2/ว 4830  ลงวันที่   22  
พฤศจิกายน  2556  ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

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

การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้
มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบาง

เรื่องอาจท าไม่ได้   
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
4)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง

ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 
 

*************************** 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส าหรับ องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

(แบบ ผ. 01) 



แบบ ผ.01
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือให้อาคารเรียนและ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร 300,000     300,000      300,000      300,000      อาคารท่ี ประชาชนได้รับ โรงเรียน

อาคารเรียน อาคารประกอบ อาคาร ประกอบใช้จัด ประกอบ จ านวน 5 หลัง ได้มาตรฐาน บริการและความ เทศบาลฯ

กิจกรรมการเรียนการสอนได้ เพ่ิมข้ึน สะดวก ด้านการ
อย่างเหมาะสมและปลอดภัย ด าเนินงาน

2 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ เพ่ือนักเรียนมีสถานท่ีเรียน สร้างอาคาร 3 ช้ัน  12 ห้องเรียน 4,900,000   สาธารณูปโภค
สน ศท. 3/12 อย่างเพียงพอ จ านวน  1  หลัง และสาธารณูปการ

ของเทศบาล
3 โครงการร้ืออาคารเรียน เพ่ือสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 100,000     100,000      ส่งผลให้มีคุณภาพ

และมีห้องเรียนท่ีเหมาะสม ชีวิตท่ีดีข้ึน
แก่ผู้เรียน

4 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือเป็นการจัดการเรียน ก้ันห้องเรียน 100,000     เด็กนักเรียนได้รับ ศพด.

เทศบาลต าบลจอมทอง การสอนโดยแบ่งช่วงช้ัน ขนาดกว้าง  10  เมตร การเรียนรู้และดูแล ทต.จอมทอง

อายุเด็ก สูง  2.51  เมตร ตามช่วงวัย

                                                                                                                          รวมงบประมาณ 500,000    400,000     5,200,000  300,000    
              รวมงบประมาณท้ังส้ิน 500,000    400,000     5,200,000  300,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองท้องถ่ินด าเนินการ

   เทศบาลต าบลจอมทอง

               รวม    4    โครงการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภค และสาธารณูปการ
แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการจัดซ้ือท่ีดินเพ่ือท าเป็น เพ่ือให้การผลิตน้ าประปาเทศบาลมี จัดซ้ือท่ีดินเพ่ือด าเนินการ 5,000,000    ประปา กิจการประปา กองช่าง

แหล่งผลิตน้ าประปาและ แหล่งน้ าในการผลิตอย่างพอเพียง พัฒนาเป็นแหล่งน้ าเพ่ือเป็น เทศบาล เทศบาล ฯสามารถ เทศบาล

ขยายเขตวางท่อส่งน้ าประปา และขยายเขตวางท่อส่งน้ าประปา แหล่งผลิตน้ าประปาและขยาย ต าบล ให้บริการประชาชน ต าบล

เขตวางท่อส่งน้ าประปา จอมทอง ได้อย่างท่ัวถึงและ จอมทอง

2 โครงการพัฒนาระบบกิจการ เพ่ือให้การบริการประชาชนใน  -จัดหาบุคลากรในกิจการ 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000     มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ

ประปาเทศบาล กิจการประปาไปด้วยความ ประปา ได้

เรียบร้อย  -จัดท าระบบโปรแกรม มาตรฐาน

คอมพิวเตอร์ในการจ่ายน้ า

และจัดเก็บค่าน้ า

 -ตรวจสอบคุณภาพน้ าประปา

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิต จ านวน  1 แห่ง 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000     

เพ่ิมศักยภาพระบบประปา น้ าประปาและรองรับอัตราการ

เทศบาลต าบลจอมทอง ผลิตและความต้องการใช้น้ า

4 โครงการซ่อมแซมสถานี เพ่ือให้บริการประชาชน สถานีสูบน้ าบ้านแท่นค า 500,000       500,000      500,000       500,000       

สูบน้ าบ้านแท่นค า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5 โครงการวางท่อส่งน้ าสู่ล าเหมือง เพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้ง และประชาชนวางท่อ PVC ขนาด 6 น้ิว ระยะ 300,000       300,000      300,000       300,000       ประชาชนใน ประชาชนมีน้ าใช้ใน

กลางบ้าน มีน้ าใช้ในการอุปโภค และการเกษตร ทางรวมไม่น้อยกว่า 800 เมตร เขตเทศบาล การอุปโภค และ

อย่างเพียงพอ ต าบลจอม การเกษตรอย่าง

ทองมี เพียงพอ

คุณภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึน

7,800,000     2,800,000     2,800,000     2,800,000     

วัตถุประสงค์
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งบประมาณและท่ีมา

รวมงบประมาณ

ท่ี โครงการ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์
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งบประมาณและท่ีมา
ท่ี โครงการ

6 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ ทางโค้งทางแยกท่ีก่อให้เกิด 300,000       300,000      300,000       300,000       1.ประชาชน ประชาชนมีความ กองช่าง

ป้ายเตือน /สัญญาณเตือน/ ทรัพย์สินของประชาชน อันตรายในเขตเทศบาล มีเส้นทาง ปลอดภัยในชีวิต เทศบาล

กรวย / สัญลักษณ์จราจร ท่ีเป็น และทรัพย์สิน ต าบล

ภายในเขต ทต.จอมทอง มาตรฐาน ได้รับความสะดวก จอมทอง

7 โครงการปรับปรุงประสิทธิ บริเวณจุดแยกถนนต่าง ๆ 500,000       500,000      500,000       500,000       มีความ ในการสัญจร

ภาพและติดต้ังกล้อง CCTV และสถานท่ีราชการภายใน บลอดภัย

เขตเทศบาลต าบลจอมทอง ในชีวิตและ

8 โครงการติดต้ังป้าย เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ 500,000       500,000      500,000       500,000       ทรัพย์สิน

ประชาสัมพันธ์ LED ในเขต ข้อมูลข่าวสารต่างๆ LED  ภายในเขตเทศบาล 2.อาคาร

เทศบาลต าบลจอมทอง ต าบลจอมทอง ท่ีได้

9 โครงการติดต้ัง/ซ่อมแซมไฟฟ้า เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง LED 300,000       300,000      300,000       300,000       มาตรฐาน

ส่องสว่างภายในเขต ทรัพย์สินของประชาชน ภายในเขต เพ่ิมข้ึน

เทศบาลต าบลจอมทอง เทศบาลต าบลจอมทอง

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ เพ่ือขยายไฟฟ้าใช้ใน ถนนท่ีเป็นเส้นทางด้านการ 100,000       100,000      100,000       100,000       

การสาธารณูปโภคหรือเพ่ือ การเกษตร การเกษตรในเขตเทศบาล 

การเกษตร เช่น  ถนนสายทุ่งนาดิน ฯลฯ

11 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม เพ่ืออ านวยความสะดวก ถนนและรางระบายน้ าพ้ืนท่ี 500,000       500,000      500,000       500,000       

ถนน / รางระบายน้ า/ท่อระบายน้ า  ในการสัญจรไปมาของ ในเขตเทศบาลต าบลจอมทอง

ภายในเขตเทศบาลต าบลจอมทอง ประชาชน

12 โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีปฏิบัติราชการ 1.อาคารส านักงาน 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000

ส านักงานเทศบาลต าบลจอมทอง และการติดต่อราชการต่าง ๆ จ านวน 1 หลัง

พร้อมอาคารหอประชุมและ 2.หอประชุม จ านวน 1 หลัง

ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ 3.ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ

13 โครงการก่อสร้างประตูทางเข้าบ่อ เพ่ือให้ประตูทางเข้าบ่อขยะเปิด-ปิด ประตูทางเข้าบ่อพักขยะ ทต.จอมทอง 50,000        กอง

ฝังกลบขยะเทศบาลต าบลจอมทอง ได้อย่างสะดวกตามมาตรฐาน ประตูขนาด 2.00 X 5.00 เมตร สาธารณสุขฯ

42,250,000   42,200,000   42,200,000   42,200,000    รวมงบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์
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งบประมาณและท่ีมา
ท่ี โครงการ

14 โครงการก่อสร้างอาคารป้องกัน เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีปฏิบัติราชการ จ านวน  2  จุด 1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000      1.ประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล และการติดต่อราชการต่าง ๆ มีเส้นทาง บริการและความ

ต าบลจอมทอง ท่ีเป็น สะดวก ด้านการ

15 โครงการก่อสร้าง / ปรับปรุง/ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ 1. ศาลาท่ีพักสงฆ์ 5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000      มาตรฐาน ด าเนินงาน กองช่าง

ซ่อมแซม /ต่อเติม ณาปนสถาน ประชาชนในฌาปนสถาน 2. ห้องน้ า มีความ สาธารณูปโภค

สุสานดอยแก้ว 3. ศาลาประกอบพิธีฌาปนกิจ บลอดภัย และสาธารณูปการ

4. ร้ัว ในชีวิตและ

16 โครงการจัดหาท่ีดินพร้อมก่อสร้าง เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีประกอบกิจกรรม จ านวน  1  แห่ง 30,000,000       30,000,000      30,000,000       30,000,000       
ทรัพย์สิน กองช่าง

สนามกีฬากลางเทศบาลต าบล ด้านกีฬา 2.อาคาร

จอมทอง ท่ีได้

17 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือให้พ้ืนท่ีภายในเขตเทศบาล ภายในเขตเทศบาลต าบล 300,000       300,000      300,000       300,000       มาตรฐาน กองช่าง

ในเขตเทศบาลต าบลจอมทอง ต าบลจอมทองมความสะอาด จอมทอง เพ่ิมข้ึน

เป็นระเบียบเรียบร้อย

18 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน้ าใช้ สนับสนุนงบประมาณในการ 200,000       200,000      200,000       200,000       มีแหล่งน้ า ประชาชนมี กองช่าง

ฝาย/ พนังก้ันดิน/ ประตูน้ า/ อ่างเก็บน้ า ในการเกษตร และอุปโภค ปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างฝาย  ในการ แหล่งน้ าใน

และสถานีสูบน้ าพลังไฟฟ้า บริโภคช่วงฤดูแล้ง พนังก้ันดิน/ประตูน้ า/สถานีสูบน้ า อุปโภค การอุปโภคบริโภค

19 โครงการขุดลอกล าเหมือง/คลอง เพ่ือขุดลอกล าเหมืองคูคลองและ ล าเหมือง/คูคลอง/รางระบายน้ า 400,000       400,000      400,000       400,000       บริโภค ใช้ในงานด้าน

/อ่างเก็บน้ า/รางระบายน้ า อ่างเก็บน้ าเขตเทศบาลไม่ให้ต้ืนเขิน ในเขตเทศบาล สะอาด การเกษตรอย่าง

20 โครงการติดต้ังบ่อดักไขมัน เพ่ือให้ล าเหมืองสาธารณะไม่เน่าเสีย อบรม / ให้ความรู้การติดต้ัง 700,000       30,000        30,000        30,000         เพ่ิมข้ึน เพียงพอ

และส่ิงปฏิกูลก่อนลงสู่ล าเหมือง บ่อดักไขมันและส่ิงปฏิกูล

สาธารณะ แก่ประชาชนท่ีอาศัยแนว

เขตล าเหมืองสาธารณะ

37,600,000    36,930,000    36,930,000    36,930,000     

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 87,650,000   39,730,000   39,730,000   81,930,000    
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           รวม  20  โครงการ

รวมงบประมาณ



ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการโอเวอร์เลย์ถนนป่าปู ต้ังแต่บ้าน เพ่ือปรับปรุงระบบคมนาคมให้ 500,000     1. มีเส้นทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ร.ต.ท.มนตรี  นามเทพ ถึงล าเหมืองมะม้า ได้มาตรฐานใช้งานได้ตลอดปี ท่ีเป็น บริการและความ เทศบาล

แผนชุมชน หมู่ 1 ดอยแก้ว มาตรฐาน สะดวก ด้านการ ต าบล
เพ่ิมข้ึน ด าเนินงาน จอมทอง

2 โครงการโอเวอร์เลย์ ถนนดอยแก้ว ถึง เพ่ือปรับปรุงระบบคมนาคมให้ กว้าง  4  เมตร  ยาว 1,630 เมตร 3,000,000   2. อาคาร สาธารณูปโภค
โรงพยาบาลจอมทอง ได้มาตรฐานใช้งานได้ตลอดปี ท่ีได้มาตรฐาน และสาธารณูปการ
แผนชุมชนหมู่ 1 ดอยแก้ว เพ่ิมข้ึน ของเทศบาล

ส่งผลให้มีคุณภาพ
3 โครงการท าพนังก้ันดินบนล าเหมือง เพ่ือป้องกันการพังทลาย กว้าง 0.2 x 0.3 เมตร 200,000     ชีวิตท่ีดีข้ึน

บะม้ากลางบ้าน ต้ังแต่บ้านนายหนุ่ย ของหน้าดินและป้องกัน หนา 0.10 เมตร  ยาว 200 เมตร
ถึงบ้านนายประพัฒน์  ปะปานา น้ าท่วม สูง 1.00  เมตร
แผนชุมชนหมู่ 1  ดอยแก้ว

4 โครงการโอเวอร์เลย์ ถนนแม่กลาง เพ่ือปรับปรุงระบบคมนาคมให้ กว้าง 4 เมตร  ยาว 941 เมตร 170,000
แผนชุมชนหมู่ 1 ดอยแก้ว ได้มาตรฐานใช้งานได้ตลอดปี

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าเสียอย่างเป็น ขนาดกว้าง 0.20x0.30 เมตร 43,500       

พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก บ้านนายสม นามเทพ ระบบและป้องกันน้ าท่วม หนา 0.10 ม. ยาว 29 เมตร
แผนชุมชนหมู่ 1 ดอยแก้ว

3,870,000  43,500       -           -           

ท่ี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธาณูปโภค และสาธารณูปการ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

รวมงบประมาณรวมงบประมาณ

7/97

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม

แผนงานเคหะและชุมชน



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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6 โครงการท าฝาปิด คสล. รางระบายน้ า เพ่ือป้องกันกล่ินเน่าเหม็นและ ฝาปิด คสล. ขนาด 0.40x0.40 ม. 50,000       1. มีเส้นทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ต้ังแต่ร้านก๋วยเต๋ียวเดอะบ๊ิกถึงล าเหมืองมะม้า ป้องกันอันตรายจากการสัญจร ยาว 80 เมตร ท่ีเป็น บริการและความ เทศบาล

แผนชุมชน หมู่ 1 ดอยแก้ว มาตรฐาน สะดวก ด้านการ ต าบล
เพ่ิมข้ึน ด าเนินงาน จอมทอง

7 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือปรับปรุงระบบคมนาคมให้ 200,000 2. อาคาร สาธารณูปโภค
บ้านนายดวงค า  จีนใจ  ถึงบ้าน ได้มาตรฐานใช้งานได้ตลอดปี ท่ีได้มาตรฐาน และสาธารณูปการ
ร.ต.ต.เดช  แก้วก๋องมา เพ่ิมข้ึน ของเทศบาล
แผนชุมชน หมู่ 1 ดอยแก้ว ส่งผลให้มีคุณภาพ

รวม -           250,000     -           -           
รวมงบประมาณ 3,870,000  293,500     -           -           รวม     7  โครงการ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างร้ัวพร้อมปรับปรุง เพ่ือปรับปรุงฌาปนสถาน ก่อสร้างศาลา /อาคาร /ร้ัว 700,000        1. มีเส้นทาง ประชาชนสัญจร กองช่าง

ซ่อมแซมศาลาป่าช้าดอยแก้ว ท่ีเป็น ไปมาได้สะดวก  เทศบาล

แผนชุมชนหมู่ 2 ดอยแก้ว มาตรฐาน ถนนมีสภาพ  ต าบล

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือระบายน้ าเสียอย่างเป็น ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 480,000        เพ่ิมข้ึน การใช้งานได้ดี จอมทอง

บ้าน อ.ดวงค า ถึงบ้านนายทอง ชุมภูศรี ระบบและป้องกันน้ าท่วม ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร 2. อาคารท่ี ลดปัญหาจราจร

แผนชุมชนหมู่ 2 ดอยแก้ว ระยะทางรวม 172 เมตร ได้มาตรฐาน

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย 8 เพ่ือระบายน้ าเสียอย่างเป็น 200,000        เพ่ิมข้ึน

ต้ังแต่หน้าบ้านนางไล นันต๊ะภูมิ  ถึง ระบบและป้องกันน้ าท่วม

ล าเหมืองม้า แผนชุมชน หมู่ 2 ดอยแก้ว

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย 20 เพ่ือระบายน้ าเสียอย่างเป็น ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 320,000

ถึงล าเหมืองนาทราย ระบบและป้องกันน้ าท่วม ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร

แผนชุมชน หมู่ 2  ต าบลดอยแก้ว  ระยะทางรวม 111 เมตร

งานร้ือถนนและซ่อมแซม 100 ตรม.

5 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม เพ่ือระบายน้ าเสียอย่างเป็น ก่อสร้างท่อเหล่ียม ขนาดกว้าง 20,000         

พร้อมขยายถนน (ท่าน้ าดอยแก้ว) ระบบและป้องกันน้ าท่วม 1.20 เมตร สูง 1.00 เมตร 

แผนชุมชน หมู่ท่ี  2  ดอยแก้ว ยาว 1.50 เมตร

1,380,000    320,000      20,000        -             

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค   และสาธารณูปการ 
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รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซ.2 เพ่ือระบายน้ าเสียอย่างเป็น 1.ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 380,000 1. มีเส้นทาง ประชาชนสัญจร กองช่าง

ดอยแก้ว ถึง ถนนเทศบาล ซอย 19 ระบบและป้องกันน้ าท่วม ขนาด 0.30 x 0.30  เมตร ท่ีเป็น   ไปมาได้สะดวก  เทศบาล

แผนชุมชน หมู่ 2 ดอยแก้ว ระยะทางรวม 130  เมตร มาตรฐาน ถนนมีสภาพ  ต าบล

(บ้านหนานอินทร์) งานร้ือถนนและซ่อมแซม เพ่ิมข้ึน การใช้งานได้ดี จอมทอง

ไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม. 2. อาคารท่ี ลดปัญหาจราจร

7 โครงการก่อสร้างพนังก้ันดินล าเหมืองม้า เพ่ือระบายน้ าเสียอย่างเป็น ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 96,000         ได้มาตรฐาน

หัวนาแม่จันทร์ตา ศรีจอมทอง ระบบและป้องกันน้ าท่วม 80 เมตร เพ่ิมข้ึน

แผนชุมชน หมู่ 2 ดอยแก้ว 

8 โครงการเสริมถนน ท่าน้ าดอยแก้ว เพ่ือปรับปรุงระบบคมนาคมให้ ขนาดกว้าง 5 เมตร 15,000         

แผนชุมชน หมู่ 2 ดอยแก้ว ได้มาตรฐานใช้งานได้ตลอดปี ยาว 94 เมตรหนา 0.15  เมตร

9 โครงการขยายถนนข้ามล าเหมือง เพ่ือปรับปรุงระบบคมนาคมให้ ท่อเหล่ียมขนาดกว้าง 1.20 เมตร 20,000         

(ท่าน้ าดอยแก้ว)แผนชุมชน ได้มาตรฐานใช้งานได้ตลอดปี สูง 1 เมตร ยาว 1.5  เมตร 

หมู่ 2 ดอยแก้ว (รวม 2 ข้าง)

10 โครงการก่อสร้างร้ัวพร้อมปรับปรุง เพ่ือปรับปรุงฌาปนสถาน ก่อสร้างศาลา /อาคาร /ร้ัว 700,000        

ซ่อมแซมศาลาป่าช้าดอยแก้ว

แผนชุมชนหมู่ 2 ดอยแก้ว

-             -             476,000      735,000      

          รวมงบประมาณท้ังส้ิน 1,380,000    320,000      496,000      735,000      
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รวมงบประมาณ

รวม    10      โครงการ



ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีในการท า จ านวน 1 หลัง 1,000,000 อาคาร ประชาชนได้รับ กองช่าง

ประจ าหมู่บ้านพร้อมลานอเนกประสงค์ กิจกรรมของหมู่บ้าน ท่ีได้มาตรฐาน บริการและความ เทศบาล

แผนชุมชนหมู่ท่ี 1 บ้านหลวง เพ่ิมข้ึน สะดวกด้านการ ต าบล

2 โครงการปรับปรุงศาลาท่ีพักป่าช้าแท่นค า เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีในการท า จ านวน  1  แห่ง 200,000       ด าเนินงาน จอมทอง

แผนชุมชนหมู่ท่ี  1  บ้านหลวง ฌาปนกิจของหมู่บ้าน สาธารณูปโภค

และสาธารณูป-

3 โครงการปรับปรุงถนนสันข้าวน้อย เพ่ือปรับปรุงระบบคมนาคม จ านวน  1  แห่ง 100,000       การของ

แผนชุมชนหมู่ท่ี  1  บ้านหลวง ให้ได้มาตรฐานใช้งานได้ เทศบาล ส่งผล

ตลอดปี ให้มีคุณภาพชีวิต

ท่ีดีข้ึน

1,000,000     200,000       100,000       -

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 1,000,000     200,000      100,000      -
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รวม    3   โครงการ 

รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค   และสาธารณูปการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการโอเวอร์เลย์ถนนต้ังแต่บันได เพ่ือปรับปรุงระบบคมนาคม 1.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 400,000 1. มีเส้นทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

วัดพุทธนิคมถึงบ้านพ่อปัน แสนเมืองมูล ให้ได้มาตรฐานใช้งาน ระยะทางรวม 238 เมตร ท่ีเป็น บริการและความ เทศบาล

แผนชุมชน หมู่  2 บ้านหลวง ได้ตลอดปี 2.งานตีเส้นจราจร มาตรฐาน ส่งผลให้มีคุณภาพ ต าบล

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เช่ือมระหว่าง เพ่ืออ านวยความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 230,000 เพ่ิมข้ึน ด าเนินงาน จอมทอง

หมู่ท่ี 1 ต.บ้านหลวง ในการสัญจรไปมาของ 4.00 เมตร  ยาว  300 เมตร 2. อาคารท่ี สาธารณูปโภค

แผนชุมชน หมู่ 2 ต.บ้านหลวง ประชาชน ได้มาตรฐาน และสาธารณูปการ

3 โครงการก่อสร้างถนนลุ่มบ้าน – นางู เพ่ือปรับปรุงระบบคมนาคม 1.ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 144,000 เพ่ิมข้ึน ชีวิตท่ีดีข้ึน

แผนชุมชน หมู่ 2 บ้านหลวง ให้ได้มาตรฐานใช้งานได้ตลอดปี  3.00 x 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

4 โครงการก่อสร้างพนังล าเหมืองนางู เพ่ือป้องกันตล่ิงพังและ สูงเฉล่ีย 1.20 เมตร ระยะทาง 875,000

จากแตสามง่า แผนชุมชน หมู่ 2 บ้านหลวง น้ าท่วม รวม 350 เมตร

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือปรับปรุงระบบคมนาคม 1. ก่อสร้างถนน คสล. 2,500,000

และติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างรอบ ให้ได้มาตรฐานใช้งาน ขนาดกว้าง  5.00 เมตร 

หนองหลวงหนองใต้ แผนชุมชน  ได้ตลอดปี ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร

หมู่ท่ี 2 บ้านหลวง 2. ขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้า

แสงสว่าง

6 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง จาก เพ่ืออ านวยความสะดวก ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 200,000

อาคารพระสัทธรรม ถึง หนองหลวง  ในการสัญจรไปมาของ จ านวน 20  จุด

แผนชุมชนหมู่ท่ี  2  บ้านหลวง ประชาชน

630,000      3,519,000    200,000      -           

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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งบประมาณและท่ีผ่านมา

7 โครงการขยายไหล่ถนน หมู่ท่ี 1,2,4 เพ่ืออ านวยความสะดวก ขนาดกว้าง 1.0 x ยาว 400 เมตร 376,000        1. มีเส้นทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ต.บ้านหลวง (ทางลงบ้านแท่นค า) ในการสัญจรไปมาของ หนา 0.15 เมตร ท่ีเป็น บริการและความ เทศบาล

แผนชุมชนหมู่ 2 , 3 , 4 บ้านหลวง ประชาชน หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม มาตรฐาน ส่งผลให้มีคุณภาพ ต าบล

8 โครงการก่อสร้างถนนเช่ือมระหว่าง เพ่ืออ านวยความสะดวก ถนนคสล.ขนาด 3.50 x 710 เมตร 800,000 เพ่ิมข้ึน ด าเนินงาน จอมทอง

หมู่ท่ี 5 ต าบลข่วงเปา  ต้ังแต่บ้าน ในการสัญจรไปมาของ 2. อาคารท่ี สาธารณูปโภค

ร.ต.ต. ปัญญา นามเทพ  ถึงพ้ืนท่ี ประชาชน ได้มาตรฐาน และสาธารณูปการ

หนองหลวง แผนชุมชน หมู่ 2 บ้านหลวง เพ่ิมข้ึน ชีวิตท่ีดีข้ึน

9 โครงการบ่อพักน้ าเสียหน้า เพ่ือระบายน้ าเสียอย่างเป็น 1.ก่อสร้างพนังก้ันดิน คสล. 200,000      

ร้านวิทยา ทาแดง  ถึงล าเหมืองลุ่ม ระบบและป้องกันน้ าท่วม  - สูงเฉล่ีย 1.20 เมตร  

บ้าน ถนนเทศบาล ซ.12 หนา 0.15 ม.ระยะทาง 9.00 ม.

แผนชุมชน หมู่ 2  บ้านหลวง  -สูงเฉล่ีย 1.80 เมตร หนา 0.15 ม.

ระยะทาง 36.00 เมตร

3.งานเทไหล่ทางกว้างเฉล่ีย 

1.00 เมตร พ้ืนท่ีเทคอนกรีต.ไม่น้อยกว่า  72 ตร.ม

4.เทงานคอนกรีตหยาบรองพ้ืนบ่อพัก หนา 0.10 ม.ขนาด 

1.30 x1.30 ม.รวม 10 บ่อ หรือพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  16 ตร.ม.

-             -            1,176,000      200,000     

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 630,000      3,519,000    1,376,000    200,000                     รวม   9   โครงการ

รวมงบประมาณ

13/97



ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนสาย เพ่ือปรับปรุงระบบคมนาคมให้ กว้าง 0.50 x 710 เมตร 300,000        1. มีเส้นทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ร่มโพธ์ิต้ังแต่ส่ีแยกโรงฆ่าสัตว์ ได้มาตรฐานใช้งานได้ตลอดปี ท่ีเป็น บริการและความ เทศบาล

เช่ือมหมู่ท่ี 6 ต าบลข่วงเปา ถึงรร.บ้านเด็ก มาตรฐาน สะดวกด้านการ ต าบล

แผนชุมชน หมู่ 3 ต าบลบ้านหลวง เพ่ิมข้ึน ด าเนินงาน จอมทอง

2 โครงการก่อสร้างถนนสายใหม่ เพ่ือปรับปรุงระบบคมนาคมให้ ก่อสร้างถนนสายใหม่ 200,000        2. อาคาร สาธารณูปโภค

เลียบล าเหมืองห้วยกัง-สันป่าหนาด ได้มาตรฐานใช้งานได้ตลอดปี จ านวน 1 สาย ท่ีได้มาตรฐาน และสาธารณูปการ

ถนนน้ าลัด แผนชุมชนหมู่ 3 บ้านหลวง เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้มีคุณภาพ

3 โครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนวล าเหมือง เพ่ือป้องกันตล่ิงพังน้ าท่วม 1.สูงเฉล่ีย 1.50 เมตร ระยะทาง 300,000 ชีวิตท่ีดีข้ึน

แตสามง่าถึงสะพานโรงฆ่าสัตว์ รวม 200 เมตร

แผนชุมชน หมู่ 3 บ้านหลวง

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเช่ือม เพ่ือปรับปรุงระบบคมนาคม 1.ก่อสร้างถนน คสล. 350,000

จากบ้านนายเกษม  บุญมายัง ให้ได้มาตรฐานใช้งาน กว้าง 3.00 x 74 เมตร  

ถึงสะพานล าเหมืองหลวง ซ.1 ได้ตลอดปี หนา 0.15 เมตร

แผนชุมชนหมู่ 3 บ้านหลวง

5 โครงการก่อสร้างบันไดลงท่าน้ าแม่กลาง เพ่ือความปลอดภัยใน ก่อสร้างบันไดทางลง 50,000

ตรงสะพานข้ามล าน้ าแม่กลาง การท ากิจกรรมบริเวณลาน จ านวน  1  จุด

แผนชุมชนหมู่ 3 บ้านหลวง น้ าแม่กลาง

800,000       350,000       50,000        -             รวมงบประมาณ

งบประมาณและท่ีมา

14/97

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค    และสาธารณูปการ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีมา

14/97

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

6 โครงการก่อสร้างถนนเลียบล าน้ า เพ่ือปรับปรุงระบบคมนาคมให้ ก่อสร้างถนนสายใหม่ 400,000        กองช่าง

แม่กลางเช่ือมเขต หมู่ 4 ต าบลบ้านหลวง ได้มาตรฐานใช้งานได้ตลอดปี จ านวน 1 สาย เทศบาล

แผนชุมชน หมู่ 3 ต าบลบ้านหลวง ต าบล

จอมทอง

-             -             -             400,000

รวมงบประมาณท้ังหมด 800,000 350,000 50,000 400,000

รวมงบประมาณ

                      รวม   6   โครงการ

15/97



ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 เพ่ือปรับปรุงระบบคมนาคม 1.พนังก้ันดินขนาด 0.50 เมตร 1.พนังก้ันดินขนาด 0.50 เมตร 500,000      1. มีเส้นทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ให้ได้มาตรฐานใช้งานได้ ยาว 228 เมตร กว้าง 100 เมตร ยาว 228 เมตร  กว้าง 100  เมตร ท่ีเป็น บริการและความ เทศบาล

ตลอดปี ยาว  400  เมตร หรือพ้ืนท่ี ยาว  400  เมตร หรือพ้ืนท่ี มาตรฐาน สะดวก ด้านการ ต าบล

แผนชุมชน หมู่ 4 บ้านหลวง ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. เพ่ิมข้ึน สาธารณูปโภค จอมทอง

2 โครงการขยายท่อระบายน้ าบริเวณ เพ่ือระบายน้ าเสียอย่างเป็น 50,000 2. อาคารท่ี และสาธารณูปการ

สามแยกแม่กลางบ้านกาด ระบบและป้องกันน้ าท่วม ได้มาตรฐาน ของเทศบาล

(ข้างบ้าน อ.ประสงค์  ปัญธิยา) เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้มีคุณภาพ
แผนชุมชน หมู่ 4 บ้านหลวง ชีวิตท่ีดีข้ึน

3 โครงการท าฝาปิด คสล. รางระบายน้ า เพ่ือป้องกันกล่ินเน่าเหม็น ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 54,000       

บ้านทุ่งนาทราย และป้องกันอันตราย 3.00 ม. ระยะทางรวม 40 เมตร

แผนชุมชน หมู่ 4 บ้านหลวง จากการสัญจร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม.

4 ก่อสร้างท่อระบายน้ า จากล าเหมือง เพ่ือระบายน้ าเสียอย่างเป็น ขนาดกว้าง 030 x 0.5 เมตร 49,500       

หน้าสวนพ่อหนานศรีทน ถึงบ้านเลิศรส ระบบและป้องกันน้ าท่วม ยาว  33  เมตร

อ.สวัสด์ิ แผนชุมชน หมู่ 4 บ้านหลวง

5 โครงการก่อสร้างถนนทางเท้า ต้ังแต่ เพ่ือปรับปรุงระบบคมนาคม จ านวน  1  สาย 50,000       

สะพานข้างบ้านนายประดิษฐ์ โพธ์ิทอง ให้ได้มาตรฐานใช้งานได้

ถึงบ้านนายเป็ง  แดงขาวเขียว ตลอดปี

แผนชุมชน หมู่ 4 บ้านหลวง

604,000     99,500       -           -           

16/97

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม

แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

ท่ี

                                                                                                                  รวมงบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

16/97

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ท่ี

6 โครงการยกระดับถนนแยกไฟจราจร เพ่ือปรับปรุงระบบคมนาคม จ านวน  1  สาย 200,000      1. มีเส้นทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ปากทางบ้านแท่นค าให้ได้มาตรฐาน ให้ได้มาตรฐานใช้งานได้ ท่ีเป็น บริการและความ เทศบาล

แผนชุมชน หมู่ 4 บ้านหลวง ตลอดปี มาตรฐาน สะดวก ด้านการ ต าบล

เพ่ิมข้ึน ด าเนินงาน จอมทอง

7 โครงการก่อสร้างลิปแลปริมน้ าแม่กลาง เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและ 500,000      2. อาคารท่ี สาธารณูปโภค

ต้ังแต่ท่าน้ าเทศบาล (ท่าโป่ง) ป้องกันตล่ิงทรุด ได้มาตรฐาน และสาธารณูปการ

ไปถึงสถานีสูบน้ าเทศบาล เพ่ิมข้ึน ของเทศบาล

แผนชุมชน หมู่ 4 บ้านหลวง ส่งผลให้มีคุณภาพ

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าเสียอย่างเป็น 1.รางระบายน้ าขนาด 0.30x0.30ม. 54,000

พร้อมไหล่ทาง สามแยกหน้าบ้าน ระบบและป้องกันน้ าท่วม ยาวรวม 100  เมตร

อ.สะอาด เหมือนสุทธิวงศ์ 2.เสริมไหล่ทางยาว 22 เมตร

แผนชุมชน หมู่ 4 บ้านหลวง  กว้างเฉล่ีย 0.50 เมตร 

3.วางท่อขนาด 0.20 เมตร

-           -           200,000     554,000     

            รวมงบประมาณท้ังส้ิน 604,000     99,500       200,000     554,000                           รวม   8    โครงการ

17/97

รวมงบประมาณ



ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคาร เพ่ือใช้สถานท่ีท ากิจกรรม ต่อเติมอาคารหอประชุมหมู่บ้าน 600,000      1. มีเส้นทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 ของชุมชน ท่ีเป็น บริการและความ เทศบาล

แผนชุมชน หมู่ 4 ข่วงเปา มาตรฐาน ส่งผลให้มีคุณภาพ ต าบล

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า เพ่ือระบายน  าเสียอย่างเป็น ยาว 135 เมตร 200,000 เพ่ิมขึ น ด าเนินงาน จอมทอง

ซอย 12 ตั งแต่ซอยตรงข้ามตลาดสด ระบบและป้องกันน  าท่วม ขนาด 0.30x0.30 เมตร 2. อาคาร สาธารณูปโภค

ข่วงเปา แผนชุมชน หมู่ท่ี 4  ข่วงเปา พร้อมงานรื อถนน ท่ีได้มาตรฐาน และสาธารณูปการ

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าตั งแต่ เพ่ือระบายน  าเสียอย่างเป็น ก่อสร้างรางระบายน  า 849,600 เพ่ิมขึ น ชีวิตท่ีดีขึ น

หน้าตลาดสดข่วงเปา ซอย1และซอย13 ระบบและป้องกันน  าท่วม ขนาด 0.20 x 0.30 เมตร 

แผนชุมชนหมู่  4  ข่วงเปา ยาวรวม 472 เมตร

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า เพ่ือระบายน  าเสียอย่างเป็น ขนาดกว้าง 0.3 x 0.3 เมตร 357,000      

บ้านจัดสรรบ้านพ่อหนานจันทร์ ระบบและป้องกันน  าท่วม ยาว 238 เมตร

(บ้านสายลมจอย) -ถนนข่วงเปา

แผนชุมชน หมู่ 4 ช่วงเปา

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือปรับปรุงระบบคมนาคม 1.ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 54,000       

ต่อจากบ้านนายเมฆถึงสะพานทุ่งม๊อก ให้ได้มาตรฐานใช้งาน 3.00 ม. ระยะทางรวม 40.00 ม.

แผนชุมชน  หมู่  4 ข่วงเปา ได้ตลอดปี หนา 0.15 เมตร หรือพื นท่ีเท

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม.

1,649,600 411,000 -           -           

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม

แผนงานเคหะและชุมชน

18/97

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

รวมงบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

18/97

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

6 โครงการก่อสร้างพนังกั นดินล าเหมือง เพ่ือระบายน  าเสียอย่างเป็น ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 500,000 1. มีเส้นทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

แมดจากบ้านลุงใจจนถึงสวนลุงอุ่น ระบบและป้องกันน  าท่วม 100 เมตร ท่ีเป็น บริการและความ เทศบาล

แผนชุมชน หมู่ 4 ข่วงเปา มาตรฐาน สะดวก ด้านการ ต าบล

เพ่ิมขึ น ของเทศบาล จอมทอง

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน  าหน้า เพ่ือระบายน  าเสียอย่างเป็น ก่อสร้างรางระบาย ขนาด 549,000      2. อาคาร ส่งผลให้มีคุณภาพ

โบถส์ข่วงเปาด้านเหนือ  ระบบและป้องกันน  าท่วม 0.30x0.30 ม.ยาว 305  ม. ท่ีได้มาตรฐาน ด าเนินงาน

แผนชุมชน หมู่ 4 ข่วงเปา เพ่ิมขึ น สาธารณูปโภค

8 โครงการขยายสะพานบ้านลุงหนู เพ่ืออ านวยความสะดวก จ านวน  1 แห่ง 50,000       และสาธารณูปการ

เช่ือม หมู่ 6 ข่วงเปา (ถนน,ตัดมุม) ในการสัญจรไปมาของ ชีวิตท่ีดีขึ น

แผนชุมชน หมู่ 4 ช่วงเปา ประชาชน

9 โครงการขยายทางเท้าทางเข้า เพ่ืออ านวยความสะดวก ขนาดกว้าง 1.05 ม. 10,000       

หอเจ้าพ่อ ในการสัญจรไปมาของ ยาว 13.0 ม. หนา 0.10 ม.

 แผนชุมชน หมู่ 4 ข่วงเปา ประชาชน

-           -           500,000     609,000     

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 1,649,600  411,000     500,000     609,000     
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รวมงบประมาณ

รวม    9   โครงการ



ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการโอเวอร์เลย์ ต้ังแต่ส่ีแยก เพ่ือปรับปรุงระบบคมนาคม กว้าง  4  เมตร  ยาว  200  เมตร 480,000 1. มีเส้นทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านนางสุนันต์  แสนสุรินทร์ ถึงถนน ให้ได้มาตรฐานใช้งาน พร้อมตีเส้นจราจร ท่ีเป็น บริการและความ เทศบาล

สายหลักเมือง ได้ตลอดปี มาตรฐาน สะดวก ด้านการ ต าบล

แผนชุมชน หมู่ท่ี 5 ต.ข่วงเปา เพ่ิมข้ึน ของเทศบาล จอมทอง

2 โครงการขยายไหล่ทางถนน หน้าบ้าน เพ่ือความปลอดภัยและ ขยายไหล่ทางถนน 30,000       2. อาคาร ส่งผลให้มีคุณภาพ

พ่อครูอนันต์  บัวลอยลม ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ท่ีได้มาตรฐาน ด าเนินงาน

แผนชุมชน หมู่ท่ี 5 ต.ข่วงเปา ยาว 70 เมตร เพ่ิมข้ึน สาธารณูปโภค

3 โครงการขยายสะพานข้างบ้าน เพ่ือปรับปรุงระบบคมนาคม จ านวน  1  แห่ง 150,000      และสาธารณูปการ

ร.ต.ท.ปัญญา  นามเทพ ให้ได้มาตรฐานใช้งาน ชีวิตท่ีดีข้ึน

แผนชุมชน หมู่ท่ี 5 ต.ข่วงเปา ได้ตลอดปี

660,000     -           -           -           

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 660,000     -           -           -           
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                   รวม   3   โครงการ

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการท าตะแกรงฝาครอบรางระบาย เพ่ือความปลอดภัยในการ จ านวน  1  แห่ง 20,000 1. มีเส้นทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

น  าข้างบ้านนายยุทธ  ทะวงค์ สัญจรไปมา ท่ีเป็น บริการและความ เทศบาล

แผนชุมชน หมู่ 6 ต.ข่วงเปา มาตรฐาน สะดวก ด้านการ ต าบล

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า เพ่ือระบายน  าเสียอย่างเป็น ก่อสร้างรางระบายน  าต่อจาก 200,000 เพ่ิมขึ น ของเทศบาล จอมทอง

บ้านพ่อแน่น กันทะสอน ต่อรางเดิม ระบบและป้องกันน  าท่วม รางเดิมพื นท่ี ท่ีค้างจากการ 2. อาคาร ส่งผลให้มีคุณภาพ

แผนชุมชน หมู่ 6 ต.ข่วงเปา ก่อสร้างรางระบายน  าต่อจาก ท่ีได้มาตรฐานด าเนินงาน

3 โครงการขยายถนนทุ่งนาดิน เพ่ืออ านวยความสะดวก จ านวน  1  สาย 200,000        เพ่ิมขึ น สาธารณูปโภค

ในการสัญจรไปมาของ และสาธารณูปการ

ประชาชน ชีวิตท่ีดีขึ น

4 โครงการขยายลิปแลปหน้าบ้าน เพ่ือป้องกันการทรุดตัวของ จ านวน  1  แห่ง 100,000        

ด.ต.วิทยา  พรมมา ถนนและป้องกันน  าท่วม

แผนชุมชน หมู่ท่ี 6 ต.ข่วงเปา

5 โครงการเสริมไหล่ทางรางระบายน  า เพ่ืออ านวยความสะดวก ขนาดกว้าง 2.5 เมตร 32,750         

หน้าบ้าน  นางสมบูรณ์  นวลสาย ในการสัญจรไปมาของ ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร

ถนนร่มโพธ์ิ ซอย 1 ประชาชน หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 75 ตร.ม.

แผนชุมชน  หมู่ 6 ข่วงเปา

520,000       32,750        -             -             
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

                                                                                                         รวมงบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

21/97

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า เพ่ือระบายน  าเสียอย่างเป็น 1.ก่อสร้างรางระบายน  าขนาด 250,000        1. มีเส้นทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

หน้าบ้านดาบประยูร  จารณะ ระบบและป้องกันน  าท่วม 0.30 x 0.30 เมตร ท่ีเป็น บริการและความ เทศบาล

ผ่านร้านเสริมสวยต๊ิก ระยะทางรวม 64 เมตร มาตรฐาน สะดวก ด้านการ ต าบล

แผนชุมชน หมู่ 6 ข่วงเปา 2.ก่อสร้างท่อเหล่ียม ขนาด เพ่ิมขึ น ของเทศบาล จอมทอง

0.60x 0.60 เมตร 2. อาคาร ส่งผลให้มีคุณภาพ

ระยะทาง 18  เมตร ท่ีได้มาตรฐานด าเนินงาน

3.งานรื อฝารางระบายน  าเก่า เพ่ิมขึ น สาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ

ชีวิตท่ีดีขึ น

-             250,000      -             -             

รวมงบประมาณท้ังหมด 520,000       282,750      -             -             รวม    6   โครงการ
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รวมงบประมาณ



ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการเสริมคันก้ันดินถนนข้างบ้าน เพ่ือปรับปรุงระบบคมนาคม ขนาดสูง 1.50 เมตร ยาว 3 เมตร 10,000        1. มีเส้นทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

นายมา  เรือนค า ให้ได้มาตรฐานใช้งานได้ ท่ีเป็น บริการและความ เทศบาล

แผนชุมชนหมู่ 9 ต าบลข่วงเปา ตลอดปี มาตรฐาน สะดวก ด้านการ ต าบล

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าฝาปิด เพ่ือระบายน้ าเสียอย่างเป็น 1.ก่อสร้างรางระบายน้ าขนาด 500,000      เพ่ิมข้ึน ของเทศบาล จอมทอง

รูปตัวยูถนนข่วงเปา ต้ังแต่บ้าน ระบบและป้องกันน้ าท่วม 0.30 x 0.30 เมตร  2. อาคาร ส่งผลให้มีคุณภาพ

 อ.เอกรินทร์ ถึงส่ีแยกป้าบัวค าถึง ระยะทางรวม 200 เมตร  ท่ีได้มาตรฐาน ด าเนินงาน

 ล าเหมืองแมดแผนชุมชนม. 9 ข่วงเปา รวม 200 เมตร เพ่ิมข้ึน สาธารณูปโภค

3 โครงการก่อสร้างทางเท้าเข้าบ้าน เพ่ือปรับปรุงระบบคมนาคม กว้าง 1.50 เมตร  ยาว  25  เมตร 80000 และสาธารณูปการ

นายตา  ปัญญาเหล็ก ข้างล าเหมืองแมด ให้ได้มาตรฐานใช้งานได้ หนา 0.15  เมตร ชีวิตท่ีดีข้ึน

แผนชุมชน หมู่ 9 ต าบลข่วงเปา ตลอดปี

4 โครงการเสริมคันก้ันดิน พร้อมท า เพ่ือป้องกันตล่ิงพังทลาย เสริมคันก้ันดินสูง  1.00  เมตร 80,000

ราวเหล็ก ถนนเทศบาลจอมทอง  และน้ าท่วม ระยะทาง  132  เมตร

ซอย 1 (ข้าง ธกส.) 

แผนชุมชน หมู่  9 ต าบลข่วงเปา

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือระบายน้ าเสียอย่างเป็นระบบ1.ก่อสร้างท่อเหล่ียม  350,000

หน้าอู่ช่างมู  และป้องกันน้ าท่วม ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร 

แผนชุมชนหมู่ 9 ข่วงเปา ระยะทาง 22 เมตร

590,000 430,000 -            -            

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

รวมงบประมาณ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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ท่ี

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าเสียอย่างเป็น ขนาด 0.4 x 0.5 ม. 225,000      1. มีเส้นทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ข้างท่ีดินลุงศรี ระบบและป้องกันน้ าท่วม ยาว 150 ม. หนา 0.12 ม. ท่ีเป็น บริการและความ เทศบาล

หมู่ 9 ต.ข่วงเปา มาตรฐาน สะดวก ด้านการ ต าบล

7 โครงการก่อสร้างท านบก้ันดินล าเหมือง เพ่ือระบายน้ าเสียอย่างเป็น สูงเฉล่ีย 1.00 เมตร  ระยะทางรวม 180,000      เพ่ิมข้ึน ของเทศบาล จอมทอง

แมดรูปตัวแอล ต้ังแต่หลังบ้าน ระบบและป้องกันน้ าท่วม 36.5  เมตร 2. อาคาร ส่งผลให้มีคุณภาพ

นางต่อน  เทพวงศ์ ถึงบ้านนางปรารถนา ท่ีได้มาตรฐาน ด าเนินงาน

สินทร เพ่ิมข้ึน สาธารณูปโภค

แผนชุมชน หมู่ 9 ต าบลข่วงเปา และสาธารณูปการ

8 โครงการท าหลังคาเมทัลชีท เพ่ือป้องกันแสงแดดและฝน ขนาด 14 x17 เมตร 300,000      ชีวิตท่ีดีข้ึน

(Metal Sheet) หน้าหอประชุมหมู่ 9

ข่วงเปา  แผนชุมชน หมู่ 9 ต าบลข่วงเปา

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหน้าบ้าน เพ่ือระบายน้ าเสียอย่างเป็น ขนาด 0.40 x 0.5 เมตร 80,000        

นางนารีรัตน์  ทาอวน ระบบและป้องกันน้ าท่วม ระยะทาง 100  เมตร

แผนชุมชน หมู่ 9 ต าบลข่วงเปา

10 โครงการปรับปรุงศูนย์ ศสมช. เพ่ือใช้ท ากิจกรรมของ ปูกระเบ้ืองพ้ืนขนาด 3 x 5 ตร.ม. 20,000        

แผนชุมชน หมู่ 9 ต าบลข่วงเปา อสม. พร้อมทาสีพนัง

-            -            705,000 100,000

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 590,000     430,000     705,000     100,000     

รวมงบประมาณ

รวม    10   โครงการ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการโอเวอร์เลย์ถนน เพ่ือปรับปรุงระบบ จ านวน  1  สาย 1,000,000      1. มีเส้นทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

หน้าวัดข่วงเปาถึงอู่ช่างมู คมนาคมให้ได้มาตรฐาน ท่ีเป็น บริการและความ เทศบาล

แผนชุมชนหมู่ 11  ข่วงเปา ใช้งานได้ตลอดปี มาตรฐาน สะดวก ด้านการ ต าบล

2 โครงการโอเวอร์เลย์ ถนนหลักเมือง เพ่ือปรับปรุงระบบ จ านวน  1  สาย 250,000       เพ่ิมข้ึน ของเทศบาล จอมทอง

ซอย 1 คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 2. อาคาร ส่งผลให้มีคุณภาพ

แผนชุมชนหมู่ 11  ข่วงเปา ใช้งานได้ตลอดปี ท่ีได้มาตรฐาน ด าเนินงาน

เพ่ิมข้ึน สาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ

ชีวิตท่ีดีข้ึน

1,250,000     -              -              -              

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 1,250,000     -              -              -              

 

แผนงานเคหะและชุมชน

               รวม    2    โครงการ
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รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 2  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2  ด้านเศรษฐกิจและสังคม

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท)2562 (บาท)2563 (บาท)2564 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
1 โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดท าเพ่ือให้ชุมชนเข้าใจและเห็นความ จัดอบรม/ให้ความรู้ /ประชาคม 40,000 40,000 40,000 40,000 ระดับ ชุมชนมีแผนชุมชนท่ีผ่าน งานสถิติ

และทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล ส าคัญในการมีแผนชุมชน สร้างวิทยากรกระบวนการในการ ความ เกณฑ์มาตรฐาน และวิชาการ
ต าบลจอมทอง จัดท าแผนชุมชน ส าเร็จ

2 โครงการจัดท าและทบทวนติดตาม เพ่ือให้เทศบาลมีแผนพัฒนาท่ี  -จัดประชุม/ประชาคมเมืองเพ่ือ 10,000 10,000 10,000 10,000 ของ เทศบาลฯ มีแผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ สามารถตอบสนองและแก้ไข รวบรวมข้อมูลปัญหา ของชุมชน ชุมชน และแผนพัฒนาสามปีเป็น
แผนพัฒนาระยะส่ีปีของเทศบาล ปัญหาของชุมชนได้  - จัดท าการติดตามและประเมิน มีความ กรอบในการพัฒนาท้องถ่ิน
ต าบลจอมทอง อย่างมีประสิทธิภาพ ผลแผนพัฒนาเทศบาล ฯ เข้มแข็ง และมีกระบวนการติดตาม

และประเมินผลแผน ฯ
3 โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างระบบข้อมูลท่ีมาจากชุมชน/ 5,000 5,000 5,000 5,000 เกิดความเช่ือมโยงในการ

แบบ ABC (Area Based พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนหมู่บ้านและเช่ือมโยงสู่การวางแผน แก้ไขปัญหาการพัฒนาของ
Collacorative Research) ในพ้ืนท่ีโดยใช้แนวคิดพ้ืนท่ีเป็นตัวต้ังและพัฒนาพ้ืนท่ี ชุมชนและท้องถ่ิน

4 ชุมชนสีขาว ลด ละ เลิก อบายมุข สนับสนุนประชาชนในเขตพ้ืนท่ี ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี

เขตเทศบาลฯ ลด ละ เลิก อบายมุขเทศบาลต าบลจอมทอง เทศบาล ลดละเลิกอบายมุข

5 โครงการสนับสนุนการจัดงาน เพ่ือเชิดชูและคงไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียมสนับสนุนงบประมาณ 15,000 งานบริหาร

มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ประเพณีและส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีท าการปกครองจังหวัด ท่ัวไป

คร้ังท่ี 42 เชียงใหม่
90,000 75,000 75,000 75,000
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งบประมาณและท่ีผ่านมา

รวมงบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท)2562 (บาท)2563 (บาท)2564 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

26/97
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

6 โครงการมหกรรมผ้าฝ้ายทอมือ เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมและเข้าร่วมสนับสนุนงบประมาณและ 200,000   200,000   200,000   200,000   ระดับ เศรษกิจด้านการท่องเท่ียว งานบริหาร

และของดีอ าเภอจอมทอง มหกรรมผ้าฝ้ายทอมือและของดี จัดกิจกรรม,ขบวน เข้าร่วม ความ มีรายได้เพ่ิมข้ึน ท่ัวไป 

อ าเภอจอมทอง มหกรรมผ้าฝ้ายทอมือ ฯ ส าเร็จ
7 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า เพ่ือจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการ จัดอบรม/ให้ความรู้ การวิเคราะห์ 100,000 ของ ผู้น าชุมชน ผู้บริหาร สมาชิกงานบริหาร

ชุมชน ผู้บริหาร สมาชิกสภา วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน/ท้องถ่ิน ศักยภาพของชุมชน/ท้องถ่ิน ชุมชน สภา ฯ พนักงานเทศบาล ฯท่ัวไป 

เทศบาล และพนักงานเทศบาล มีความ เข้าใจและสามารถวิเคราะห์

เข้มแข็ง ศักยภาพชุมชน/ท้องถ่ิน ได้

รวมงบประมาณ 300,000 200,000 200,000 200,000

                 รวม  7  โครงการ รวมงบประมาณท้ังส้ิน 390,000 275,000 275,000 275,000
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การสร้างความม่ันคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ท่ี 6 การป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2  ด้านเศรษฐกิจและสังคม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท)2562 (บาท)2563 (บาท)2564 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการฝึกอบรมการใช้เคร่ือง เพ่ือให้ผู้ใช้วิทยุส่ือสารแบบสังเคราะห์จัดการฝึกอบรมการใช้วิทยุ 30,000 30,000 30,000 30,000 บุคลากร การติตด่อส่ือสารทางวิทยุ งานป้องกัน

วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถ่ีความถ่ีในข่ายของเทศบาลต าบล คมนาคมจ านวน 1 รุ่น มีความรู้ คมนาคมถูกต้องตามระเบียบและบรรเทา

จอมทองมีความรู้ ความเข้าใจ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 60 คน ความ และมีประสิทธิภาพมากข้ึนสาธารณภัย

เก่ียวกับระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง สามารถ

และสามารถใช้วิทยุส่ือสารได้ ต่องาน

อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันฯ

2 ฝึกอบรมการป้องกันและระงับ เพ่ือให้สถานประกอบการภาคเอกชนผู้ประกอบการในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ประกอบการมีความรู้

อัคคีภัยเบ้ืองต้นในสถานประกอบ มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน เทศบาลต าบลจอมทอง ความเข้าใจในการป้องกัน

การ และระงับอัคคีภัยเบ้ืองต้น และระงับอัคคีภัยในระดับดี

3 ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกันจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย 300,000    300,000    300,000    300,000    ประชาชนมีความปลิดภัย

ประจ าปี และแก้ไขสาธารณภัยในรูปแบบ ฝ่ายพลเรือน 1 คร้ังต่อปี ในชีวิตและทรัพย์สิน

ต่าง ๆ

4 ฝึกอบรมจัดต้ังอาสาสมัครป้องกัน เพ่ือเพ่ิมจ านวนอาสาสมัครป้องกัน จัดฝึกอบรมอาสาสมัคร 300,000    300,000    300,000    300,000    เพ่ิมเครือข่ายอาสาสมัคร

ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ภัยฝ่ายพลเรือนให้ครบตามเป้าหมายป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ภาคประชาชนในการป้องกัน

ร้อยละ 2 ของประชากร จ านวน 1 รุ่น 30 คน สาธารณภัยได้เพียงพอ

660,000 660,000 660,000 660,000
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งบประมาณและท่ีผ่านมา

รวมงบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท)2562 (บาท)2563 (บาท)2564 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
28/97

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

5 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน/ซักซ้อม1.ทบทวนระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวข้องจัดฝึกอบรมทบทวนซักซ้อม 300,000 300,000 300,000 300,000 ระดับ การปฏิบัติงานของศูนย์ งานป้องกัน

แผนการป้องกันภัยพนักงานดับเพลิงให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพนักงานดับเพลิง/ อปพร. ความส าเร็จอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย และบรรเทา

และ อปพร. เทศบาลต าบลจอมทอง/พนง.ดับเพลิงและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ของการ พลเรือนมีความคล่องตัวข้ึนสาธารณภัย

2.เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติ ประชาชนเกิดความ

ลดการสูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สิน ตามแผน พึงพอใจในการปฏิบัติ

งานแก้ไข หน้าท่ีของพนักงานดับเพลิง

6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ป้องกันกลุ่มเส่ียง จ านวน 100,000    100,000    100,000    100,000    ปัญหา ปัญหายาเสพติดลดลง

ยาเสพติด 11  หมู่บ้าน ยาเสพติด ครอบครัวอบอุ่น/ชุมชน

อบรม/รณรงค์ เข้มแข็ง

จ านวน  11  หมู่บ้าน

400,000 400,000 400,000 400,000

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000

29/97

รวมงบประมาณ

                  รวม   6   โครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 2  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2  ด้านเศรษฐกิจและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มสตรีมีส่วน กลุ่มสตรี  11  หมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 ระดับ กลุ่มสตรีได้เข้าร่วม งานพัฒนา

เพ่ือพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมในกิจกรรม ความ กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม ชุมชน

1. วันสตรีสากล/ไทย ส าเร็จ พัฒนาสตรี

2. กีฬากลุ่มพัฒนาสตรี ของ

3. ทัศนศึกษาดูงาน ชุมชน

2 ส่งเสริมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพ่ือเผยแพร่คุณงามความดี กลุ่มสตรี  11  หมู่บ้าน 5,000 5,000 5,000 5,000 มีความ เผยแพร่คุณงามความดี

ของแม่ดีเด่น เข้มแข็ง ของแม่ดีเด่นให้ประชาชน

ในพ้ืนท่ีทราบโดยท่ัวกัน

3 ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เพ่ือให้กลุ่มผู้สูงอายุได้ร่วมท า กลุ่มผู้สูงอายุ  11  หมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้สูงอายุมีความปลาบปล้ืม

กิจกรรม ยินดีท่ีให้ความส าคัญ

1. วันผู้สูงอายุ กับผู้สูงอายุ

2. กีฬากลุ่มผู้สูงอายุ

3 กิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม ต่างๆ

4. ทัศนศึกษาดูงาน

405,000 405,000 405,000 405,000

30/97

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

รวมงบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
30/97

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 ส่งเสริมกิจกรรมสวัสดิการชุมชนส่งเสริมกลุ่มสวัสดิการชุมชน กลุ่มสวัสดิการชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 ระดับ กลุ่มสวัสดิการชุมชน งานพัฒนา

ออมวันละบาท เทศบาลต าบลจอมทอง เทศบาลต าบลจอมทอง ความ เทศบาลต าบลจอมทอง ชุมชน

ส าเร็จ ได้รับการสนับสนุน

ของ ตามหลักเกณฑ์ฯ

5 โครงการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในการ จ านวน  11  หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 ชุมชน เทศบาลฯ มีข้อมูลเพ่ือ งานพัฒนา

ชุมชนเทศบาลต าบลจอมทอง วางแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีความ วางแผนพัฒนาท้องถ่ิน ชุมชน

เข้มแข็ง

6 พัฒนาศักยภาพกลุ่มสวัสดิการ ส่งเสริมพัฒนากลุ่มสวัสดิการชุมชน คณะกรรมการ 20,000 20,000 20,000 20,000 เทศบาลฯ และชุมชน งานพัฒนา

ชุมชน เทศบาลต าบลจอมทอง กลุ่มสวัสดิการชุมชน มีการประสานงานเกิด ชุมชน

การพัฒนาท่ีย่ังยืน

7 โครงการบ้านท้องถ่ินไทย เพ่ือสร้าง/ปรับปรุง ท่ีอยู่อาศัย จ านวน  2  หลัง 200,000 200,000 200,000 200,000 งานพัฒนา

ให้ผู้ยากไร้ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล ชุมชน

8 โครงการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือให้เกิดการประสานงานและ ส่งเสริม สนับสนุน การสร้าง 50,000 50,000 50,000 50,000 งานพัฒนา

การสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนเกิดการกระตุ้นการพัฒนาระหว่าง เครือข่ายองค์กรชุมชน ชุมชน

ภาคประชาชนและเทศบาล ในเขตเทศบาล ฯ

9 โครงการเวทีชุมชน/เวทีชาวบ้านเพ่ือให้กลุ่มผู้น า กลุ่มองค์กรต่างๆ กลุ่มผู้น า กลุ่มองค์กรต่างๆ 50,000 50,000 50,000 50,000 เทศบาลฯได้รับฟังความ งานพัฒนา

ในเขตได้พบปะแลกเปล่ียน ในเขตเทศบาลฯ คิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก ชุมชน

แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ กลุ่มผู้น า กลุ่มองค์กรต่างๆ

10 เสริมสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุ ส่งเสริม สนับสนุน เครือข่าย กลุ่มผู้สูงอายุ 11 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 เครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุมี

ผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็ง ความเข้มแข็ง

540,000 540,000 540,000 540,000

31/97

รวมงบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
30/97

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

11 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมเพ่ือให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมนักเรียน / เยาวชน 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน เทศบาลฯ และชุมชน มีการงานพัฒนา

ในมิติวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่และวัฒนธรรม สร้างความตระหนัก ประชาชนท่ัวไป  ชุมชน ประสานงานเกิดการพัฒนาชุมชน

รับรู้ มีจิตส านึกและการมีส่วนร่วม จ านวน 100 คน ท่ีผ่าน ท่ีย่ังยืน

สร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง เกณฑ์

12 โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่ม 1.เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรได้เรียนรู้การ กลุ่มเกษตรกรและบุคคล 800,000 800,000 800,000 800,000 ชุมชน 1.กลุ่มเกษตรกรมีความรู้และงานพัฒนา

เกษตรกรรม ผลิตปุ๋นฯ และน าไปใช้ประโยชน์ใน ท่ัวไปท่ีมีความสนใจ น่าอยู่ สามารถผลิตปุ๋ยส าหรับใช้ในชุมชน

การเกษตร การเกษตร

2.เพ่ือจัดต้ังให้มีศูนย์เรียนรู้การเกษตร 2.มีศูนย์เรียนรู้เกษตรตาม

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เกษตรกรได้ด าเนินการและศึกษาเป็น ให้กลุ่มเกษตรกรได้ด าเนิน

แนวทาง การและศึกษาเป็นแนวทาง

3.เพ่ือพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 3.กลุ่มเกษตรกรมีคุณภาพ

ผลิตผลทางการเกษตร,พันธ์ุพืช ชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

805,000 805,000 805,000 805,000

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000

32/97

                รวม   12  โครงการ

รวมงบประมาณ



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  2  ด้านเศรษฐกิจและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท)2562 (บาท)2563 (บาท)2564 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มอาชีพของ กลุ่มสตรี  11  หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 รายได้ กลุ่มสตรีมีอาชีพเสริมสร้าง งานพัฒนา

กลุ่มสตรี 11  หมู่บ้าน สตรีให้มีรายได้ ต่อหัว รายได้ให้ครัวเรือน ชุมชน

2 ส่งเสริมอาชีพให้คนพิการ เพ่ือให้คนพิการได้มีอาชีพเสริม กลุ่มคนพิการ  11  หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 ของ คนพิการได้มีอาชีพเสริมตาม

ตามศักยภาพของคนพิการ ประชากร ศักยภาพของคนพิการ

3 ส่งเสริมสินค้าหน่ึงต าบล เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ กลุ่มอาชีพภายในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 เพ่ิมข้ึน กลุ่มอาชีพภายในเขต

หน่ึงผลิตภัณฑ์ ด าเนินการ สินค้าผลิตภัณฑ์ของ เทศบาลต าบลจอมทอง เทศบาล ได้รับการสนับสนุน

กลุ่มอาชีพ และส่งเสริม

4 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ เพ่ือจัดต้ังศูนย์ส าหรับส่งเสริม, ผู้สูงอายุ/พิการ ท้ัง 11 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้สูงอายุมีศูนย์ส าหรับ งานพัฒนา

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ ชุมชนในเขตเทศบาล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ ชุมชน

ผู้พิการ ผู้พิการ ต าบลจอมทอง ส่งเสริมอาชีพ

5 โครงการฝึกอบรมอาชีพ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการฝึกอบรม ประชาชนภายในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้รับการฝึกอบรมงานพัฒนา

อาชีพท่ีสามารถน ามาใช้ประกอบ เทศบาลต าบลจอมทอง อาชีพท่ีสามารถน ามาใช้ ชุมชน

เป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้ ประกอบเป็นอาชีพหลัก

550,000 550,000 550,000 550,000

33/97

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

รวมงบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท)2562 (บาท)2563 (บาท)2564 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

33/97

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

6 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มผู้ป่วยเอดส์ กลุ่มผู้ป่วยเอดส์ ผู้เลิกสาร 50,000 50,000 50,000 50,000 ระดับ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้เลิกสาร งานพัฒนา

ส าหรับผู้ป่วยเอดส์  ผู้เลิกสาร ผู้เลิกสารเสพติด และผู้ต้องขังท่ี เสพติด และผู้ต้องขังท่ี ความ เสพติดและผู้ต้องขังท่ี ชุมชน

เสพติดและผู้ต้องขังท่ีพ้นโทษ พ้นโทษ พ้นโทษ ส าเร็จ พ้นโทษได้ร่วมท ากิจกรรม

ของ ต่างๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชุมชน ชีวิต

มีความ

เข้มแข็ง

7 เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นและ ครอบครัวภายในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 ครอบครัวมีความอบุอ่น

และแก้ไขความรุนแรงต่อเด็ก แก้ไขความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เทศบาลต าบลจอมทอง และแก้ไขปัญหาความ

และสตรี รุนแรงต่อสตรีและเด็ก

100,000 100,000 100,000 100,000

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 650,000 650,000 650,000 650,000

34/97

               รวม   7   โครงการ

รวมงบประมาณ



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเพ่ือพัฒนาการศึกษาของ 1.จัดหาส่ือ, วัสดุ, อุปกรณ์ 500,000 500,000 500,000 500,000 ระดับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล กองการศึกษา

ศึกษาโรงเรียนในสังกัด เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส าหรับใช้ภายในศูนย์พัฒนา ความ ต าบลจอมทอง  ได้รับการ
เทศบาลต าบลจอมทอง และโรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 เด็กเล็กเทศบาลฯ ส าเร็จ ปรับปรุงและพัฒนามี

(ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) โรงเรียนเทศบาลต าบลจอมทอง 1 ด้าน มาตรฐาน
(วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน การศึกษา เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา กองการศึกษา
ส่ือกระตุ้นพัฒนาการ,เคร่ืองนอน ระดับ เด็กเล็กของเทศบาลได้รับ
ถาดหลุม,แก้วน  า,แปรงฟันฯลฯ) ท้องถ่ิน วัสดุอุปกรณ์การศึกษาท่ี
2.ปรับปรุงและพัฒนา ศพด. มีคุณภาพ
และ ร.ร.เทศบาลต าบลจอมทอง1

3.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
2 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนา เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ 400,000 400,000 400,000 400,000 เด็กปฐมวัยใน ศพด. ทต. กองการศึกษา

การเด็ก (อาหารกลางวัน) กลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จอมทองได้รับประทาน
เทศบาลต าบลจอมทอง อาหารกลางวัน

3 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม เพ่ือพัฒนาร่างกายนักเรียนให้มี สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้กับ 300,000 300,000 300,000 300,000 เด็กปฐมวัยใน ศพด. ทต. กองการศึกษา
(นม) สุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จอมทอง มีสุขภาพสมบูรณ์

เทศบาลต าบลจอมทอง แข็งแรง
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
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4 โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพ่ือให้ประชาชนและเยาวชนมี จัดหาวัสดุ, อุปกรณ์  และ 50,000 50,000 50,000 50,000 ระดับ ประชาชนและเยาวชนมี กองการศึกษา
ห้องสมุดเทศบาล สถานท่ี  และแหล่งศึกษาค้นคว้าท่ีครุภัณฑ์  ห้องสมุดเทศบาล ความ สถานท่ี  และแหล่งศึกษา

มีมาตรฐาน (โต๊ะ,เก้าอี ,หนังสือ,วารสาร, ส าเร็จ ค้นคว้าท่ีมีมาตรฐาน
ชั นหนังสือ,ชั นหนังสือพิมพ์) ด้าน

5 โครงการสนับสนุนอาหาร เพ่ือให้นักเรียนได้บริโภคอาหารท่ี สนับสนุนอาหารกลางวันและ 800,000 800,000 800,000 800,000 การศึกษา นักเรียนได้รับอาหาร กองการศึกษา
กลางวันและอาหารเสริม (นม) มีประโยชน์ อาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียน ระดับ กลางวันและอาหารเสริม(นม)
 สมทบโรงเรียนเทศบาลฯ เทศบาลต าบลจอมทอง 1 ท้องถ่ิน ครบ 100 %

6 โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา1.เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,000 5,000 5,000 5,000 1.ครูผู้สอนมีความรู้ในการ กองการศึกษา
กล้ามเนื อมัดเล็กและมัดใหญ่ ทต.จอมทอง และโรงเรียน จัดการเรียนการสอน
2.เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความสนุกสนามเทศบาลต าบลจอมทอง1 2.บุคลากรมีความรู้ในการ
3.เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีสุขภาพกาย ปฏิบัติงาน
แข็งแรง

7 โครงการส่งเสริมศักยภาพ 1.เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถผู้ดูแลเด็ก/พนักงาน 6,000 6,000 6,000 6,000 1.ครูผู้สอนมีความรู้ในการ กองการศึกษา
การจัดการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน ศพด.ทต.จอมทอง / ร.ร. จัดการเรียนการสอน
(พัฒนาบุคลากร) 2.เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ในการปฏิบัติงานเทศบาลต าบลจอมทอง 1 2.บุคลากรมีความรู้ในการปฏิบัติ

8 โครงการประเมิน/รายงาน 1. เพ่ือท าความเข้าใจเก่ียวกับระบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000 50,000 50,000 1. ผู้ปกครองมีความเข้าใจ กองการศึกษา
พฤติกรรมผู้เรียน การบริหารจัดการ, หลักสูตรการ เก่ียวกับระบบการบริหาร

ศึกษา, และการจัดการเรียนการ จัดการ,หลักสูตรการศึกษา
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการจัดการเรียนการสอน

2. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 2. คณะกรรมการศูนย์, ครู
คณะกรรมการศูนย์ฯ, ครู, ผู้ปกครองผู้เรียนมีความ
ผู้ปกครองผู้เรียน ฯลฯ สัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน

911,000 861,000 911,000 911,000
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9 โครงการประเมิน  เฝ้าระวัง และเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการตรวจประเมินเด็กนักเรียนร้อยละ 70 10,000 10,000 10,000 1,000 ระดับ ผู้เรียนได้รับประทาน กองการศึกษา
แก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการ ภาวะโภชนาการ ได้รับการตรวจประเมิน ความ อาหารกลางวันถูกต้อง
เด็กปฐมวัย ส าเร็จ ตามหลักโภชนาการ

10 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความปลอดภัย 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,000,000 ด้าน 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ต่อเติมอาคารเรียน และอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี เทศบาลต าบลจอมทอง การศึกษา ความปลอดภัยและมีสภาพ

2.โรงเรียนเทศบาลต าบล ระดับ แวดล้อมท่ีดี
จอมทอง 1 ท้องถ่ิน 2.ผู้เรียนได้รับความปลอดภัย

และอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี
11 โครงการจัดหาครุภัณฑ์และวัสดุ1.เพ่ือให้ครุผู้สอนมีครุภัณฑ์ อุปกรณ์ครูผู้สอน 20,000 1.ครูผู้สอนมีครุภัณฑ์ กองการศึกษา

อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ในการจัดการ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เรียนการสอน ในการจัดการเรียนการสอน

12 โครงการจัดซื อเคร่ืองเล่นสนาม 1.เพ่ือให้ผู้เรียนได้เล่นออกก าลังกายนักเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก 100,000 1.ผู้เรียนได้ออกก าลังกาย กองการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐม 2.เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ท ากิจกรรม เทศบาลต าบลจอมทองและ 2.ผู้เรียนได้ใช้ท ากิจกรรม

3.เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 3.ผู้เรียนมีพัฒนาการทาง
ร่างกายให้กับผู้เรียน ด้านร่างกายขึ น

13 ปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียน เพ่ือใช้เป็นท่ีจัดกิจกรรมการเรียน จ านวน  1  แห่ง 200,000
เทศบาลจอมทอง 1 การสอน

14 โครงการขุดเจาะน  าบาดาล เพ่ือให้นักเรียนใช้ส าหรับอุปโภค จ านวน  1  แห่ง 150,000 กองการศึกษา
ในโรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 และบริโภค

1,480,000 10,000 10,000 1,000
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15 โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา ด้านศิลป นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 40,000        40,000        40,000        40,000        ระดับ นักเรียนได้รับความรู้และ กองการศึกษา
และพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถ่ินของ ความ ได้สืบสานประเพณี
เด็กเล็ก นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส าเร็จ วัฒนธรรมท้องถ่ิน

16 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1,500,000     2,000,000      2,000,000      2,000,000      ด้าน นักเรียนได้รับการพัฒนา กองการศึกษา
ศึกษาตั งแต่ระดับอนุบาลจนจบผู้เรียน จอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปา การศึกษา ศักยภาพ
การศึกษาขั นพื นฐาน เหนือ) ระดับ

ท้องถ่ิน
17 โครงการพัฒนาทักษะพื นฐาน 1.เพ่ือให้นักเรียนมีพื นฐานด้าน 1.นักเรียนชั น อ.1 - อ.3 จ านวน 180,000      180,000      180,000      180,000      นักเรียนสามารถใช้ โรงเรียน

ภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัย ภาษาอังกฤษ 73 คน  1 ครั ง/ปี ภาษาอังกฤษในการ เทศบาลฯ
2.เพ่ือให้นักเรียน สามารถส่ือสาร 2.จ้างครูภาษาอังกฤษ 1 อัตราๆ ส่ือสารได้
ภาษาอังกฤษเบื องต้นได้ ละ 15,000/เดือน

18 โครงการพัฒนาทักษะพื นฐาน 1.เพ่ือให้นักเรียนมีพื นฐานด้าน 1.นักเรียนชั น ป.1-ป.6 180,000      180,000      180,000      180,000      นักเรียนสามารถใช้ โรงเรียน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาภาษาอังกฤษ จ านวน 129 คน  1 ครั ง / ปี ภาษาอังกฤษในการ เทศบาลฯ

2.เพ่ือให้นักเรียน สามารถส่ือสาร 2. จ้างครูภาษาอังกฤษ 1 อัตราๆ ส่ือสารได้
ภาษาอังกฤษเบื องต้นได้ ละ 15,000/เดือน

19 โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะและ 1.นักเรียนชั น ป.1-ป.6 72,000        72,000        72,000        72,000        นักเรียนสามารถใช้ภาษา โรงเรียน
ระดับประถมศึกษา ประสบการณ์ทางภาษาจีน จ านวน 129 คน  จีนในการส่ือสารได้ เทศบาลฯ

2.จ้างเหมาวิทยากรสอนภาษา
จีน

1,972,000 2,472,000 2,472,000 2,472,000
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20 โครงการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม ทุกระดับชั น  2 ครั ง/ปี 30,000        30,000        30,000        30,000        ระดับ โรงเรียนมีหลักสูตรท่ี โรงเรียน
กับสภาพปัจจุบัน ความ เหมาะสมกับสภาพท้องถ่ิน เทศบาลฯ

ส าเร็จ และได้มาตรฐาน
21 โครงการร่วมประกวดทักษะทางเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพ ทุกระดับชั น  1 ครั ง/ปี 50,000        50,000        50,000        50,000        ด้าน นักเรียนมีคุณภาพตาม โรงเรียน

วิชาการกับโรงเรียนสังกัด ตามความรู้และความเป็นเลิศตาม การศึกษา มาตรฐานและเท่าเทียม เทศบาลฯ
องค์กรปกครองท้องถ่ินและ ระดับชั น ระดับ กับโรงเรียนอ่ืน
นักเรียนคนเก่งของท้องถ่ิน ท้องถ่ิน

22 โครงการเปิดโลกวิชาการ เพ่ือเผนแพร่ผลงานการจัดการเรียนนักเรียนทุกระดับชั น 40,000        40,000        50,000        50,000        ชุมชนและโรงเรียนในสังกัด โรงเรียน
การสอนของครูและนักเรียน สู่สายตา1 ครั ง / ปี อ่ืนยอมรับในคุณภาพ เทศบาลฯ
ของชุมชนและโรงเรียนสังกัดอ่ืน การจัดการเรียนการสอน

ของโรงเรียน
23 โครงการวันแห่งความส าเร็จ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความกระตือรือร้นนักเรียนชั นอนุบาล 3 10,000        10,000        20,000        20,000        นักเรียนมีความภาคภูมิใจ โรงเรียน

(บัณฑิตน้อย) ในการเรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ น นักเรียนชั น ป.6 และมีความพร้อมในการ เทศบาลฯ
เรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ น

24 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะความรู้และนักเรียนทุกระดับ 30,000        30,000        30,000        30,000        นักเรียนร้อยละ 90 มีความ โรงเรียน
คุณภาพนักเรียนและยกระดับ ประสบการณ์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการ รู้และน าความรุ้มาใช้ในชีวิต เทศบาลฯ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรียนเพ่ิมสูงขึ น ประจ าวันได้

25 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และปฏิบัตินักเรียนชั น ป.1 - ป.6 ทุกคน 20,000        20,000        20,000        20,000        นักเรียนมีความรู้และ โรงเรียน
ด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ ตามแนวหลักการได้ สามารถร าไปใช้ในชีวิต เทศบาลฯ
พอเพียง ประจ าวันได้

180,000 180,000 200,000 200,000
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26 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนรู้จัก นักเรียนชั น ป.1 - ป.6 ทุกคน 20,000        20,000        30,000        30,000        ระดับ นักเรียนรู้จักกิจกรรมท่ี โรงเรียน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในวัน ความ ส าคัญในวันต่าง ๆ และน าไป เทศบาลฯ
ส าคัญต่าง ๆ ส าเร็จ ใช้ในชีวิตประจ าวันได้

27 โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 1.เพ่ือให้นักเรียนมีความเป็นเลิศและนักเรียนระดับ ป.1 - ป.6 750,000      750,000      750,000      750,000      ด้าน นักเรียนมีความเป็นเลิศ โรงเรียน
ด้านวิชาการ ระดับประถมศึกษาอัจฉริยะ สาระคณิตศาสตร์, ร้อยละ 100 การศึกษา และความเป็นอัจฉริยะตาม เทศบาลฯ
(SBMLD) วิทยาศาสตร์,ภาษาต่างประเทศ, ระดับ ความสามารถของแต่ละ

ดนตรีสากล,กรีฑา,มวยไทย, ท้องถ่ิน บุคคล
ในท้องถ่ินเรา

28 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา 1.เพ่ือให้นักเรียนทุกคนรักและหวงแหนนักเรียนระดับ ป.1 - ป.6 20,000        20,000        30,000        30,000        1.นักเรียนมีความภาคภูมิใจ โรงเรียน
ท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถ่ิน ร้อยละ 80 ในภูมิปัญญาท้องถ่ิน เทศบาลฯ

2.เพ่ือส่งเสริมครูผู้สอน จัดกิจกรรม 2.มีครูสอนกิจกรรมการ
การเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3.เพ่ือให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้จาก 3.มีแหล่งเรียนรู้ทั งในและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน นอกโรงเรียน

29 โครงการหนูน้อยนักวิทย์ เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการคิดนักเรียนชั น อ.1 - อ.3 10,000        10,000        20,000        20,000        นักเรียนมีระบบการคิด โรงเรียน
คิดสร้างสรรค์ แบบวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์และมีระบบ เทศบาลฯ

การคิดท่ีเป็นวิทยาศาสตร์
30 โครงการพัฒนาคุณธรรม เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีกิริยา มารยาทนักเรียนทุกระดับชั นทุกคน 5,000         5,000          5,000          5,000          นักเรียนทุกคนประพฤติ โรงเรียน

จริยธรรมนักเรียน เรียบร้อย และปฏิบัติตนได้อย่าง เทศบาลฯ
เหมาะสม

805,000 805,000 835,000 835,000
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31 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ในเร่ืองการนักเรียนชั น อ.1 - อ.3 20,000        20,000        20,000        20,000        ระดับ มีนักเรียนมีความตระหนัก โรงเรียน
รณรงค์และต่อต้านยาเสพติด ดูแลสุขภาพของร่างกายและปลอดภัยป.1 - ป.6  1 ครั ง/ปี ความ ในเร่ืองของโรคเอดส์และ เทศบาลฯ

จากยาเสพติด ส าเร็จ ยาเสพติด ไม่ไปเก่ียวข้อง
ด้าน และม่ัวสุม

32 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีและเพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในด้านการกีฬานักเรียนทุกระดับชั น 30,000        30,000        40,000        50,000        การศึกษา นักเรียนมีการพัฒนา โรงเรียน
กีฬาเครือข่าย และการประสานความสัมพันธ์ท่ีดีของ1 ครั ง / ปี ระดับ ทางด้านกีฬา ประชาชน เทศบาลฯ

เครือข่ายโรงเรียน ท้องถ่ิน ในเขตบริการของโรงเรียน
มีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน

33 โครงการเข้าค่ายพักแรม เพ่ือส่งเสริมความมีวินัยในตนเองและนักเรียนชั น ป.1 - ป.6 ทุกคน 10,000        10,000        15,000        20,000        นักเรียนเป็นผู้มีวินัยใน โรงเรียน
ลูกเสือ  ยุวกาชาด การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 1 ครั ง / ปี ตนเองและเป็นท่ียอมรับ เทศบาลฯ

ของเพ่ือน ๆ 
34 โครงการดูแล และช่วยเหลือ เพ่ือให้นักเรียนมีความพร้อมในการนักเรียนยากจนและขาดแคลน 10,000        10,000        20,000        20,000        นักเรียนมีความพร้อมท่ีจะ โรงเรียน

นักเรียน ศึกษาเล่าเรียน ตลอดถึงการแนะแนวร้อยละ 80 เรียนเหมือนนักเรียนท่ัวไป เทศบาลฯ
ทางการศึกษาในโรงเรียนและในระดับ และสามารถเลือกเรียนต่อ
ท่ีสูงขึ น ในระดับท่ีสูงขึ นได้ตาม

อัตภาพ
35 โครงการจัดรถรับส่งนักเรียน เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนยากจนและ นักเรียนยากจนและขาดแคลน 30,000        40,000        50,000        60,000        นักเรียนมีรถรับ-ส่ง มา โรงเรียน

ยากจน ขาดแคลน ร้อยละ  100  ทุกวัน โรงเรียนทุกวัน เทศบาลฯ
100,000 110,000 145,000 170,000
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36 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านนักเรียนระดับชั น อ.1 - ป.6 150,000      200,000      250,000      250,000      ระดับ นักเรียนมีทักษะด้านศิลปะ โรงเรียน
ด้านศิลปะ ดนตรี ศิลปะ ดนตรีและมีความเป็นมืออาชีพร้อยละ 80 ความ ดนตรี และสามารถน าไป เทศบาลฯ

จัดซื ออุปกรณ์ดนตรี ส าเร็จ ประกอบอาชีพได้
37 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 1.เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้และปฏิบัตินักเรียนระดับชั น อ.1 - ป.6 10,000        10,000        20,000        20,000        ด้าน 1.ผู้เรียนปฏิบัติตนตาม โรงเรียน

(วิถีพุทธ) ตามท่ีพุทธศาสนิกชนปฏิบัติ ร้อยละ  80 การศึกษา แนวของชาวพุทธได้ เทศบาลฯ
2.นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม ระดับ

38 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้1.นักเรียนได้ไปเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นักเรียนระดับชั น อ.1 - ป.6 60,000        70,000        80,000        90,000        ท้องถ่ิน ความรู้ความเข้าใจในสาระ โรงเรียน
ระดับชั นปฐมวัยและระดับชั น ภายในและภายนอกสถานศึกษา ร้อยละ 100 การเรียนรู้ต่าง ๆ จากการ เทศบาลฯ
ประถมศึกษา 2.นักเรียนได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน

ในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ จากการ และภายนอกสถานศึกษา
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษา

39 โครงการมารยาทไทย เพ่ือให้นักเรียนรู้จักมารยาทท่ีดีและนักเรียนระดับชั น อ.1 - ป.6 3,000 3,000 5,000 5,000 รู้จักมารยาทท่ีดีและ โรงเรียน
เหมาะสมต่อการแสดงมารยาทต่าง ๆร้อยละ 100 เหมาะสมต่อการแสดง เทศบาลฯ
ทั งท่ีบ้านและโรงเรียน มารยาทต่าง ๆ ทั งท่ี

บ้านและโรงเรียน
40 โครงการประชาธิปไตยใน เพ่ือให้นักเรียนรู้จักความหมายของนักเรียนระดับชั น อ.1 - ป.6 5,000         5,000          5,000          5,000          รู้จักความหมายของ โรงเรียน

โรงเรียน ค าว่าประชาธิปไตยและรู้ถึงวิธีการร้อยละ 100 ค าว่าประชาธิปไตยและ เทศบาลฯ
ปฏิบัติอย่างแท้จริง รู้ถึงวิธีการปฏิบัติอย่างแท้

จริง
228,000 288,000 360,000 370,000
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41 โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้ 1.เพ่ือนักเรียนมีความรู้เก่ียวกับ 1.ร้อยละ 80 ของนักเรียน 10,000        15,000        20,000        25,000        ระดับ นักเรียนร้อยละ 70 มี โรงเรียน
อาเซียน ประเทศในอาเซียน ระดับชั น อ.1 ถึง ป.6 ความ ความรู้ เข้าใจและสามารถ เทศบาลฯ

2.เพ่ือนักเรียนมีความรู้และมีความ2.ร้อยละ 60 ของเยาวชนใน ส าเร็จ ปฏิบัติตนเข้าสู่สังคม
พร้อมท่ีจะเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจ ชุมชน ด้าน เศรษฐกิจอาเซียนได้
อาเซียน การศึกษา

42 โครงการสร้างห้องมัลติมีเดีย 1.เพ่ือส่งเสริมนักเรียนมีความรู้, 1.ร้อยละ 80 ของนักเรียน 100,000      100,000      100,000      100,000      ระดับ นักเรียนได้รับประสบ โรงเรียน
ประสบการณ์ทุกสาระการเรียนรู้ ระดับชั น อ.1 ถึง ป.6 ท้องถ่ิน การณ์เพ่ิมขึ นและเรียน เทศบาลฯ
2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ อย่างมีความสุข
ความบันเทิงท่ีหลากหลาย

43 โครงการจัดสร้างห้องเรียน 1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการ 1.ร้อยละ 80 ของนักเรียน 50,000        50,000        100,000      100,000      นักเรียนเรียนรู้อย่างมี โรงเรียน
อัจฉริยะ เรียนรู้หลากหลาย ระดับชั น อ.1 ถึง ป.6 ความสุขและเกิดการเรียนรู้ เทศบาลฯ

2.เพ่ือมีส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและ อย่างมีคุณภาพ
น่าสนใจ

44 โครงการจัดหาและพัฒนาส่ือ เพ่ือสนับสนุนจัดการเรียนการสอนนักเรียนร้อยละ 100 60,000        80,000        100,000      100,000      นักเรียนสามารถใช้ส่ือ ICT โรงเรียน
ICT และส่ือการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ ในการเรียนและในชีวิต เทศบาลฯ
เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม ประจ าวัน
การเรียนการสอน

45 โครงการศูนย์การเรียนรู้ตาม เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้นักเรียนร้อยละ 80 10,000        20,000        30,000        40,000        เด็ก เยาวชนและประชาชน โรงเรียน
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ถึงวิถีตามแนวเศรษฐกิจ ในชุมชนมีความรู้ตามแนว เทศบาลฯ

พอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง
230,000 265,000 350,000 365,000
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46 โครงการส่งเสริมทักษะกีฬา เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีสุขภาพพลานมัยท่ีดีนักเรียนร้อยละ 80 30,000        30,000        30,000        30,000        ระดับ ผู้เรียนมีสุขภาพพลานมัย โรงเรียน
สู่ความเป็นเลิศ ความ ท่ีแข็งแรง เทศบาลฯ

47 โครงการโลกสวยด้วยมือเรา เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการรักษาทั งนอกนักเรียนร้อยละ 100 50,000        50,000        50,000        50,000        ส าเร็จ รู้จักการรักษาทั งนอกและ โรงเรียน
และในสถานศึกษา ด้าน ในสถานศึกษา เทศบาลฯ

48 โครงการสรรหาบุคลากร เพ่ือจัดหาครูและบุคลากรให้เพียงพอครู และบุคลากรสนับสนุน 1,628,000     1,800,000      2,340,000      2,340,000      การศึกษา โรงเรียนจัดกิจกรรมการ โรงเรียน
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจ านวน 13 อัตรา ปีละ 5 อัตรา ระดับ เรียนการสอนได้อย่างมี เทศบาลฯ
และ สปป.สนับสนุนการสอน ท้องถ่ิน คุณภาพ

49 โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือ เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียน ครูและบุคลากร ร้อยละ 100 30,000        30,000        40,000        50,000        ครูและบุคลากร โรงเรียน
พัฒนาบุคลากร มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เข้ารับการอบรมอย่างน้อย จัดกิจกรรมการเรียน เทศบาลฯ

ในด้านจัดการเรียนการสอน คนละ 2 ครั ง / ปี การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

50 โครงการศึกษาดูงานและบุคลากรเพ่ือเพ่ิมความรู้ ทักษะและ ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา 30,000        40,000        50,000        60,000        ครูและบุคลากรมีความรู้ โรงเรียน
ทางการศึกษา ประสบการณ์ให้ครูและบุคลากร 1 ครั ง/ปี ประสบการณ์และมีขวัญ เทศบาลฯ

ทางการศึกษา ก าลังใจในการปฏิบัติงาน
51 โครงการจัดหาพาหนะเพ่ือไว้ เพ่ือให้โรงเรียนมีพาหนะไว้บริการ ซื อรถยนต์ 1,200,000     1,200,000      1,200,000      1,200,000      โรงเรียนมีรถส าหรับ โรงเรียน

บริการนักเรียนและบุคลากร ติดต่อราชการของนักเรียนและ ค่าน  ามัเชื อเพลิง รับ-ส่งนักเรียนและครู เทศบาลฯ
บุคลากร ซื อรถตู้ / ซื อรถบรรทุก 6 ล้อ ไปร่วมกิจกรรมเพียงพอ

52 โครงการอนุรักษ์ศิลปะและ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และสามารถจ านวน 4 กิจกรรม  ฟ้อนเล็บ 10,000        10,000        10,000        10,000        นักเรียนในโรงเรียน โรงเรียน
วัฒนธรรมท้องถ่ิน แสดงออกด้านศิลปะและวัฒนธรรมกลองสะบัดชัย ดนตรีพื นเมือง สามารถสืบทอดวัฒนธรรม เทศบาลฯ

ท้องถ่ินได้ ซอ ท้องถ่ินได้อย่างม่ันคง
2,978,000 3,160,000 3,720,000 3,740,000
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53 โครงการค่ายพัฒนาเด็กและ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกในเด็กและเยาวชนในท้องถ่ิน 20,000        20,000        30,000        40,000        ระดับ เด็กและเยาวชนมีจิตส านึก โรงเรียน
เยาวชน(ค่ายส่ิงแวดล้อม) การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จ านวน 80 คน ความ ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เทศบาลฯ

54 โครงการประชุมคณะกรรมการ 1.เพ่ือแจ้งข่าวคราวความเคล่ือนไหว1.คณะกรรมการสถานศึกษา 10,000        10,000        10,000        10,000        ส าเร็จ คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียน
สถานศึกษาขั นพื นฐาน ของการจัดการศึกาของสถานศึกษาขั นพื นฐาน จ านวน 9 คน ด้าน รู้ข่าวคราวความเคล่ือนไหว เทศบาลฯ

2.เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผน2.คณะกรรมการท่ีปรึกษา การศึกษา และร่วมพิจารณาแผนงาน
ของโรงเรียน จ านวน  20  คน ระดับ โครงการของโรงเรียน
3.เพ่ือให้ค าแนะน า ติดตาม ก ากับ ดูแล ท้องถ่ิน ได้อย่างมีคุณภาพ
ประเมินผล การด าเนินงานสถานศึกษา

55 โครงการพัฒนาคณะกรรมการ 1.เพ่ือเสริมสร้าง ความรู้ประสบการณ์1.คณะกรรมการสถานศึกษา 30,000        30,000        30,000        30,000        คณะกรรมากรสถานศึกษา โรงเรียน
สถานศึกษาขั นพื นฐาน ของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั นพื นฐาน จ านวน 9 คน รู้บทบาทของตนเอง ร่วมกัน เทศบาลฯ

2.เพ่ือสร้างความสามัคคีกลมเกลียว2.คณะกรรมการท่ีปรึกษา พัฒนาโรงเรียนได้อย่างมี
และความเข้มแข็งของคณะกรรมการจ านวน  20  คน คุณภาพ
สถานศึกษา 3.ครู บุคลากรและผู้ปกครอง

จ านวน  20  คน
56 โครงการประชุมผู้ปกครอง 1.เพ่ือแจ้งข่าวคราวความเคล่ือนไหวผู้ปกครองนักเรียน ร้อยละ 100 3,000         3,000          5,000          5,000          1.ผู้ปกครองมีความเข้าใจ โรงเรียน

นักเรียน ของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และทราบข่าวความเคล่ือน เทศบาลฯ
2.เพ่ือส ารวจความต้องการของผู้ ไหวของสถานศึกษา
ปกครองนักเรียน ท่ีเก่ียวกับการจัด 2.สถานศึกษาจัดการศึกษา
การศึกษาของสถานศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพ

63,000 63,000 75,000 85,000
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57 โครงการพัฒนาผู้ปกครอง 1.เสริมสร้างความรู้การพัฒนาเข้าใจผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล 10,000        10,000        10,000        10,000        ระดับ ผู้ปกครองเด็ก เลี ยงดูและ โรงเรียน
ระดับปฐมวัย เก่ียวกับการเลี ยงดูเด็กปฐมวัย จ านวน 50 คน ความ ดูแลลูก หลานได้อย่าง เทศบาลฯ

ส าเร็จ ถูกต้องตามหลักการเลี ยง
ด้าน และดูและเด็ก

58 โครงการส่งเสริมและพัฒนา 1.เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตเด็ก เยาวชนและประชาชน 10,000        10,000        10,000        10,000        การศึกษา 1.ประชาชนในชุมชนสามารถ โรงเรียน
ศักยภาพด้านทักษะชีวิตและ ในชุมชน จ านวน  100  คน ระดับ ใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างมี เทศบาลฯ
เทคโนโลยี 2.เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโน ท้องถ่ิน ความสุข

โลยีให้ชุมชน 2.ประชาชนมีความรู้และ
ทักษะเก่ียวกับเทคโนโลยี

59 โครงการประชาสัมพันธ์ 1.เพ่ือปรับปรุงเว๊ปไซด์ของโรงเรียนมีเว๊ปไซด์ของโรงเรียนจะจัดท า 50,000        50,000        50,000        50,000        รับทราบข่าวสารของทาง โรงเรียน
2.ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุชุมชน วารสารโรงเรียน โรงเรียนได้ครบถ้วน เทศบาลฯ

60 โครงการพัฒนาและปรับปรุง เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ อาคารเรียนและอาคารประกอบ 200,000      200,000      200,000      200,000      ระบบไฟฟ้าของโรงเรียน โรงเรียน
ระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน เรียนการสอน จ านวน 3 หลัง ได้มาตรฐานและเพียงพอ เทศบาลฯ

ในการใช้งาน
61 โครงการสุขาภิบาลท่ีดีในโรงเรียนเพ่ือให้โรงเรียนมีระบบสุขาภิบาลท่ีดีติดตั งระบบประปาระบบก าจัด 30,000        30,000        30,000        30,000        นักเรียนมีสุขภาพพลานมัย โรงเรียน

ขยะก าจัดน  าเสีย แข็งแรงและสมบูรณ์ มีน  า เทศบาลฯ
บริโภคอย่างเพียงพอ

62 โครงการจัดตั งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ส าหรับสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000        50,000        50,000        50,000        โรงเรียนมีศูนย์พัฒนา โรงเรียน
เด็กก่อนปฐมวัย จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ เด็กเล็กให้นักเรียน เทศบาลฯ

350,000 350,000 350,000 350,000
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63 โครงการผลิตน  าด่ืมตราสัญลักษณ์1.เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลิตน  าด่ืมตราสัญลักษณ์ 600,000      ระดับ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน
โรงเรียน เกิดความภาคภูมิใจในตรา โรงเรียน ความ เกิดความภาคภูมิใจในตรา เทศบาลฯ

สัญลักษณ์ของโรงเรียน ส าเร็จ สัญลักษณ์ของโรงเรียน
2.เพ่ือการสนับสนุนและส่งเสริม ด้าน
กิจกรรมการพัฒนาของนักเรียน การศึกษา
ในโรงเรียน ระดับ

ท้องถ่ิน
64 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ใน เพ่ือบริเวณโรงเรียนมีความสวยงามบริเวณรอบสนามและหน้า 50,000        50,000        50,000        50,000        บริเวณโรงเรียนมีความ โรงเรียน

บริเวณโรงเรียน และเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม อาคารเรียน สวยงามและเหมาะสม เทศบาลฯ
การเรียนการสอน จ านวน  4  หลัง

65 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 120,000 120,000 120,000 120,000 นักเรียนได้รับการพัฒนา กองการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เทศบาลต าบลจอมทอง ศักยภาพ
เทศบาลต าบลจอมทอง ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล

จอมทอง
770,000 170,000 170,000 170,000

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 11,267,000 9,934,000 10,798,000 10,869,000
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  3  ด้านการศึกษา  วัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬาและนันทนาการ

แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการจัดหาอุปกรณ์ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน จัดหาอุปกรณ์ออกก าลังกาย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาล กองช่าง

ออกก าลังกายส าหรับพ้ืนท่ี ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ของ ต าบลจอมทอง มีการ

สาธารณะในเขตเทศบาล ประชาชน ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ

ต าบลจอมทอง มีสุขภาพ เพ่ิมข้ึน

แข็งแรง

สมบูรณ์

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
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รวมงบประมาณ

     รวม   1   โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 4 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  3  ด้านการศึกษา  วัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬาและนันทนาการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 รดน ้ำด้ำหัวผู้สูงอำยุ เพ่ือให้ผู้สูงอำยุมีส่วนร่วมในกิจกรรม กลุ่มผู้สูงอำยุ  11  หมู่บ้ำน 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ   ผู้สูงอำยุมีส่วนร่วมใน งำนพัฒนำชุมชน

พัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุ ท่ีเพ่ิมขึ น กำรท้ำกิจกรรมต่ำง ๆ 

ของ

ประชำชน

มี

ส่วนร่วม

ในกำร

ท้ำ

กิจกรรม

เชิง

ประเพณี

และ

วัฒนธรรม

ท้องถ่ิน

300,000 300,000 300,000 300,000

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 300,000 300,000 300,000 300,000
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งบประมาณและท่ีผ่านมา

        รวม   1   โครงการ

รวมงบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 4 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  3  ด้านการศึกษา  วัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการประเพณีสงกรานต์ เพ่ือให้ประชาชนมีความตระหนัก จัดงานประเพณีสงกรานต์ 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ ประชาชนให้ความส าคัญ กองการศึกษา

ถึงความคงอยู่ของวัฒนธรรมท้องถ่ิน ท่ีเพ่ิมข้ึน กับความคงอยู่ของ

ของ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

2 โครงการประเพณีลอยกระทง เพ่ือให้ประชาชนมีความตระหนัก จัดงานประเพณีลอยกระทง 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน มีแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรม

ถึงความคงอยู่ของวัฒนธรรมท้องถ่ิน มี ของท้องถ่ินประชาชนมีจิตใจ

ส่วนร่วม งดงามตามหลักค าสอนของ

3 โครงการประเพณี เพ่ือให้ประชาชนมีความตระหนัก จัดงานประเพณีข้ึนปีใหม่ 50,000 50,000 50,000 50,000 ในการ พระพุทธศาสนาและสืบสาน

วันข้ึนปีใหม่ ถึงความคงอยู่ของวัฒนธรรมท้องถ่ิน ท า ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ท้องถ่ิน

4 โครงการประเพณีเดือนเก้าเป็ง เพ่ือให้ประชาชนมีความตระหนัก จัดงานประเพณี 250,000 250,000 250,000 250,000

ถึงความคงอยู่ของวัฒนธรรมท้องถ่ิน ข้ึนเดือนเก้าเป็ง

5 โครงการประเพณีท าบุญสืบ เพ่ือให้ประชาชนมีความตระหนัก จัดพิธีท าบุญศาลหลักเมือง 25,000 25,000 25,000 25,000

ชะตา ศาลหลักเมือง ถึงความคงอยู่ของวัฒนธรรมท้องถ่ิน

6 งานประเพณีถวายเทียน เพ่ือให้ประชาชนมีความตระหนัก จัดประเพณีถวายเทียนพรรษา 20,000 20,000 20,000 20,000

เข้าพรรษา ถึงความคงอยู่ของวัฒนธรรมท้องถ่ิน  ของกลุ่มผู้น า กลุ่มองค์กร

ในเขตเทศบาล

7 ประเพณีต้ังธรรมหลวง เพ่ือสืบสานจารีตประเพณีท้องถ่ิน สนับสนุนประเพณีต้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000

ธรรมหลวง

865,000 865,000 865,000 865,000
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งบประมาณและท่ีผ่านมา

รวมงบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

50/97
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

8 โครงการธรรมะพ้ืนบ้านสัญจร เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและ จัดโครงการธรรมะพ้ืนบ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษา

พัฒนาทางจิตใจของประชาชนและ สัญจร

เป็นการอนุรักษ์ธรรมพ้ืนบ้าน

9 โครงการข่วงลานวัฒนธรรมและ เพ่ือส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของ1.ประชาชนมีส่วนร่วมใน 300,000 300,000 300,000 300,000 ชุมชนมี เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน กองการศึกษา

ภูมิปัญญาท้องถ่ินจอมทอง ท้องถ่ิน และเผยแพร่และอนุรักษ์ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รายได้ ในท้องถ่ิน

ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน โดยการสาธิตการผลิต เพ่ิมมากข้ึน

อันดีงาม โดยในงานมีกิจกรรมฐานเรียนรู้หัตถกรรมและจ าหน่ายให้กับ

ศิลปวัฒนธรรม ฮีตฮอยท้องถ่ิน การแสดงผู้มาเท่ียวชมงาน อันเป็นการ

ผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มแม่บ้านนิทรรศการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกทาง

รูปถ่ายจ๋อมตอง กาดหม้ัวครัวฮอม 2.ขยายขอบเขตของการเผยแพร่

การแสดง การละเล่นพ้ืนบ้าน และ ศิลปวัฒนธรรมล้านนา สร้าง

ดนตรีพ้ืนเมือง ณ บริเวณลานวัดพระธาตุความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายของ

ศรีจอมทอง องค์กรท้องถ่ิน

3.ส่งเสริมการท่องเท่ียว

350,000 350,000 350,000 350,000

รวมงบประมาณ 1,215,000 1,215,000 1,215,000 1,215,000
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               รวม   9   โครงการ

รวมงบประมาณ



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  3  ด้านการศึกษา  วัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้มีเวที จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ เด็กและเยาชนในเขต กองการศึกษา

แสดงความสามารถและได้รับ ของ เทศบาลได้แสดงความ

การพัฒนาด้านต่าง ๆ ประชาชน สามารถในส่ิงท่ีถูกท่ีควร

2 โครงการจัดแข่งขันกีฬา เพ่ือให้เยาวชนหันมาสนใจกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาต้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 มีการ เยาวชนให้ความสนใจ กองการศึกษา

ต้านยาเสพติด เพ่ือหลีกพ้นยาเสพติด ยาเสพติด พัฒนา กีฬาหลีกพ้นจากยาเสพติด

3 โครงการส่งเสริมกีฬาเยาวชน เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน/ ประชาชนจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน 400,000 400,000 400,000 400,000 ความสามารถ เยาวชน/ประชาชนในเขต กองการศึกษา

และชุมชนสัมพันธ์ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และ ประชาชนท่ัวไป รวมถึง เทศบาลได้ใช้เวลาว่าง

เช่ือมความสามัคคี กลุ่มผู้น า /กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์

4 โครงการกิจกรรมศูนย์เยาวชน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน เยาวชนในเขตเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 เยาวชน/ประชาชนในเขต กองการศึกษา

เทศบาลต าบลจอมทอง ในเขตเทศบาลต าบลจอมทอง ต าบลจอมทอง เทศบาลต าบลจอมทองได้

ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์

5 โครงการส่งเสริมการเข้าร่วม เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของ จัดส่งบุคลกรของเทศบาลฯ, 100,000 100,000 100,000 100,000 บุคลากรของเทศบาลฯ, กองการศึกษา

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาท่ัวไป เทศบาลฯ, เยาวชน/ประชาชนได้ เยาวชน/ประชาชนเข้าร่วม เยาวชน/ประชาชนได้

ออกก าลังกาย และเสริมสร้าง แข่งขันกีฬาท่ัวไป ออกก าลังกาย และมี

ความสามัคคีในหมู่คณะ ควาวมสามัคคีในหมู่คณะ

6 โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกีฬาท้องถ่ินจัดการแข่งขันกีฬาท้องถ่ิน 500,000 500,000 500,000 500,000 เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา

แข่งขันกีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์ สัมพันธ์ เพ่ือเช่ือมความสามัคคี ได้มีสถานท่ีออกก าลังกาย

ระหว่างหน่วยงานท้องถ่ิน ท่ีมีมาตรฐาน

1,660,000 1,660,000 1,660,000 1,660,000

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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รวมงบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

52/97

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

7 โครงการสร้างสนามเด็กเล่น เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้มีท่ีเล่นและ ร้อยละ 80 ของนักเรียน 150,000     200,000     250,000     300,000     ร้อยละ นักเรียนมีความสนุกสนาน โรงเรียน

ออกก าลังกาย ระดับ อ.1 - ป.6 ของ และมีสุขภาพร่างกาย เทศบาลฯ

ประชาชน แข็งแรงสมบูรณ์

8 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา เพ่ือเป็นการสนับสนุนการศึกษา จักซ้ืออุปกรณ์กีฬา 30,000       30,000       30,000       30,000       มีการ โรงเรียนมีอุปกรณ์กีฬา โรงเรียน

ของทางโรงเรียนและนักเรียน พัฒนา ให้นักเรียนใช้อย่างเพียงพอ เทศบาลฯ

9 โครงการปรับปรุงสนามบาส เพ่ือสร้างสนามบาสเกตบอลให้ นักเรียนร้อยละ 100 50,000       50,000       50,000       50,000       ความสามารถ นักเรียนมีสนามบาสเกต โรงเรียน

เกตบอล นักเรียนได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ บอลท่ีได้มาตรฐานเหมาะแก่เทศบาลฯ

การใช้เรียนรู้ในเร่ืองกีฬา

10 โครงการจัดสร้างอัฒจันทร์ เพ่ือสร้างอัฒจันทร์ส าหรับ สร้างอัฒจันทร์ส าหรับ 100,000     100,000     100,000     100,000     นักเรียนมีอัฒจันทร์ท่ีดี โรงเรียน

นักเรียนได้ใช้ในการน่ังเชียร์กีฬา นักเรียน และเหมาะสมแก่การ เทศบาลฯ

โรงเรียน ใช้งาน

11 โครงการว่ายน้ าเพ่ือชีวิต เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพ นักเรียนร้อยละ 80 50,000       50,000       50,000       50,000       ผู้เรียนมีสุขภาพท่ีดีและ โรงเรียน

ร่างกายท่ีดีและแข็งแรง แข็งแรง เทศบาลฯ

12 โครงการว่ิงมาราธอน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ นักเรียนร้อยละ 80 50,000       50,000       50,000       50,000       ผู้เรียนมีสุขภาพท่ีดีและ โรงเรียน

การกีฬาและสุขภาพร่างกายท่ี แข็งแรง เทศบาลฯ

แข็งแรง

13 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล เพ่ือสร้างสนามกีฬาให้นักเรียนได้ นักเรียนร้อยละ 100 200,000     200,000     200,000     200,000     นักเรียนมีสนามกีฬาท่ีได้ โรงเรียน

ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐานเหมาะสมแก่ เทศบาลฯ

การใช้เรียนรู้ในเร่ืองกีฬา

630,000 680,000 730,000 780,000

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 2,290,000 2,340,000 2,390,000 2,440,000

รวมงบประมาณ

53/97

             รวม   13   โครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและส่ิงแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการบริหารจัดการเก่ียวกับ เพ่ือมีระบบการก าจัดขยะมูลฝอย 1.ศึกษาวิจัยการบริหาร 2,000,000    จ านวนชุมชนเพ่ือให้เทศบาลมีระบบก าจัด กองสาธารณสุข

การก าจัดขยะ อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการเก่ียวกับการก าจัดขยะ ผ่านเกณฑ์ ขยะมูลฝอยท่ีได้มาตรฐาน และส่ิงแวดล้อม

2.จัดซ้ือเตาเผาขยะไร้มลพิษ การจัดการ ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

3.ปรับปรุงบ่อขุดขยะ มูลฝอย และให้มีระบบระบายน้ าเสีย

4.ก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ ส่ิงปฏิกูล ท่ีได้มาตรฐาน  รวมถึง

และน้ าเสีย การสร้างจิตส านึกให้กับ

ประชาชนในพ้ืนท่ีต่อการ

2 โครงการน้ าใสไล่น้ าเสีย เพ่ือให้ล าเหมือง/รางระบายน้ ามี จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ 50,000        50,000        50,000        50,000        ท้ิงขยะ ท้ิงน้ าเสีย ให้ถูกวิธี

ความสะอาด ล าเหมืองรางระบายน้ ามี

ความสะอาด

3 โครงการก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือให้มีการบ าบัดน้ าเสีย/ส่ิงปฏิกูล ก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสีย 500,000      500,000      500,000      500,000      

และส่ิงปฏิกูล ท่ีได้มาตรฐาน และส่ิงปฏิกูล

รวมงบประมาณ 2,550,000    550,000       550,000       550,000       
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  4  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 โครงการรณรงค์/อบรม เพ่ือให้ประชาชนและเยาวชน จัดกิจกรรมรณรงค์ 50,000        30,000        30,000        30,000        ระดับความ ประชาชน / เยาวชน กองสาธารณสุข

สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ หวงแหน การสร้างจิตส านึกในอนุรักษ์ ส าเร็จใน มีความตระหนักและ และส่ิงแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและ การสร้าง มีส่วนร่วมในการ

ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม จิตส านึก อนุรักษ์ทรัพยากร

ในการ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อนุรักษ์

ทรัพยากรฯ

ธรรมชาติ

และ

ส่ิงแวดล้อม

5 โครงการลดภาวะโลกร้อนและ เพ่ือไม่ให้เกิดมลพิษทางอากาศและ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความ 50,000 จ านวน ลดการเกิดมลพิษทางอากาศ กองสาธารณสุข

หมอกควันและไฟป่า ท าให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี รู้ภายในเขตเทศบาล ชุมชนต้น และส่ิงแวดล้อม

พ้ืนท่ีเขตป่าท่ีคาบเก่ียว แบบมีการใช้

หมู่ท่ี 1 ต.ดอยแก้ว และ พลังงาน

หมู่ท่ี 3 , 4 ต.บ้านหลวง ทดแทนและ

อนุรักษ์

พลังงาน

เพ่ิมข้ึน

รวมงบประมาณ 100,000       30,000        30,000        30,000        
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

6 โครงการก่อสร้างสวนหย่อม/ เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีในการ ก่อสร้างสวนหย่อม/ 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    มีพ้ืนท่ี เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขต กองช่าง

สวนสุขภาพ/สวนสาธารณะ ท ากิจกรรมและพักผ่อนหย่อนใจ สวนสุขภาพ/สวนสาธารณะ สีเขียว เทศบาล และให้ประชาชนมี กองสาธารณสุขฯ

พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล และ สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ

7 โครงการรวมใจภักด์รักษ์พ้ืนท่ี ประชาชนตระหนักเห็นความส าคัญ จัดกิจกรรมรวมใจภักด์ิรักษ์ 50,000        50,000        50,000        50,000        สถานท่ี มีสถานท่ีในการจัดท า

สีเขียว ในการอนุรักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือลด พ้ืนท่ีสีเขียว  เช่น ปลูกต้นไม้ พักผ่อน กิจกรรม การออกก าลังกาย

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนสร้าง เน่ืองในวันส าคัญต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน และให้ประชาชนเห็นความ

ความสมดุลให้กับระบบนิเวศ รวมถึงส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ส าคัญของพ้ืนท่ีสีเขียว

ในวรรณคดี เพ่ือการเรียนรู้

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน เพ่ือให้บริเวณถนนภายในเขตเทศบาลปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    

ภายในเขตเทศบาลฯ มีความสวยงามและมีความปลอดภัยภายในเขตเทศบาลฯ

9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ีสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    

ท่ีสาธารณะในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลต าบลจอมทอง ท่ีสาธารณะ/ล าน้ า/หนองน้ า

ต าบลจอมทอง ภายในเขตเทศบาล

ต าบลจอมทอง

รวมงบประมาณ 3,050,000    3,050,000    3,050,000    3,050,000    

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 5,700,000    3,630,000    3,630,000    3,630,000    
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               รวม   9   โครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  การสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  5  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการป้องกันภัยหนาว เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว เตรียมรับสถานการณ์ภัยหนาว 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้รับการช่วย งานป้องกันฯ

ท่ีอาจเกิดข้ึนหรือไม่เกิดข้ึน เหลือจากปัญหาภัยหนาว

100,000 100,000 100,000 100,000

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 100,000 100,000 100,000 100,000
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            รวม   1   โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

รวมงบประมาณ



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  การสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 6 การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  5  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ต้ังจุดบริการประชาชนตาม 40,000 40,000 40,000 40,000 อัตรา ประชาชนมีความปลอดภัย งานป้องกันฯ

ทางถนนเทศกาลปีใหม่ ถนนสายหลัก-สายรอง การเกิด ในชีวิตและทรัพย์สินจาก ทต.จอมทอง

อุบัติเหตุ อุบัติเหตุ

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ต้ังจุดบริการประชาชนตาม 40,000 40,000 40,000 40,000 ลดลง ประชาชนมีความปลอดภัย

ทางถนนเทศกาลสงกรานต์ ถนนสายหลัก-สายรอง ในชีวิตและทรัพย์สินจาก

อุบัติเหตุ

80,000 80,000 80,000 80,000

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 80,000 80,000 80,000 80,000                รวม   2   โครงการ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

รวมงบประมาณ



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  การสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  5  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
1 โครงการควบคุมและป้องกัน เพ่ือก้าจัดลูกน ้ายุงลายไม่ให้ จัดกิจกรรมรณรงค์/ให้ความรู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 ไม่พบผู้ป่วย ปัญหาไข้เลือดออก กองสาธารณสุข

โรคไข้เลือดออก ขยายพันธ์ุและป้องกันการแพร่ระบาด ป้องกันโรคไข้เลือดออกและ และเสียชีวิต ลดลง และส่ิงแวดล้อม
ของโรคไข้เลือดออก ออกพ่นหมอกควันก้าจัดลูกน ้า จากโรคไข้

ยุงลาย และจัดซื อสารเคมี เลือดออก
น ้ายาทางวิทยาศาสตร์

2 โครงการควบคุมและป้องกัน เพ่ือป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า จัดซื อวัคซีนและออกฉีดวัคซีน 50,000 50,000 50,000 50,000 ไม่พบผู้ป่วย ไม่เกิดปัญหาโรคพิษ กองสาธารณสุข
โรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษ สุนัขบ้าในเขตเทศบาล และส่ิงแวดล้อม

สุนัขบ้า
3 โครงการควบคุมและป้องกัน เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ จัดอบรมให้ความรู้หรือออก 50,000 50,000 50,000 50,000 ไม่มีรายงาน ไม่เกิดปัญหาการแพร่ กองสาธารณสุข

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อและไม่ติดต่อ หน่วยบริการในการเกิดโรค การระบาด ระบาดของโรคติดต่อ และส่ิงแวดล้อม
ติดต่อ/ไม่ติดต่อระบาด ของโรค และโรคไม่ติดต่อ

ติดต่อและ
ไม่ติดต่อ

150,000 150,000 150,000 150,000
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

รวมงบประมาณ



4 โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1.เพ่ือจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน (FR) 150,000 150,000 150,000 150,000 สถิติการ 1.ประชาชนในพื นท่ี กองสาธารณสุข
เทศบาลต้าบลจอมทอง ประชาชนได้เข้าถึงระบบการแพทย์ ของเทศบาลต้าบลจอมทอง ให้บริการ สามารถเรียกใช้บริการ และส่ิงแวดล้อม

ฉุกเฉินอย่างท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการประชาชน และแนวโน้ม จากชุด FR ได้ตลอด
2.เพ่ือการบริหารจัดการระบบการ ตลอด 24 ช่ัวโมง การเรียกใช้ 24 ช่ัวโมง เม่ือเกิดการ
แพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถ่ินในภาวะ บริการ เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือ
ปกติและสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ ประสบอุบัติเหตุตาม
รวมถึงการด้าเนินงานเช่ือมโยงกับ มาตรฐานของระบบ
เครือข่ายต่าง ๆ ในระบบการแพทย์ การแพทย์ฉุกเฉิน
ฉุกเฉินและการกู้ภัย 2.อัตราการเสียชีวิต
3.เพ่ือพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และพิการจากการ
ในระดับท้องถ่ิน โดยการมีส่วนร่วม บาดเจ็บและเจ็บป่วย
ของประชาชนหรือองค์กรภาคอ่ืน ฉุกเฉินลดลง และ

ประชาชนในพื นท่ี
เป้าหมายได้รับการ
ช่วยเหลือ รับ-ส่ง ผู้ป่วย
ฉุกเฉิน และผู้ประสบ
อุบัติเหตุได้อย่าง
รวดเร็วถูกต้อง

150,000 150,000 150,000 150,000

60/97

รวมงบประมาณ



5 การบริหารจัดการ เพ่ือให้บริการสาธารณะด้านการ 1.ด้าเนินการส้ารวจสัตว์ในพื นท่ี 100,000      100,000      100,000      100,000      ไม่มีโรคระบาด ไม่มีโรคระบาดสัตว์ กองสาธารณสุข

ศูนย์กระจายวัคซีนและ ปศุสัตว์ในท้องถ่ินของตนเอง รับผิดชอบ ในเขตเทศบาล ในพื นท่ี เขตเทศบาล และส่ิงแวดล้อม
แจ้งโรคระบาดประจ้าต้าบล 2.ส่งผลการส้ารวจฯให้ปศุสัตว์ ต้าบลจอมทอง ต้าบลจอมทอง

3.เน้นรับแจ้งโรคระบาดประจ้า
ต้าบลท่ีไม่มีการฉีดวัคซีน

6 เฝ้าระวังและป้องกัน 1.เพ่ือเฝ้าระวังกลุ่มโรคส้าคัญ สถานการณ์การเกิดโรค 4 40,000 40,000 40,000 40,000 1.สถานการณ์ 1. ประชาชน ได้รับรู้ กองสาธารณสุข

ผลกระทบสุขภาพจากภาวะ 2.เพ่ือส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มโรคเพ่ิมขึ นไม่เกินร้อยละ การเกิดโรค ข้อมูล ข่าวสารเก่ียวกับ และส่ิงแวดล้อม

หมอกควันและไฟป่า สร้างจิตส้านึก ป้องกันและลดการเผา 10 ของผู้ป่วยในช่วงค่า PM10 4 กลุ่มโรค หมอกควัน
3.ปรับสภาพแวดล้อม  โดยการ ไม่เกิน 120 ไมโครกรัม ต่อ เพ่ิมขึ นไม่เกิน 2.ประชาชน มีความ
เตรียมรถพ่นน ้า เพ่ือเพ่ิมความช่ืน ลูกบาศก์เมตร ร้อยละ10 ของ ตระหนักในการดูแล
ในอากาศ ผู้ป่วยในช่วง ตนเองจากผลกระทบ

ค่า PM10 หมอกควัน
ไม่เกิน 120 3.ประชาชน เกิด
ไมโครกรัม พฤติกรรมท่ีดีในการลด
ต่อ ลบ.ม. สาเหตุส้าคัญท่ีท้าให้

เกิดภาวะโลกร้อน

140,000 140,000 140,000 140,000
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7 โครงการสร้างเสริมการเดิน 1.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเดินและใช้ ประชาชนในเขตเทศบาล 30,000        30,000        30,000        30,000        1.ร้อยละจ้านวน 1.ประชาชนเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

หรือสนับสนุนการใช้จักรยาน จักรยานในชีวิตประจ้าวัน ต้าบลจอมทองมีสุขภาพและ ประชาชนเดิน ต้าบลจอมทองเดินและ และส่ิงแวดล้อม

ในชีวิตประจ้าวัน 2.ลดมลภาวะเป็นพิษเพ่ือสุขภาพและ คุณภาพชีวิตท่ีดี และใช้รถ ใช้จักรยานในการด้าเนิน

สุขภาพท่ีดีของประชาชนในเขต จักรยานใน ชีวิตประจ้าวัน
เทศบาลต้าบลจอมทอง ชีวิตประจ้าวัน 2.ลดมลภาวะพิษทาง

2.ค่าวัดระดับ อากาศ
มลพิษทางอากาศ 3.ประชาชนมีสุขภาพ
ลดลง และคุณภาพท่ีดี

8 โครงการพัฒนาคุณภาพสถาน เพ่ือพัฒนายกระดับคุณภาพ สถานประกอบกิจการท่ีเป็น 30,000       30,000       30,000       30,000       1.สถานประกอบ สถานประกอบกิจการ กองสาธารณสุข

ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตราย ความสะอาดปลอดภัยของ อันตรายต่อสุขภาพได้รับการ กิจการท่ีเป็น ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และส่ิงแวดล้อม

ต่อสุขภาพ สถานประกอบกิจการท่ีเป็นอันตราย ตรวจรับรองตามเกณฑ์ อันตรายต่อ มีคุณภาพ ความสะอาด

ต่อสุขภาพ มาตรฐาน สุขภาพได้รับ ความปลอดภัย 

การตรวจอย่าง ตามกฎหมายก้าหนด

น้อยปีละ 1 ครั ง

2.สถานประกอบ

กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

ต่างๆ อย่างน้อย ร้อยละ 10

จากทะเบียนสถานประกอบ

กิจการท่ีผ่านการรับรอง

60,000      60,000      60,000      60,000      
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9 โครงการพัฒนาคุณภาพสถาน เพ่ือพัฒนายกระดับคุณภาพ สถานประกอบกิจการ 30,000       30,000       30,000       30,000       1.สถานประกอบ สถานประกอบกิจการ กองสาธารณสุข

ประกอบกิจการด้านอาหาร ความสะอาดปลอดภัยของ ด้านอาหารได้รับการ กิจการด้านอาหาร ด้านอาหาร มีคุณภาพ และส่ิงแวดล้อม

สถานประกอบกิจการด้านอาหาร ตรวจรับรองตามเกณฑ์ ได้รับการตรวจ ความสะอาด
มาตรฐาน อย่างน้อยปีละ ความปลอดภัย 

1 ครั ง ตามกฎหมายก้าหนด
2.สถานประกอบ

กิจการด้านอาหารผ่านการรับรอง

มาตรฐานคุณภาพต่างๆ อย่างน้อย

ร้อยละ 10 จากทะเบียนสถาน

ประกอบกิจการท่ีผ่านการรับรอง

10 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 30,000       30,000       30,000       30,000       ผู้เข้ารับการอบรม สถานประกอบกิจการ กองสาธารณสุข

ผู้ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตราย ต่อสุขภาพ มีความรู้ ความเข้าใจใน แก่ผู้ประกอบกิจการ มีผลการทดสอบ ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และส่ิงแวดล้อม

ต่อสุขภาพ เร่ืองสุขลักษณะและมาตรการป้องกัน ความรู้ โดยผ่าน ได้รับการพัฒนาและ

ความปลอดภัยของสถานประกอบ เกณฑ์ร้อยละ 80 ยกระดับมาตรฐาน

กิจการ

60,000      60,000      60,000      60,000      
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11 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 30,000       30,000       30,000       30,000       ผู้เข้ารับการอบรม สถานประกอบกิจการ กองสาธารณสุข

ผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร มีความรู้ ความเข้าใจในเร่ือง การสุขา แก่ผู้ประกอบกิจการ มีผลการทดสอบ ด้านอาหาร ได้รับการ และส่ิงแวดล้อม

ภิบาลอาหารและน ้า สามารถน้าความรู้ด้านอาหาร ความรู้ โดยผ่าน พัฒนาและยกระดับ

ไปใช้ในการปฎิบัติงานและควบคุม เกณฑ์ร้อยละ 80 มาตรฐาน ท้าให้ประชาชน

ดูแล บริหารจัดการ และพัฒนาสถาน ได้รับความปลอดภัย

ประกอบกิจการด้านอาหารให้ได้ ในการบริโภคอาหาร

มาตรฐาน มากย่ิงขึ น

12 โครงการอบรมให้ความรู้ ผู้เข้ารับการตรวจสอบคุณภาพน ้า ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และ 50,000       50,000       50,000 50,000       การเฝ้าระวัง ผู้เข้าร่วมอบรมมีองค์ความรู้ กองสาธารณสุข

การตรวจสอบคุณภาพน ้าด่ืม ด้วยชุดทดสอบเบื องต้นได้และ เฝ้าระวังอันตรายท่ีเกิดจากน ้าด่ืม และตระหนักถึง ตระหนักต่อปัญหาท่ีมีผล และส่ิงแวดล้อม

เพ่ือการบริโภค ตระหนักถึงอันตรายท่ีจะเกิดจาก ท่ีไม่ได้มาตรฐาน อันตรายท่ีเกิด กระทบต่อสุขภาพและมี

คุณภาพน ้าท่ีไม่ได้มาตรฐาน จากคุณภาพน ้าท่ี ส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง

ไม่ได้มาตรฐาน คุณภาพน ้าบริโภค

80,000      80,000      80,000      80,000      
รวมงบประมาณท้ังส้ิน 640,000 640,000 640,000 640,000
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  การสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  5  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 สร้าง สนับสนุนและส่งเสริม 1.เพ่ือจัดต้ังกลุ่มเครือข่ายคนพิการ กลุ่มคนพิการท้ัง 11 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ คนพิการได้ตระหนักถึง งานพัฒนาชุมชน

เครือข่ายคนพิการ 2.เพ่ือให้คนพิการได้รวมกลุ่มท า ในเขตเทศบาลต าบลจอมทอง ของประชาชน คุณค่าของตนเอง

เทศบาลต าบลจอมทอง กิจกรรมต่าง ๆ ส าหรับกลุ่ม ได้

คนพิการ รับการ

ช่วยเหลือ

2 สงเคราะห์ราษฏรในเขต เพ่ือช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ประชาชนผู้ยากไร้ได้รับการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้รับการดูแล งานพัฒนาชุมชน

เทศบาลต าบลจอมทอง ยากจน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ช่วยเหลือ ช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง

และประสบปัญหาฉุกเฉิน

120,000 120,000 120,000 120,000

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 120,000 120,000 120,000 120,000

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีม่ีประสิทธิภาพโปร่งใส และเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ ที ่7 การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่ 6  ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 จ้างเหมาเอกชนปรับปรุง 1.เพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซม สามารถให้บริการแก่ 400,000     101,511     101,511     101,511     ระดับ ประชาชนได้รับการบริการ งานบริหาร

 บ ารุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขระบบคอมพวิเตอร์ (ON-LINE) ประชาชนทั้งในด้านงาน ความ การอ านวยความสะดวก ทั่วไป

แก้ไขระบบคอมพวิเตอร์ ส าหรับการบริการด้านงานทะเบียน ทะเบียนราษฎร โดยร่วมกับ พงึพอใจ รวดเร็วในการรับบริการ

(ON-LINE) ส าหรับการบริการ ราษฎร ฐานข้อมูลศูนย์ภาคและศูนย์ ของ

ด้านงานทะเบียนราษฎร 2.เพื่อปรับปรุงระบบคอมพวิเตอร์ ประมวลผลการทะเบียน ประชาชน

พร้อมติดต้ังอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ กรมการปกครองได้เป็นอย่างดี ต่อการ

ฮาร์ดแวร์ เข้าถึง

3.เพื่อให้ประชาชนในอ าเภอจอมทอง บริการ

ได้รับการอ านวยความสะดวกและ ภาครัฐ

ความรวดเร็วในการรับบริการด้านงาน

ทะเบียนราษฎร

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี จัดท าป้ายประชาสัมพนัธ/์ 20,000 20,000 20,000 20,000 กองคลัง

ในการจัดเก็บภาษี ของเทศบาลฯ ลดจ านวนผู้ค่างช าระภาษี

3 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ เพื่อพฒันาระบบแผนที่ภาษีของ จัดท าข้อมูลและปรับปรุง 300,000 300,000 300,000 300,000

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลแผนที่ภาษีด้วยระบบ

คอมพวิเตอร์

720,000 421,511 421,511 421,511

งบประมาณและทีผ่่านมา

รวมงบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
66/97

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

4 โครงการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ จัดกิจกรรม/ฝึกอบรม/เวที 50,000      50,000      50,000      50,000      ระดับ ชุมชนมีความสงบสุขมีการ งานบริหาร

การให้ความรู้ด้านการส่งเสริม ด้านประชาธิปไตย การให้ความรู้เพื่อส่งเสริม ความส าเร็จ แลกเปล่ียนความรู้และเกิด ทั่วไป

ประชาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตย ในการพัฒนา ความสมานฉันท์ปรองดอง

5 โครงการสร้างความสมานฉันท์ เพื่อส่งเสริมสร้างความสามัคคีปรอง จัดกิจกรรม/ฝึกอบรม/เวที 50,000      50,000      50,000      50,000      การบริหาร ส่งเสริมการปกครองตาม

สามัคคีปรองดองในชุมชน ดองและสร้างความสมานฉันท์ เพื่อสร้างความสมานฉันท์ ตามแนว ระบอบประชาธิปไตย

สามัคคีปรองดอง ทางระบอบ

6 โครงการเวทีประชาคม/เวทีชาวบ้านเพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนความรู้ด้าน จัดเวทีประชาคม เวทีชาวบ้าน 50,000      50,000      50,000      50,000      ประชาธปิไตย

เวทีประชาพจิารณ์ การเมืองการบริหาร เวทีประชาพจิารณ์

 แลกเปล่ียนความรู้

7 โครงการส่งเสริม สนับสนุน การ เพื่อส่งเสริมการปกครองตามระบอบ ส่งเสริม สนับสนุน การ 200,000     200,000     200,000     200,000     

เลือกต้ังท้องถิ่น และการเลือกต้ัง ประชาธิปไตย เลือกต้ังทุกระดับ

สภาผู้แทนราษฏร และหรือ วุฒิสภา

8 โครงการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน เพื่อแสดงความจงรักภกัดี และเทิด จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส 50,000      50,000      50,000      50,000      

และหรือกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระเกียรติเนื่องในโอกาสต่าง ๆ ส าคัญต่าง ๆ 

เนื่องในโอกาสต่าง ๆ 

400,000 400,000 400,000 400,000รวมงบประมาณ

67/97



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
66/97

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

9 โครงการจัดกิจกรรม เพื่อจัดกิจกรรมในวันท้องถิ่นไทย จัดกิจกรรมในวันท้องถิ่น 20,000 20,000 20,000 20,000 งานบริหาร

วันท้องถิ่นไทย 18  มีนาคม ไทย ทั่วไป

10 โครงการจัดกิจกรรม เพื่อจัดกิจกรรมในวันเทศบาล จัดกิจกรรมในวันเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000

วันเทศบาล 24  เมษายน 

40,000 40,000 40,000 40,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,160,000 861,511 861,511 861,511

68/97

จ านวน    10   โครงการ

รวมงบประมาณ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีม่ีประสิทธิภาพโปร่งใส และเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ ที ่7 การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่ 7  ด้านการพัฒนาบุคลากร

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการทุนการศึกษาพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานหรือฝ่ายการ จัดต้ังทุนการศึกษาระดับ 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ บุคลากรและผู้ปฏบิัติงาน งานการเจา้หน้าที่

และฝ่ายการเมืองเทศบาล เมืองได้พฒันาความรู้เพิ่มเติม ปริญญาตรี และ ปริญญาโท ความส าเร็จ ของเทศบาลฯ มีศักยภาพ

2 โครงการปรับปรุงสถานที่ท างาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ ห้องปฏบิัติงานทุกกอง/ฝ่าย 10,000 10,000 10,000 10,000 ในการ และ วิสัยทัศน์ในการท างาน

ให้น่าอยู่ด้วยกิจกรรม 5 ส พฒันาคุณภาพการท างานและ ในส านักงานเทศบาลต าบล พฒันา เพิ่มขึ้น มีการน าเอารูปแบบ

สถานที่ท างาน จอมทอง ความสามารถ การบริหารจัดการองค์กร

3 โครงการพฒันาศักยภาพในการ เพื่อพฒันาและเพิ่มศักยภาพในการ จัดอบรมให้ความรู้ด้านการ 200,000 200,000 200,000 200,000 บุคลากร

ปฏบิัติงานและศึกษาดูงานของ ปฏบิัติงานของบุคลากรและผู้ปฏบิัติ ปฏบิัติงานและการพฒันา ในการ

พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร  งานของเทศบาลต าบลจอมทอง ตนเองแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปฏบิัติงาน

และสมาชิกสภา เพื่อศึกษาดูงานในด้านการบริหาร ทัศนศึกษาดูงานที่เทศบาลอื่น

เทศบาลต าบลจอมทอง จัดการและการพฒันาองค์กรเทศบาล

4 โครงการคัดเลือกผู้ปฏบิัติงาน เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาล พนักงาน / ลูกจ้างประจ า / 6,000 6,000 6,000 6,000 บุคลากรในสังกัดเทศบาลฯ งานการเจา้หน้าที่

ดีเด่น ต าบลจอมทองที่มีประสิทธิภาพและ พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาล มีขวัญและก าลังใจในการ

ประสิทธิผลในการปฏบิัติงานที่ดี ต าบลจอมทอง ปฏบิัติงานและการพฒันา

และเป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับการยกย่อง ตนเอง

ชมเชย

316,000 316,000 316,000 316,000

งบประมาณและทีม่า

69/97

รวมงบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

งบประมาณและทีม่า

69/97

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

5 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม   เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลน า จัดกิจกรรมเสริมสร้าง 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานของ งานการเจา้หน้าที่

จริยธรรม ส าหรับพนักงาน คุณธรรม จริยธรรมมาใช้ในการปฏบิัติ การน าคุณธรรม  จริยธรรม ความส าเร็จ เทศบาลฯ มีศักยภาพและ

 ลูกจ้างและพนักงานจ้าง งานต่างๆ และกล่อมเกลาจิตใจให้ มาใช้ในการปฏบิัติงาน ในการ วสัิยทัศน์ในการท างาน

เทศบาลต าบลจอมทอง บุคลากร พฒันา เพิ่มขึ้นมีการเอารูปแบบ

6 โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกับการปฏบิัติ จัดอบรมให้ความรู้ด้านการ 60,000        60,000        60,000        60,000        ความสามารถ การบริหารจดัการองค์กร งานการเจา้หน้าที่

เกี่ยวกับการปฏบิัติตาม พรบ. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ปฏบิัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล บุคลากร

ข้อมูล ข่าวสารของทางราชการ แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป ข่าวสารของทางราชการ โดย

ให้แก่บุคลากรและประชาชน มุ่งเน้น

ทั่วไป จริยธรรม

160,000 160,000 160,000 160,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 476,000 476,000 476,000 476,000

รวมงบประมาณ 70/97           รวม   6   โครงการ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  การสร้างสังคมแหง่วัฒนธรรม ความรู้ ภมูิปญัญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนใหพ้ร้อมรับกับการเปลีย่นแปลง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ ที ่6  การปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยัและการรักษาความเปน็ระเบยีบเรียบร้อยในชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่ 2  ด้านเศรษฐกิจและสังคม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท)2562(บาท)2563(บาท)2564(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ขอรับเงินอุดหนุน

1 โครงการป้องกนัไฟป่า เพือ่อดุหนุนคณะกรรมการ หมูท่ี ่1 ต.ดอยแกว้ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ลดปัญหาด้าน งานป้องกนัฯ ม.1 ต.ดอยแกว้

หมูบ่้าน หมูท่ี ่3 ต.บ้านหลวง ของ มลพษิทางอากาศ ม.3 ต.บ้านหลวง

หมูท่ี ่4 ต.บ้านหลวง มลพษิ และป้องกนั ม.4 ต.บ้านหลวง

ทางอากาศ การเกดิไฟป่า

ลดลง

30,000 30,000 30,000 30,000

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 30,000 30,000 30,000 30,000

71/97

งบประมาณและทีผ่่านมา

               รวม  1   โครงการ

รวมงบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561-2561)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลต าบลจอมทอง 



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  การสร้างสังคมแหง่วัฒนธรรม ความรู้ ภมูิปญัญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนใหพ้ร้อมรับกับการเปลีย่นแปลง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ ที ่6  การปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยัและการรักษาความเปน็ระเบยีบเรียบร้อยในชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่ 2  ด้านเศรษฐกิจและสังคม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท)2562(บาท)2563(บาท)2564(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ขอรับเงินอุดหนุน

1 โครงการป้องกนัไฟป่า เพือ่อดุหนุนคณะกรรมการ หมูท่ี ่1 ต.ดอยแกว้ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ลดปัญหาด้าน งานป้องกนัฯ ม.1 ต.ดอยแกว้

หมูบ่้าน หมูท่ี ่3 ต.บ้านหลวง ของ มลพษิทางอากาศ ม.3 ต.บ้านหลวง

หมูท่ี ่4 ต.บ้านหลวง มลพษิ และป้องกนั ม.4 ต.บ้านหลวง

ทางอากาศ การเกดิไฟป่า

ลดลง

30,000 30,000 30,000 30,000

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 30,000 30,000 30,000 30,000

71/97

งบประมาณและทีผ่่านมา

               รวม  1   โครงการ

รวมงบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561-2561)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลต าบลจอมทอง 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ ที ่5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่ 3  ด้านการศึกษา  วัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการสนับสนุนอาหาร เพื่อให้นักเรียนได้บริโภคอาหารกลางวนั โรงเรียนศรีจอมทอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระดับ นักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียน กองการศึกษา

กลางวันและอาหารเสริม (นม) และอาหารเสริม(นม)ที่มีประโยชน์ ความ ในเขตเทศบาลได้รับอาหาร

 สมทบโรงเรียนศรีจอมทอง ส าเร็จ กลางวันและอาหารเสริม 

ด้าน (นม)ครบ  100% 

2 อุดหนุนงบประมาณโครงการ 1.เพื่อพฒันาการเรียนการสอนของ อุดหนุนงบประมาณให้ 20,000 20,000 20,000 20,000 การศึกษา เพื่ออุดหนุนงบประมาณ กองการศึกษา

โรงเรียนศรีจอมทอง โรงเรียนให้มีคุณภาพ โรงเรียนศรีจอมทอง ระดับ ของโรงเรียนในเขตเทศบาล

2.เพื่อจัดกิจกรรม/โครงการป้องกัน ท้องถิ่น เพื่อด าเนินการพฒันาด้าน

แก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน การศึกษาของโรงเรียน

3,020,000 3,020,000 3,020,000 3,020,000

           รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,020,000 3,020,000 3,020,000 3,020,000
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งบประมาณและทีม่า

           รวม   2   โครงการ

รวมงบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ ที ่4 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่ 3  ด้านการศึกษา  วัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ ขอรับเงินอุดหนุน

1 อุดหนุนคณะกรรมการ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี สนับสนุนงบประมาณและ 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ มีแหล่งรวมศิลป กองการศึกษา หมู่บ้านในเขต

พฒันาหมู่บ้าน   การจัดงานประเพณีแห่ ที่เพิ่มขึ้น วัฒนธรรมของท้องถิ่น เทศบาลต าบล

ค้ าโพธิ์  รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ของ ประชาชนมีจิตใจ จอมทอง 

ในชุมชน  งานประเพณี ประชาชน งดงามตามหลัก ทั้ง  11  หมู่บ้าน

ลอยกระทง  งานประเพณี มี ค าสอนของ

บุญบั้งไฟ และประเพณี ส่วนร่วม พระพทุธศาสนา

ท้องถิ่น ฯลฯ ในการ และสืบสาน

ท า ภมูิปัญญาท้องถิ่น

2 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม เพื่อจัดกิจกรรมสืบสานงาน สนับสนุนงบประมาณในการ 20,000 20,000 20,000 20,000 ท้องถิ่น ส่งเสริมวัฒนธรรม กองการศึกษา วัฒนธรรมอ าเภอ

อ าเภอจอมทอง ประเพณีศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ประเพณีในท้องถิ่น จอมทอง 

ในท้องถิ่น
720,000 720,000 720,000 720,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 720,000 720,000 720,000 720,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
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         รวม   2   โครงการ

รวมงบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  การสร้างสังคมแหง่วัฒนธรรม ความรู้ ภมูิปญัญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนใหพ้ร้อมรับกับการเปลีย่นแปลง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ ที ่5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่ 3  ด้านการศึกษา  วัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนาและวัฒนาธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ขอรบัเงนิอุดหนุน

1 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนา เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการ อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนา 330,000 330,000 330,000 330,000 ร้อยละ เชื่อมความสัมพันธ์ กองการศึกษา หมู่บ้านในเขต

หมู่บ้าน จัดโครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน/ หมู่บ้าน จ านวน  11  หมู่บ้าน ของ ระหว่างหน่วยงาน เทศบาล

ชุมชน ประชาชน กับหน่วยงาน ต าบลจอมทอง

มีการ สร้างความสัมพันธ์ ทั้ง

พัฒนา ในหมู่คณะ 11  หมู่บ้าน

ความ

สามารถ

330,000 330,000 330,000 330,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 330,000 330,000 330,000 330,000
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งบประมาณและที่ผ่านมา

              รวม    1   โครงการ

รวมงบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ ที ่5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่  5   ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ ขอรับเงินอุดหนุน

1 ส่งเสริมพฒันาด้าน เพื่อให้มีการด าเนินการ มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 165,000 165,000 165,000 165,000 1.การพัฒนา ประชาชนมีส่วนร่วมใน กองสาธารณสุข ชมรม อสม.

สาธารณสุขมูลฐาน ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ชุชน (ศสมช.) ให้บริการ คุณภาพ การด าเนินงานและ และส่ิงแวดล้อม ในเขตเทศบาล

จ านวน  11  ชุมชน ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ผู้ท าหน้าที่ แก้ไขปัญหาสาธารณสุข จ านวน 11 ชุมชน

แก่ประชาชนในพื้นที่ ดูแลสุขภาพ ในชุมชนของตนเอง

ในชุมชน จนถึงระดับที่สามารถ

2.การแกไ้ข ดูแลสุขภาพตนเองได้

ปัญหาด้าน

สาธารณสุข

ในชุมชน

3.จัดให้มี

บริการใน

ศูนย์สาธารณสุข

มูลฐานชุมชน

(ศสมช.)

165,000 165,000 165,000 165,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 165,000 165,000 165,000 165,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
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          รวม   1  โครงการ

รวมงบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีม่ีประสิทธิภาพโปร่งใส และเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ ที ่7 การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่ 6  ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ เพื่ออุดหนุนงบประมาณโครงการ อุดหนุนงบประมาณตาม 35,000 35,000 35,000 35,000 ระดับ เพื่อสนับสนุนการปฏบิัติ งานบริหาร

ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครอง เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมุลข่าวสาร โครงการฯ ให้แก่ ความ งานของหน่วยงานที่ ทั่วไป

ส่วนท้องถิ่นอ าเภอจอมทอง และ ของ อปท. อ าเภอจอมทอง อปท. ที่รับผิดชอบโครงการ ส าเร็จ เกี่ยวข้องและเกิด

ศูนย์ประสานแผนพฒันาท้องถิ่น ในการ ประโยชน์ในการพฒันา

อ าเภอจอมทอง พฒันา ในพื้นที่เทศบาล

กระบวน

การบริหาร

ตามหลัก

ธรรมาภบิาล

2 อุดหนุนปกครองอ าเภอจอมทอง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและภารกิจของ สนับสนุนงบประมาณให้กับ 100,000 100,000 100,000 100,000

ปกครองอ าเภอจอมทอง ปกครองอ าเภอจอมทอง

3 อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอจอมทอง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและภารกิจของ สนับสนุนงบประมาณให้กับ 7,000 7,000 7,000 7,000 กิ่งกาชาดด าเนินกิจกรรม

กิ่งกาชาดอ าเภอจอมทอง กิ่งกาชาดอ าเภอจอมทอง ตามอ านาจหน้าที่ในการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภยัต่างๆในพื้นที่อ าเภอจอมทอง

142,000 142,000 142,000 142,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 142,000 142,000 142,000 142,000

งบประมาณและทีผ่่านมา

76/97

               รวม   3   โครงการ

รวมงบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ. 03

ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินจงัหวัดเชยีงใหม ่ที่ 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชมุชน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

1 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพื่อปรับปรุงระบบ ขนาดกว้าง 6 เมตร 3,236,500 3,236,500 3,236,500 3,236,500 ประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง

แบบ Over lay ด้วยแอสฟลัต์ คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน ยาว 1.248  เมตร ในเขต บริการและ เทศบาล

คอนกรีต ม.6 ต.ข่วงเปา เชื่อม ใช้งานได้ตลอดปี หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ เทศบาล ความสะดวก ต าบล

บา้นน้ าลัด ม.13 ต.บา้นหลวง ไมน่อ้ยกว่า 7,488 ตารางเมตร ต าบล  ด้านการด าเนนิงาน จอมทอง

2 โครงการขุดลอกล าน้ าแมก่ลาง เพื่อปอ้งกนัปญัหาน้ าทว่ม ขุดลอกล าน้ าแมก่ลางตลอดสาย 5,000,000      5,000,000      5,000,000      5,000,000      จอมทอง สาธารณูปโภค

พร้อมกอ่สร้างพนงักนัตล่ิง/เรียง และแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง พร้อมกอ่สร้างพนงักนัดินหรือ มีคุณภาพ และสาธารณูปการ

หนิยาแนว จัดเรียงหนิยาแนว ชีวิตที่ดีขึ้น ของเทศบาล

3 โครงการขุดลอกอา่งเกบ็น้ า เพื่อปอ้งกนัปญัหาน้ าทว่ม ขุดลอกอ่างเก็บน้ าในเขตพื้นที่ 1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000      ส่งผลใหม้คุีณภาพ

และแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง รับผิดชอบ เช่น หนองด้าง ชีวิตที่ดีขึ้น

หนองหลวง หนองใต้ อ่างเก็บน้ าฯลฯ

4 โครงการกอ่สร้างถนนสายทุ่งแคบ เพื่อปรับปรุงระบบ ขนาดกว้าง 4 เมตร 1,118,300      1,118,300      1,118,300      1,118,300      

เชื่อม บา้นหลวง-ดอยแกว้ ใหไ้ด้มาตรฐานใช้งาน ระยะทาง 3100  เมตร

ได้ตลอดปี หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร

5 โครงการซ่อมแซมผิวจราจร เพื่อปรับปรุงระบบคมนาคม จ านวน 1 สาย 3,000,000      3,000,000      3,000,000      3,000,000      

โอเวอร์เลย์ต้ังแต่ ม.1 ต.บา้นหลวง ใหไ้ด้มาตรฐานใช้งาน

ถึง ม.3 ต.ข่วงเปา ได้ตลอดปี

รวมงบประมาณ 13,354,800      13,354,800      13,354,800      13,354,800      

โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรบั ประสานโครงการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด
เทศบาลต าบลจอมทอง
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งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนที่มปีระสทิธิภาพ โปร่งใส และเปน็ธรรม

แผนงานเคหะและชมุชน

ที่



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค์
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งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

6 โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเปน็จุดศูนย์กลาง 1.ปรับปรุงอาคารสถานที่ 3,000,000       3,000,000       3,000,000       3,000,000       ประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ครบวงจรอ าเภอจอมทอง ในการถ่ายทอดภมูปิญัญา ใหเ้หมาะสม ในเขต บริการและความ เทศบาล

สินค้าและผลิตภณัฑ์ชุมชน 2.ผลิตส่ือการฝึกอบรม พร้อม เทศบาล สะดวก ด้านการ ต าบล
จัดท า story ภมูปิญัญาและ ต าบล ด าเนนิงาน จอมทอง
ผลิตภณัฑ์ชุมชน จอมทอง สาธารณูปโภค
3.การแสดงผลิตภณัฑ์ ชุมชน มีคุณภาพ และสาธารณูปการ
และการบริหารต่าง ๆ ชีวิตที่ดีขึ้น ของเทศบาล

7 โครงการกอ่สร้างตลาดสด เพื่อเปน็ที่จ าหนา่ยสินค้า 1.กอ่สร้างอาคารตลาดสด 20,000,000    20,000,000    20,000,000    20,000,000    ส่งผลใหม้คุีณภาพ
เทศบาลต าบลจอมทอง อปุโภค บริโภค ใหแ้กชุ่มชน 2.กอ่สร้างลานจอดรถ ชีวิตที่ดีขึ้น

3.กอ่สร้างหอ้งน้ า
4.งานร้ือถอนอาคารตลาดสดเดิม

8 โครงการกอ่สร้างศูนย์ ICT ชุมชน เพื่อใหเ้ปน็ศูนย์เทคโนโลยี จ านวน 1 แหง่ 800,000        800,000        800,000        800,000        
เทศบาลต าบลจอมทอง สารสนเทศของชุมชนในเขต

เทศบาลต าบลจอมทอง
9 กอ่สร้างศูนย์แสดงสินค้าและ เพื่อเปน็ที่จ าหนา่ยสินค้า จ านวน  1  แหง่ 400,000        400,000        400,000        400,000        

ผลิตภณัฑ์ชุมชน และผลิตภณัฑ์ชุมชนต่าง ๆ 

10 โครงการกอ่สร้างพนงักนัตล่ิง เพื่อปอ้งกนัปญัหาน้ าทว่ม กอ่สร้างพนงักนัดินหรือ 20,000,000    20,000,000    20,000,000    20,000,000    
พร้อมเรียงหนิยาแนวฝ่ังล าน้ าปงิ และแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง จัดเรียงหนิยาแนว
หมู่ที่ 1 ต.บา้นหลวง

รวมงบประมาณ 44,200,000      44,200,000      44,200,000      44,200,000      

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 57,554,800    57,554,800    57,554,800    57,554,800    
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินจงัหวัดเชยีงใหม ่ที่ 1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชมุชน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

1 โครงการกอ่สร้างสวนสาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนมสีถานที่ กอ่สร้างสวนสาธารณะพร้อม 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มพีื้นที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

อา่งเกบ็น้้าหนองด้าง ในการจัดท้ากจิกรรม ส่ิงสาธารณูปโภค สีเขียว บริการและความ เทศบาล

สันทนาการต่าง ๆ และ สะดวก ด้านการ ต้าบล
2 โครงการกอ่สร้างสวนสาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนมสีถานที่ กอ่สร้างสวนสาธารณะพร้อม 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 สถานที่ ด้าเนนิงาน จอมทอง

อา่งเกบ็น้้าหนองหลวง ในการจัดท้ากจิกรรม ส่ิงสาธารณูปโภค พกัผ่อน สาธารณูปโภค
สันทนาการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น และสาธารณูปการ

3 โครงการกอ่สร้างสวนสาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนมสีถานที่ กอ่สร้างสวนสาธารณะพร้อม 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ของเทศบาล
อา่งเกบ็น้้าหนองใต้ ในการจัดท้ากจิกรรม ส่ิงสาธารณูปโภค ส่งผลใหม้คุีณภาพ

สันทนาการต่าง ๆ ชีวิตที่ดีขึ้น
รวมงบประมาณ 30,000,000       30,000,000      30,000,000      30,000,000      

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 30,000,000       30,000,000      30,000,000      30,000,000      
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนที่มปีระสทิธิภาพ โปร่งใส และเปน็ธรรม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
แผนงานเคหะและชมุชน



ผ.03/1

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
จังหวัด การพัฒนา (อปท.) (ผลผลิตของ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ จะได้รับ ที่ขอ

ของ อปท. โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
ในเขตจังหวัด

1 การพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนา เคหะและ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต -เพื่อพัฒนา กว้าง  6  เมตร 9,403,000 ร้อยละระยะทาง - เส้นทางคมนาคมมี ทต.แม่สอย
ด้านโครงสร้าง ตามแนวทางปรัชญา โครงสร้าง ชุมชน เสริมเหล็ก สายบ้านห้วยห้า เส้นทางคมนาคม ยาว  3,350 ของถนนที่ได้ มาตรฐาน

พื้นฐาน เศรษฐกิจพอเพียง พื้นฐาน หมู่ที่ 11  ต าบลแม่สอย ให้ได้มาตรฐาน เมตร มาตรฐาน - ลดอบุัติเหตุในการ

เชื่อมกับบ้านนากบ หมู่ที่ 2 -เพื่อลดอุบัติเหตุ หนา 0.15 เมตร เดินทาง ประชาชน

ต าบลบ้านแปะ  อ าเภอจอมทอง ในการเดินทาง พร้อมลงหินคลุก สามารถเดินทางได้

จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนสัญจร ไหล่ทาง สะดวก รวดเร็ว

ได้อย่างสะดวก กว้างเฉล่ียข้างละ - การขนส่งผลผลิต

รวดเร็ว 0.30 เมตร ทางการเกษตร

-เพื่อให้การขนส่ง หรือมีพื้นที่ มีความรวดเร็ว

ผลผลิตทางการ ไม่น้อยกว่า
เกษตร 20,100 เมตร
มีความสะดวก
รวดเร็ว

2 การพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนา เคหะและ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต -เพื่อพัฒนา ขนาดกว้าง 5,227,900 ร้อยละระยะทาง - เส้นทางคมนาคมมี ทต.สบเต๊ียะ
ด้านโครงสร้าง ตามแนวทางปรัชญา โครงสร้าง ชุมชน เสริมเหล็ก บ้านทุ่งหมากหนุ่ม เส้นทางคมนาคม 6  เมตร ของถนนที่ได้ มาตรฐาน

พื้นฐาน เศรษฐกิจพอเพียง พื้นฐาน หมู่ที่ 5, บ้านเด่นตะวันใต้ ให้ได้มาตรฐาน ยาว  1,800 มาตรฐาน - ลดอบุัติเหตุในการ

หมู่ที่ 20, บ้านสบเต๊ียะ หมู่ที2่ -เพื่อลดอุบัติเหตุ เมตร เดินทาง ประชาชน

ต าบลสบเต๊ียะ  เชื่อมบ้าน ในการเดินทาง หนา 0.15 เมตร สามารถเดินทางได้

ดอยแก้ว หมู่ที่ 2 ต าบลดอยแก้ว ประชาชนสัญจร หรือมีพื้นที่ สะดวก รวดเร็ว

อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ ได้อย่างสะดวก ไม่น้อยกว่า - การขนส่งผลผลิต

รวดเร็ว 10,800 ทางการเกษตร

-เพื่อให้การขนส่ง ตารางเมตร มีความรวดเร็ว

ผลผลิตทางการ
เกษตร
มีความสะดวก
รวดเร็ว
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                    รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับอ าเภอ

อ าเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่

(KPI)
ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
จังหวัด การพัฒนา (อปท.) (ผลผลิตของ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ จะได้รับ ที่ขอ

ของ อปท. โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
ในเขตจังหวัด

3 การพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนา เคหะและ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต -เพื่อพัฒนา ขนาดกว้าง 2,824,000 ร้อยละระยะทาง - เส้นทางคมนาคมมี ทต.บ้านแปะ
ด้านโครงสร้าง ตามแนวทางปรัชญา โครงสร้าง ชุมชน เสริมเหล็กบ้านท่ากอม่วง เส้นทางคมนาคม 6 เมตร ของถนนที่ได้ มาตรฐาน

พื้นฐาน เศรษฐกิจพอเพียง พื้นฐาน หมู่ที่ 10 ต าบลบ้านแปะ ให้ได้มาตรฐาน ยาว 782 เมตร มาตรฐาน - ลดอบุัติเหตุในการ

เชื่อมกับบ้านห้วยพัฒนา -เพื่อลดอุบัติเหตุ เดินทาง ประชาชน

หมู่ที่ 13  ต าบลแม่สอย ในการเดินทาง สามารถเดินทางได้

อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนสัญจร สะดวก รวดเร็ว

ได้อย่างสะดวก - การขนส่งผลผลิต

รวดเร็ว ทางการเกษตร

-เพื่อให้การขนส่ง มีความรวดเร็ว

ผลผลิตทางการ
เกษตร
มีความสะดวก
รวดเร็ว

4 การพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนา เคหะและ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต -เพื่อพัฒนา ขนาดกว้าง 10,268,000 ร้อยละระยะทาง - เส้นทางคมนาคมมี ทต.บ้านหลวง
ด้านโครงสร้าง ตามแนวทางปรัชญา โครงสร้าง ชุมชน เสริมเหล็ก สายทางทุ่งเมืองกลาง เส้นทางคมนาคม 6 เมตร ของถนนที่ได้ มาตรฐาน

พื้นฐาน เศรษฐกิจพอเพียง พื้นฐาน บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 11, ให้ได้มาตรฐาน ยาว 3,253 มาตรฐาน - ลดอบุัติเหตุในการ

บ้านน้ าลัด หมู่ที่ 13 -เพื่อลดอุบัติเหตุ เมตร เดินทาง ประชาชน

ต าบลบ้านหลวง ในการเดินทาง หนา 0.15 เมตร สามารถเดินทางได้

เชื่อมบ้านแม่กลางป่าปู ประชาชนสัญจร หรือมีพื้นที่รวม สะดวก รวดเร็ว

หมู่ที่ 1  ต าบลดอยแก้ว ได้อย่างสะดวก ไม่น้อยกว่า - การขนส่งผลผลิต

อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รวดเร็ว 19,518 ทางการเกษตร

-เพื่อให้การขนส่ง ตารางเมตร มีความรวดเร็ว

ผลผลิตทางการ
เกษตร
มีความสะดวก
รวดเร็ว

81/97
ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

(KPI)



ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
จังหวัด การพัฒนา (อปท.) (ผลผลิตของ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ จะได้รับ ที่ขอ

ของ อปท. โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
ในเขตจังหวัด

5 การพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนา เคหะและ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง -เพื่อพัฒนา ช่วงที่ 1 1,870,000 ร้อยละระยะทาง - เส้นทางคมนาคมมี ทต.จอมทอง
ด้านโครงสร้าง ตามแนวทางปรัชญา โครงสร้าง ชุมชน ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต เส้นทางคมนาคม กว้างเฉล่ีย 6 เมตร ของถนนที่ได้ มาตรฐาน

พื้นฐาน เศรษฐกิจพอเพียง พื้นฐาน ถนนหลักเมืองและถนนข่วงเปา ให้ได้มาตรฐาน ระยะทางรวม มาตรฐาน - ลดอบุัติเหตุในการ

บ้านฮ่อม หมู่ที่ 5, -เพื่อลดอุบัติเหตุ 750 เมตร เดินทาง ประชาชน

บ้านสันป่าซาง หมู่ที่ 9, ในการเดินทาง ช่วงที่ 2 สามารถเดินทางได้

บ้านรวมน้ าใจข่วงเปา  หมู่ที่ 11 ประชาชนสัญจร กว้างเฉล่ีย  สะดวก รวดเร็ว

ต าบลข่วงเปา (เขตเทศบาล ได้อย่างสะดวก 6  เมตร - การขนส่งผลผลิต

ต าบลจอมทอง)  เชื่อมบ้านใหม่ รวดเร็ว ระยะทางรวม  ทางการเกษตร

อังครักษ์ หมู่ที่ 15 ต าบลข่วงเปา -เพื่อให้การขนส่ง 309 เมตร มีความรวดเร็ว

(เขตองค์การบริหารส่วนต าบล ผลผลิตทางการ หรือพื้นที่
ข่วงเปา) เกษตร ไม่น้อยกว่า
อ าเภอจอมทอง มีความสะดวก ๖๓๕๔
จังหวัดเชียงใหม่ รวดเร็ว ตารางเมตร
  5     โครงการ

   ลงชื่อ จ.ส.ต ....................................................................  เลขานุการคณะกรรมการประสานแผนฯ

   ลงชื่อ ....................................................................       ลงชื่อ ....................................................................  
           ( นางสาวนิติยา  พงษ์พานิช )

หมายเหตุ  ๑. ให้คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอ าเภอ ประชุมพร้อมกล่ันกรอง แล้วจัดเรียงล าดับความส าคัญของโครงการลงในแบบ ผ.๐๓/๑ พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบตามแบบ
    ๒. ให้ประธานคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอ าเภอ เป็นผู้มีหน้าที่จัดส่งโครงการพัฒนาที่ขอประสาน โดยใช้เลขหนังสือของหน่วยงานของประธานฯ
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(KPI)
ที่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

        ตรวจสอบข้อมูลแล้ว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด และกรอบการประสานโครงการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

        (นางสาวอารีรัตน์   ปองศักด์ิ)
ท้องถิ่นอ าเภอจอมทอง  นายอ าเภอจอมทอง

รวม

      ลงชื่อ ....................................................................  ประธานคณะกรรมการประสานแผนฯ
        ( สิงห์แก้ว  สุขเกษม )            ( นายอุดม  ค าวัน )
   ปลัดเทศบาลต าบลจอมทอง      นายกเทศมนตรีต าบลจอมทอง



แบบ ผ.06

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ ที ่5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่ 3  ด้านการศึกษา  วัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการออมทรัพย์โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน  ครูและบุคลากร นักเรียนและบุคลากร 0 0 0 0 ระดับ นักเรียน ครู บุคลากรใน โรงเรียน

ในโรงเรียนมีคุณลักษณะนิสัย ประหยัด โรงเรียนเทศบาลฯ / ศพด. ความ โรงเรียน /ศพด.ทต.จอมทอง เทศบาลฯ /

อดออม ทต.จอมทอง ส าเร็จ มีการฝากเงินออมทรัพย์ ศพด.ทต.

ด้าน จอมทอง

2 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมใน เพื่อสานสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนและ นักเรียนและบุคลากร 0 0 0 0 การศึกษา โรงเรียนเทศบาลฯ โรงเรียน

ชุมชน ชุมชน โรงเรียนเทศบาลฯ ระดับ และชุมชนมีความใกล้ชิดกัน เทศบาลฯ

ท้องถิ่น

3 โครงการเยี่ยมบ้านผู้เรียน เพื่อสานสัมพนัธ์ระหว่างศูนย์พฒันา ผู้เรียน , ผู้ปกครองและ 0 0 0 0 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กและ ศพด.ทต.

เด็กเล็กฯกับชุมชน บุคลากรศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ชุมชนมีความใกล้ชิดกัน จอมทอง

4 โครงการหนูน้อยรักการอ่าน เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิด ผู้เรียนได้รับการปลูกฝัง 0 0 0 0 ผู้เรียนและผู้ปกครองได้ ศพด.ทต.

ความรู้สึกรักการอ่าน จิตส านึกรักการอ่าน ใช้เวลาร่วมกันและ จอมทอง

ผู้เรียนเกิดจิตส านึกรักการ

อ่าน

0 0 0 0

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 0 0 0 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ โครงการพัฒนาทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

เทศบาลต าบลจอมทอง
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งบประมาณและทีม่า

                 รวม   4   โครงการ 

รวมงบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ.08

เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) รับผิดชอบหลัก

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ส าหรับท าโปรแกรมแผนที่ภาษี 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ 30,000        30,000        30,000        30,000        กองคลัง

และทะเบียนทรัพย์สินของ ส าหรับงานประมวลผล

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แบบที่ 2

2 2.เครื่องพิมพ์แบบฉดีหมึก 8,500          8,500          8,500          8,500          

ขนาด A3

3 3. เครื่องส ารองไฟ 5,800          5,800          5,800          5,800          

ขนาด 1kVA

4 4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 2,300          2,300          2,300          2,300          

ขนาด  16  ช่อง

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อใช้ติดป้ายประชาสัมพนัธ์ ปา้ยประชาสัมพันธ์ 35,000        35,000        35,000        35,000        กองคลัง

การช าระภาษีประจ าปีและ *โครงเหล็กขนาด5.0x2.5 ม.

ประชาสัมพนัธ์งานอื่นๆของเทศบาล ข้างในติดตาข่ายกรงลูกไก่

ขาต้ัง 3 ขา สูงจากพื้นดิน

1.2 เมตร (พร้อมติดต้ัง)

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในงานธุรการฝ่ายบริหาร เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ 32,000        32,000        32,000        32,000        ฝ่ายบริหาร

งานทั่วไป งานส านักงาน งานทั่วไป

(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5 นิ้ว)

จ านวน  2  เคร่ือง

113,600       113,600       113,600       113,600       
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รวมงบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลต าบลจอมทอง

ที่
ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
แผนงาน หมวด



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) รับผิดชอบหลัก
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ที่
ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
แผนงาน หมวด

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในงานธุรการฝ่ายบริหาร เครื่องส ารองไฟฟ้า 6,400          6,400          6,400          6,400          ฝ่ายบริหาร

งานทั่วไป ขนาด 800 VA งานทั่วไป

จ านวน  2  เคร่ือง

8 เครื่องพิมพ์เลเซอร/์ชนิด 24,000        24,000        24,000        24,000        ฝ่ายบริหาร

LED สี แบบ Network งานทั่วไป

จ านวน  2  เคร่ือง

9 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงานธุรการฝ่ายบริหาร ตู้เก็บเอกสารแบบบานทึบ 5,000          5,000          5,000          5,000          ฝ่ายบริหาร

งานทั่วไป จ านวน  2  ตู้ งานทั่วไป

10 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในศูนย์ผู้สูงอาย/ุศูนย์ OTOP ตู้เก็บเอกสารแบบบานทึบ 5,000          5,000          5,000          5,000          ฝ่ายบริหาร

จ านวน  2  ตู้ งานทั่วไป

11 โตะ๊ท างาน  จ านวน  1  ตัว 3,500          3,500          3,500          3,500          

12 เก้าอ้ีท างาน  จ านวน 1 ตัว 1,000          1,000          1,000          1,000          

13 เก้าอ้ีแถว 4 ที่น่ัง 3,000          3,000          3,000          3,000          

จ านวน  2  ชุด

14 การรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในศูนย์ป้องกันและ โตะ๊ท างาน  จ านวน  2 ตัว 7,000          7,000          7,000          7,000          งานป้องกันฯ

15 ภายใน บรรเทาสาธารณภยั เก้าอ้ีท างาน  จ านวน 2 ตัว 2,000          2,000          2,000          2,000          

16 ตู้เก็บเอกสารแบบบานทึบ 2,500          2,500          2,500          2,500          

จ านวน 1  ตู้

17 ตู้เก็บเอกสารแบบบานกระจก 2,000          2,000          2,000          2,000          

จ านวน  1  ตู้

18 การรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในศูนย์ป้องกันและ เครือ่งพิมพ์ ชนิดเลเอร์/ 3,300          3,300          3,300          3,300          งานป้องกันฯ

ภายใน บรรเทาสาธารณภยั ชนิด LED ขาวด า

จ านวน 1 เคร่ือง

64,700         64,700         64,700         64,700         รวมงบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) รับผิดชอบหลัก
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ที่
ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
แผนงาน หมวด

19 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ เพื่อใช้ในกิจการเทศบาล ชดุเครื่องเสียงพร้อมล าโพง 3,000          3,000          3,000          3,000          ฝ่ายบริหาร

จ านวน  1  ชุด งานทั่วไป

20 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในสถานที่ราชการเทศบาล โตะ๊หมู่บชูาไม้สัก 8,500          8,500          8,500          8,500          ฝ่ายบริหาร

กว้างขนาด  8 นิ้ว งานทั่วไป

ประจ าห้องประชุม

จ านวน  1  ชุด

21 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อใช้ในสถานที่ราชการเทศบาล โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ 35,000        35,000        35,000        35,000        ฝ่ายบริหาร

จ านวน  1  ต้น งานทั่วไป

22 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในสถานที่ราชการเทศบาล ชุดรับแขกประจ าห้องประชุม 4,500          4,500          4,500          4,500          ฝ่ายบริหาร

จ านวน  1  ชุด งานทั่วไป

23 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงานการเจ้าหน้าที่ ตู้เก็บเอกสารแบบบานกระจก 5,000          5,000          5,000          5,000          ฝ่ายบริหาร

จ านวน  2  ตู้ งานทั่วไป

24 ตู้เก็บเอกสารแบบบานทึบ 5,000          5,000          5,000          5,000          

จ านวน  1  ตู้

25 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงานพฒันาชุมชนส าหรับ ตู้โชว์บานกระจก 5,000          5,000          5,000          5,000          ฝ่ายบริหาร

โชว์ผลิตภณัฑ์งานฝีมือกลุ่มอาชีพสตรี จ านวน  2  ตู้ งานทั่วไป

26 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงานบริหารงานทั่วไป โตะ๊ท างาน 17,000        17,000        17,000        17,000        ฝ่ายบริหาร

จ านวน  2  ตัว งานทั่วไป

27 เก้าอ้ีท างาน 8,000          8,000          8,000          8,000          

จ านวน  2  ตัว

28 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานบริหารงานทั่วไป เตาไมโครเวฟ 5,000          5,000          5,000          5,000          ฝ่ายบริหาร

จ านวน  1  เคร่ือง งานทั่วไป

96,000         96,000         96,000         96,000         

86/97



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) รับผิดชอบหลัก
84/97

ที่
ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
แผนงาน หมวด

29 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานบริหารงานทั่วไป เครื่องซักผ้า ขนาด 10 กก. 20,000        20,000        20,000        20,000        ฝ่ายบริหาร

จ านวน  1  เคร่ือง งานทั่วไป

30 ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 2,000          2,000          2,000          2,000          

จ านวน  1  ชุด

31 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้ในกิจการงานบริหารทั่วไป รถยนตน่ั์งส่วนกลาง 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    ฝ่ายบริหาร

และขนส่ง จ านวน  1  คัน งานทั่วไป

32 รถยนตต์รวจการณ์ 1,700,000    1,700,000    1,700,000    1,700,000    

จ านวน  1  คัน

33 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในงานธุรการฝ่ายวิชาการและ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ 22,000        22,000        22,000        22,000        ฝ่ายวิชาการ

แผนงาน งานประมวลผล แบบที่ 1 ส านักปลัด

(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว)

จ านวน  1  เคร่ือง

34 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เครื่องส ารองไฟฟ้า 2,800          2,800          2,800          2,800          

ขนาด 800 VA

จ านวน  1  เคร่ือง

35 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร/์ชนิด 12,000        12,000        12,000        12,000        

LED สี แบบ Network

จ านวน  1  เคร่ือง

2,758,800     2,758,800     2,758,800     2,758,800     

87/97

รวมงบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) รับผิดชอบหลัก
84/97

ที่
ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
แผนงาน หมวด

36 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อให้มีระบบคอมพวิเตอร์ที่สามารถ ระบบคอมพวิเตอร์ที่ใช้ 250,000       250,000       250,000       250,000       งานบริหารทั่วไป

ให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร ส าหรับการบริการด้านงาน ส านักปลัด

ให้แก่ประชาชนได้รวดเร็วและมี ทะเบียนราษฎร

ประสิทธิภาพมากขึ้น 1.ระบบอุปกรณค์อมพิวเตอร์ HARDWARE 

1.1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับ งานประมวลผลแบบที่ 1  จ านวน 3 ชุด

2.ตดิตั้งและทดสอบการท างานระบบค าสั่งควบคุมการท างาน SOFTWARE 

2.1 ชุดโปรแกรมระบบปฏบิัติการส าหรับเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์

3. ตดิตั้งระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE  ค าสั่งควบคุม

การท างาน SOFTWARE  ระบบทะเบยีนราษฎร

3.1 ค่าติดต้ังระบบไฟฟา้และสายสัญญาณ

3.2 ค่าติดต้ังระบบคอมพวิเตอร์ HARDWARE/ SOFTWARE

3.3 ค่าบริการในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา ณ จุดติดต้ังบริการ

4. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จ านวน 3 ชดุ

5.เครื่องพิมพ์สมุดทะเบยีนบา้น (PASSBOOK PRINTER)

จ านวน 2 ชดุ

6. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวด าชนิด Network

แบบที่ 2 จ านวน 1 ชดุ

37 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้ในการปฎบิัติงานในห้องประชุม จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 20,000        20,000        20,000        20,000        งานบริหารทั่วไป

สถานที่ราชการเทศบาลต าบลจอมทอง ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว ส านักปลัด

จ านวน 1 เคร่ือง

270,000       270,000       270,000       270,000       รวมงบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) รับผิดชอบหลัก
84/97

ที่
ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
แผนงาน หมวด

38 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้ในการปฎบิัติงานในห้องประชุม เครื่องมัลตมิีเดยีโปรเจคเตอร์ 36,000        36,000        36,000        36,000        งานบริหารทั่วไป

สถานที่ราชการเทศบาลต าบลจอมทอง ระดับ XGA  ขนาด 3,500 ส านักปลัด

ANSI Lumens 

จ านวน 1 เคร่ือง

39 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานฝ่ายบริหารทั่วไปและ ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบกิฟุต 20,000        20,000        20,000        20,000        งานบริหารทั่วไป

งานพฒันาชุมชน จ านวน 2 ตู้ ส านักปลัด

40 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฎบิัติงานของส านักปลัด เครื่องโทรสาร 18,000        18,000        18,000        18,000        งานบริหารทั่วไป

แบบใช้กระดาษธรรมดา ส านักปลัด

ส่งเอกสารได้ คร้ังละ 20 แผ่น 

จ านวน 1 เคร่ือง

41 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฎบิัติงานในห้องประชุม เครื่องดดูฝุ่น ขนาด 15 ลิตร 15,000        15,000        15,000        15,000        งานบริหารทั่วไป

สถานที่ราชการเทศบาลต าบลจอมทอง จ านวน 1 เคร่ือง ส านักปลัด

42 บริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการปฎบิัติงานในห้องประชุม เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 21,000        21,000        21,000        21,000        งานบริหารทั่วไป

สถานที่ราชการเทศบาลต าบลจอมทอง ส าหรับประมวลผล ส านักปลัด

จ านวน 1 เคร่ือง

110,000       110,000       110,000       110,000       

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,413,100     3,413,100     3,413,100     3,413,100     
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รวม   42  โครงการ

รวมงบประมาณ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) รับผิดชอบหลัก

1 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการท างาน ติดตั้งเครือ่งปรับอากาศ 50,000        50,000        50,000        50,000        งานป้องกันฯ

ภายใน ประจ ารถน  าช่วยดับเพลิง

จ านวน  3  เคร่ือง

2 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เตรียมความพร้อมส าหรับ จัดซ้ือเครือ่งดับเพลิงชนิด 21,000        21,000        21,000        21,000        งานป้องกันฯ

ภายใน การปฏิบัติงานดับเพลิง น้้ายาเหลวระเหย

(NON-CFC)

ขนาด 10 ปอนด์

จ านวน 3  ถัง

3 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เตรียมความพร้อมส าหรับ จัดซ้ือชุดดับเพลิง 20,000        20,000        20,000        20,000        งานป้องกันฯ

ภายใน การปฏิบัติงานดับเพลิง จ านวน  8  ชุด

4 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน จัดซ้ือเครือ่งรับ-ส่ง วิทยุ 100,000       100,000       100,000       100,000       งานป้องกันฯ

ภายใน ประจา้ที่  จา้นวน  1  ชุด

5 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน จัดซ้ือเครือ่งรับ - ส่ง วิทยุ 25,000        25,000        25,000        25,000        งานป้องกันฯ

ภายใน ชนิดมือถือ

จ านวน  10  เคร่ือง

216,000        216,000        216,000        216,000        

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 216,000        216,000        216,000        216,000        
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บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลต้าบลจอมทอง

รวมงบประมาณ

วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

รวม   5  โครงการ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) รับผิดชอบหลัก

1 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการเก็บเอกสาร ของกอง ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 20,000        20,000        20,000        20,000        กองการศึกษา

การศึกษา และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก บานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต

พร้อมฐานรอง

จ านวน  4  ตู้

2 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อให้ผู้ปกครองได้นั้งรอรับ เก้าอ้ีสนาม 10,000        10,000        10,000        10,000        ศูนย์เด็กเล็ก

บุตรหลานที่เข้าศึกษา ขนาด 122X 30X 45 ซม.

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 4 ตัว

3 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในโรเงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 เครือ่งปรับอากาศแบบแยกส่วน 600,000       600,000       600,000       600,000       โรงเรียน

(ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) และ ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน เทศบาลฯ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทีียู

จ านวน 18 เครื่อง

เครือ่งปรับอากาศแบบแยกส่วน 120,000       120,000       120,000       120,000       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บทีียู

จ านวน 3 เครื่อง

รวมทั้งหมด จ านวน 21 เคร่ือง

750,000       750,000       750,000       750,000       รวมงบประมาณ

งบประมาณและทีผ่่านมา
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บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลต าบลจอมทอง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา

91/97
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

4 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการสอนวิชาคอมพวิเตอร์และ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา

ใช้ในการปฏบิัติงานในโรงเรียนเทศบาลฯ ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 โรงเรียน

ใช้ในการปฏบิัติงานกองการศึกษา จ านวน 33 เคร่ือง เทศบาลฯ

และศูนย์พมันาเด็กเล็ก ทต.จอมทอง โรงเรียน       จ านวน 30 เคร่ือง 660,000 660,000 660,000 660,000 ศูนย์พฒันา

ศูนย์เด็กเล็ก   จ านวน 1 เคร่ือง 22,000 22,000 22,000 22,000 เด็กเล็ก

กองการศึกษา จ านวน 2 เคร่ือง 32,000 32,000 32,000 32,000 ทต.จอมทอง

5 2.เครื่องส ารองไฟฟ้า

ขนาด 800 VA จ านวน 33 เคร่ือง

กองการศึกษา  2  เคร่ือง 5,600 5,600 5,600 5,600

โรงเรียน        30  เคร่ือง 84,000 84,000 84,000 84,000

ศูนย์เด็กเล็ก     1  เคร่ือง 2,800 2,800 2,800 2,800

6 3.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 

ชนิด LED ขาวด า 

จ านวน 5 เคร่ือง

โรงเรียน จ านวน 3 เคร่ือง 9,900 9,900 9,900 9,900

กองการศึกษา  2  เคร่ือง 6,600 6,600 6,600 6,600

7 4.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 24,000        24,000        24,000        24,000        

ชนิด LED สี แบบ Network

โรงเรียน จ านวน 2 เคร่ือง

846,900       846,900       846,900       846,900       
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รวมงบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา

91/97
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

8 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษา เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาลฯ -โตะ๊โฟเมก้าเดก็ ขนาด 10,500        10,500        10,500        10,500        โรงเรียน

60 X 120 X 50 ซม เทศบาลฯ

จ านวน 7 ตัว

9 - เก้าอ้ีเดก็อนุบาลโฟเมก้า 32,640        32,640        32,640        32,640        

25 X 28 X54 ซม

จ านวน 102 ตัว

10 - โตะ๊นักเรียนประถม ขนาด 150,000       150,000       150,000       150,000       

38 X 38 X 38 ซม. 

พนักพิง สูง 72 ซม.

จ านวน 120 ชุด

11 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาลฯ กลองใหญ่WH(LW)24"CM12 41,300        41,300        41,300        41,300        โรงเรียน

หลักยาว ขอบST เทศบาลฯ

จ านวน 1 ใบ

กลองใหญ่WH(LW)22"CM12

หลักยาว ขอบST

จ านวน 1 ใบ

กลองใหญ่WH(LW)20"CM12

หลักยาว ขอบST

จ านวน 1 ใบ

234,440       234,440       234,440       234,440       
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รวมงบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา

91/97
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

12 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาลฯ กลองใหญ่WH(LW)18"CM12 58,600        58,600        58,600        58,600        โรงเรียน

หลักยาว ขอบST เทศบาลฯ

จ านวน 1 ใบ

กลองทรีโอโลหะ 8+10+12"

พร้อมอาร์ม จ านวน 1 ชดุ

เมโลเดี้ยน Suzuki 32 คีย์

จ านวน 10 ตัว

เบลไลล่า 27 คีย์

จ านวน 2 ตัว

ฉาบเดนิแถว AA 14"

จ านวน 1 คู่

ขาแขวนกลองใหญ่

จ านวน 4 ตัว

13 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ เพื่อใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน โทรทัศน์ แอล.อี.ด ี(LED TV) 16,000        16,000        16,000        16,000        ศูนย์เด็กเล็ก

เผยแพร่ ระบบดิจิตอล ส าหรับเด็กนักเรียน ระดบัความละเอียดจอภาพ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ 1920X1080 พิกเซล 

ขนาด 40 น้ิว 

จ านวน 1 เคร่ือง

74,600         74,600         74,600         74,600         
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รวมงบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา

91/97
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

14 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ เพื่อใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน เครื่องมัลตมิีเดยีโปรเจคเตอร์ 24,000        24,000        24,000        24,000        ศูนย์เด็กเล็ก

เผยแพร่ ระบบดิจิตอล ส าหรับเด็กนักเรียน ระดบั XGA ขนาด 2,500

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ ANSI LUMENS

จ านวน 1 เคร่ือง

15 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อใช้ส าหรับล้างภาชนะ ถาดหลุม ซิงค์อ่างล้างจาน 3 หลุม 7,500          7,500          7,500          7,500          ศูนย์เด็กเล็ก

เคร่ืองครัวในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก แสตนเลส หลุมตื้น 2 หลุม

ทต.จอมทอง หลุมลึก 1 หลุม

ความยาว 1.60 เมตร

จ านวน  1  ชุด

31,500         31,500         31,500         31,500         

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,937,440     1,937,440     1,937,440     1,937,440     รวม  15   โครงการ
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รวมงบประมาณ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) รับผิดชอบหลัก

1 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใชใ้นการปฏบิัติงานของสาธารณสุขฯ เก้าอ้ีท างาน จ านวน  3  ตัว 7,000          7,000          7,000          7,000          กองสาธารณสุข

2 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการเก็บเอกสารต่าง ๆ ตู้เหลก็ เก็บเอกสารแบบ 22,000        22,000        22,000        22,000        กองสาธารณสุข

ของกองสาธารณสุขฯ บานเลื่อน จ านวน 4 ตู้

3 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใชใ้นการปฏบิัติงานของ 1.เครือ่งคอมพิวเตอร์ส าหรับ 22,000        22,000        22,000        22,000        กองสาธารณสุข

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน งานประมวลผล แบบที่ 1

จ านวน 1 เคร่ือง

4 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใชใ้นการปฏบิัติงานของ 2.เครือ่งพิมพ์ Multifunction 9,000          9,000          9,000          9,000          กองสาธารณสุข

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ชนิดเลเซอรห์รอืชนิดLED ขาวด า

จ านวน 1 เคร่ือง

5 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ เครือ่งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 12,000        12,000        12,000        12,000        กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ ชนิด LED สีแบบ Network

จ านวน 1 เครือ่ง

6 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการท างานและ เครือ่งปรบัอากาศแบบแยกส่วน 40,200        40,200        40,200        40,200        กองสาธารณสุข

บริการประชาชนได้อยา่งมปีระสทธภิาพ ชนิดแขวน (มรีะบบฟอกอากาศ)

ขนาด 30,000 บีทียู

จ านวน 1 เครือ่ง

7 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ เครือ่งส ารองไฟฟ้า 5,800          5,800          5,800          5,800          กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ ขนาด 1 KVA จ านวน 1 เคร่ือง

118,000        118,000        118,000        118,000        

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 118,000        118,000        118,000        118,000        
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รวม  7  โครงการ

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 -2564)

เทศบาลต าบลจอมทอง

รวมงบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) รับผิดชอบหลัก

1 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่กองช่าง จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ 51,000        51,000        51,000        51,000        กองช่าง

และขนส่ง และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ขนาด 120 ซีซี 

การท างาน จ านวน  1  คัน

2 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสาร ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 6,000          6,000          6,000          6,000          กองช่าง

ของกองช่าง จ านวน 2 ตู้

3 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เครื่องสแกนเนอร์ 3,100          3,100          3,100          3,100          กองช่าง

ส าหรับเก็บเอกสารทั่วไป

จ านวน  1 เคร่ือง

4 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองช่างและเป็นการ คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน 60,000        60,000        60,000        60,000        กองช่าง

เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ประมวลผล แบบที่ 2

จ านวน  2 เคร่ือง

5 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ปฏบิัติงานในกองช่าง สว่านโรตารี BOSCH GBH 40,000        40,000        40,000        40,000        กองช่าง

 8-45 DV จ านวน 1 เคร่ือง

6 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่กองช่าง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 1,375,000    1,375,000    1,375,000    1,375,000    กองช่าง

และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ 

การท างาน ไม่ต่ ากว่า 4,000 ซีซ๊

หรือก าลังเครือ่งยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 105 กิโลวัตต์

1,535,100     1,535,100     1,535,100     1,535,100     

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,535,100     1,535,100     1,535,100     1,535,100     รวม   6   โครงการ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564)
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เทศบาลต าบลจอมทอง

รวมงบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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