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คำนำ 

  “แผนพัฒนาท้องถิ่น” เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะกำหนดทิศทางการดำเนินงานเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ เป้าหมายตามนโยบายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้กำหนด การที่
องค์การบริหารส่วนตำบลสระจะพัฒนาไป ในทิศทางใด จำเป็นต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ หรือแผนงานใน
อนาคตและแปลงมาสู่การปฏิบัติ ดังนั้น แผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึง มีความสำคัญต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะต้องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง และเพ่ือนำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิด ประโยชน์สาธารณสูงสุด ต่อไป การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาสั่งการให้องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นทบทวนเพ่ือให้มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถนำนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลและ กระทรวงมหาดไทยไป
ปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีห้วง 
ระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการบริหารงานเชิงบูรณาการ พ.ศ. 2560 โดยการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการ
แปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องดำเนินการเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งนี้การเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 2/2565 มีเจตนารมณ์เพ่ือตรวจสอบความเรียบร้อยก่อน
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น เสนอให้สภา องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  เห็นชอบก่อนผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและ
ประกาศใช้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสระ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงที่ ฉบับ2/2565 นี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์
ของแนวทางการพัฒนาที่กำหนดอย่างรอบคอบเพ่ือให้ได้โครงการ / กิจกรรมที่ครบถ้วน และสามารถนำไป
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม ได้ต่อไป  
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 ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 1. ด้านกายภาพ  
  1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล  
   องค์การบริหารส่วนตำบลสระเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็น อบต. 
ขนาดกลาง ตั้งอยู่ที่ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  โดยได้รับการจัดตั้งตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๓๙  มีเนื้อท่ีประมาณ  413  ตารางกิโลเมตร  ห่างจากอำเภอ
เชียงม่วนประมาณ  ๑๒  กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัดพะเยา  เดินทางตามทางหลวงหมายเลข  ๑๐๙๑  
ระยะทางประมาณ  ๑๑๐  กิโลเมตร  หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๕๑  ระยะทางประมาณ  ๘๐  
กิโลเมตร  ตั้งอยู่ที่ราบสูงกว่าระดับน้ำทะเล  ๓๐๐  เมตร  สภาพเป็นพื้นที่ราบระหว่างหุบเขา  มีเทือกเขาล้อมรอบ  
มีพ้ืนที่บางส่วนเป็นเนินเขาสูง  บางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขา  มีแม่น้ำยมไหลผ่าน จุดพิกัดที ่  N ๖๒๘๕๙๗  E 
๒๐๙๒๗๐๓ 

อาณาเขต 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ  อำเภอปง               จังหวัดพะเยา 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ  ตำบลบ้านมาง         จังหวัดพะเยา 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ตำบลเชียงม่วน        จังหวัดพะเยา 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  อำเภอดอกคำใต้       จังหวัดพะเยา 
 
  1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  
   ลักษณะภูมิประเทศในเขตตำบลสระ  เป็นพื้นที่ราบระหว่างหุบเขา  มีเทือกเขาล้อมรอบ  
บางส่วนเป็นเนินสูง  บางส่วนเป็นที่ราบลาดเอียงเขา  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและที่ราบริมแม่น้ำยม  ซึ่งเป็น
แหล่งน้ำธรรมชาติสายสำคัญของตำบล  เป็นแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงสำหรับการอุปโภคบริโภค  และยังเป็นแหล่งน้ำทำ
การเกษตรของตำบล  ซึ่งเป็นอาชีพส่วนใหญ่ของประชากรในตำบลสระ 

  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
            ฤดูร้อน      เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม   

            ฤดูฝน       เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม   

            ฤดูหนาว    เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์   
 
  1.4 ลักษณะของดินและท่ีดิน  
   สภาพของที่ดิน  เป็นดินร่วนปนทราย  พ้ืนที่ของตำบลสระเหมาะแก่การทำการ
เพาะปลูกพืชหลายชนิด  และเหมาะที่จะทำการเลี้ยงสัตว์  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   
ตำบลสระมีจำนวนพื้นที่  ๙๑,๐๖๖  ไร่  และพ้ืนที่ทำการเกษตรจำนวน  ๒๑,๙๖8  ไร่  โดยมีพ้ืนที่  ส.ป.ก. 
จำนวน  ๑๑,๗๑๗  ไร่   ดังตารางที่  1.1 
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ตารางที่  1.1  จำนวนพื้นที่ในตำบล  และพ้ืนที่ทำการเกษตรตำบลสระ  จำแนกตามรายหมู่บ้าน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พ้ืนที่ทั้งหมด (ไร่) พ้ืนที่การเกษตร (ไร่) 

๑ บ้านท่าฟ้าเหนือ ๒๔,๒๒๕ ๒,๐๐๐ 

๒ บ้านท่าฟ้าใต้ ๑๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ 

๓ บ้านสระเหนือ   ๑,๒๕๐   ๖๕๐ 

๔ บ้านสระใต้   ๗,๕๗๗ ๒,๑๔๕ 

๕ บ้านทุ่งหนอง  ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ 

๖ บ้านหล่าย    ๙๕๐   ๔๕๕ 

๗ บ้านฟ้าใหม่   ๑,๒๘๕   ๙๕๐ 

๘ บ้านราษฎร์พัฒนา   ๒,๖๐๐ ๒,๖๐๐ 

๙ บ้านนาบัว   ๕,๐๐๐ ๑,๕๐๐ 

๑๐ บ้านเหล่าพัฒนา   ๒,๒๘๙ ๒,๑๙๙ 

๑๑ บ้านฟ้าสีทอง   ๕,๖๐๐ ๑,๖๐๐ 

๑๒ บ้านสระกลาง ๑๐,๒๙๐ ๑,๐๒๙ 

๑๓ บ้านห้วยกั้งปลา ๑๕,๐๐๐ ๑,๘๕๐ 

รวม  ๑๓  หมู่บ้าน ๙๑,๐๖๖ ๒๑,๙๖๘ 

     ที่มา : แผนแม่บทการพัฒนาในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลสระ 

 
  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ  
      แม่น้ำ         ได้แก่     แม่น้ำยม   ไหลผ่านเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำหล่อเลี้ยงชีวิต ของประชาชน   ตำบลสระ 
      ลำห้วย       ได้แก่ 1. ห้วยสระ  เป็นลำห้วยผ่านภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 8 ประชาชน 
                                  ใช้อุปโภค ด้านการเกษตรในครัวเรือน  รดน้ำพืชผักสวนครัว มีผู้ใช้น้ำ 566 ครัวเรือน  
                              2. ห้วยแหน หมู่ที่ 3 เป็นลำน้ำไหลผ่านพื้นที่การเกษตร ใช้อุปโภค ด้านการเกษตรไร่นา 
                                  สวนผสมมีผู้ใช้น้ำ  456 ครัวเรือน 
                              3. ห้วยขาม หมู่ที่ 1 เป็นลำน้ำไหลผ่านพ้ืนที่การเกษตร ใช้อุปโภค ด้านการเกษตรไร่นา 
                                  สวนผสมมีผู้ใช้น้ำ  153 ครัวเรือน 
                              4. ห้วยอวน  หมู่ที่ 4 เป็นลำน้ำไหลผ่านพื้นที่การเกษตร ใช้อุปโภค ด้านการเกษตรไร่นา 
                                  สวนผสมมีผู้ใช้น้ำ  336  ครัวเรือน 
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                              5. ห้วยทรายขาว  หมู่ที่ 8 เป็นลำน้ำไหลผ่านพื้นที่การเกษตร ใช้อุปโภค ด้านการเกษตร 
                                  ไร่นาสวนผสมมีผู้ใช้น้ำ  186 ครัวเรือน 
                              6. ห้วยแป้น หมู่ที่ 4 เป็นลำน้ำไหลผ่านพ้ืนที่การเกษตร ใช้อุปโภค ด้านการเกษตรไร่นา 
                                  สวนผสมมีผู้ใช้น้ำ  336 ครัวเรือน 
                              7. ห้วยขิง หมู่ที่ 1 เป็นลำน้ำไหลผ่านพื้นที่การเกษตร ใช้อุปโภค ด้านการเกษตรไร่นา 
                                  สวนผสมมีผู้ใช้น้ำ  153 ครัวเรือน 
                              8. ห้วยขาม หมู่ที่ 1 เป็นลำน้ำไหลผ่านพ้ืนที่การเกษตร ใช้อุปโภค ด้านการเกษตรไร่นา 
                                  สวนผสมมีผู้ใช้น้ำ  153 ครัวเรือน 
                              9. ห้วยป่าไร่ หมู่ที่ 7 เป็นลำน้ำไหลผ่านพ้ืนที่การเกษตร ใช้อุปโภค ด้านการเกษตรไร่นา 
                                  สวนผสมมีผู้ใช้น้ำ  173  ครัวเรือน 
                            10. ห้วยเฒ่าดา หมู่ที่ 7 เป็นลำน้ำไหลผ่านพื้นที่การเกษตร ใช้อุปโภค ด้านการเกษตรไร่ 
                                  นาสวนผสมมีผู้ใช้น้ำ  173  ครัวเรือน 
                            11. ห้วยต้นผึ้ง หมู่ที่ 4 เป็นลำน้ำไหลจากภูเขาผ่านพ้ืนที่การเกษตร ใช้อุปโภค ด้านการ 
                                  เกษตรไร่นา  สวนผสมมีผู้ใช้น้ำ  112  ครัวเรือน 
                            12. ห้วยติ้ว  หมู่ที่ 1 เป็นลำน้ำไหลจากภูเขาผ่านพื้นที่การเกษตร ใช้อุปโภค ด้านการ 
                                  เกษตรไร่นา  สวนผสมมีผู้ใช้น้ำ  135  ครัวเรือน 
                            13. ห้วยยะว่าง  หมู่ที่ 1 เป็นลำน้ำไหลจากภูเขาผ่านพ้ืนที่การเกษตร ใช้อุปโภค ด้านการ 
                                  เกษตรไร่นา  สวนผสมมีผู้ใช้น้ำ  135  ครัวเรือน 
                            14. ห้วยตะก๋อง หมู่ที ่10 เป็นลำน้ำไหลผ่านพื้นที่การเกษตรใช้อุปโภคด้านการเกษตร 
                                  ไร่นาสวนผสมมีผู้ใช้น้ำ  128  ครัวเรือน 
  ทั้ง 14 ลำห้วย  มีน้ำหลากในช่วงฤดูฝน  และแห้งแล้งในช่วงฤดูร้อน ซึ่งหน่วยงานราชการได้ 
                     แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพ้ืนที่ โดยก่อสร้างฝายชะลอน้ำ  แต่ยังไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่  
    อ่างเก็บน้ำ   ได้แก่  1. อ่างห้วยสระ  หมู่ที่ 10 
                             2. อ่างห้วยแหน  หมู่ที่ 3 

        3. อ่างห้วยเกี๋ยง  หมู่ที่ 12 
        4. อ่างห้วยน้ำมัน  หมู่ที่ 11 
        5. อ่างห้วยเฒ่าดา หมู่ที่ 7 

                             6. อ่างห้วยป่าแขม  หมู่ที่ 4 
                             7. อ่างห้วยยะว่าง  หมู่ที่ 1 
                             8. อ่างห้วยห้างเสือ  หมู่ที่ 2 
                             9. อ่างห้วยศรีคล้ำ   หมู่ที่ 8 
  1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้  
   ต้นไม้  ได้แก่  สัก  มะค่า  เต็ง รัง ฯลฯ  ส่วนใหญ่เป็นไม้เนื้อดีเหมาะสำหรับทำเครื่องเรือน 
ป่าไม้  เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของตำบลสระ  ป่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์  มีของป่าให้ประชาชนในพ้ืนที่ ได้
ประโยชน์จากป่า  เช่น  เห็ด  หน่อไม้  ผักหวาน ไข่มดแดง และผักพ้ืนบ้านต่างๆ   พ้ืนที่ป่าอยู่ในเขตรับผิดชอบ
ของอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ซึ่งได้อนุรักษ์ต้นน้ำ  และพันธุ์สัตว์ป่า เช่นนกยุง  และการป้องกันการบุกรุกทำลาย
ป่า จึงทำให้พื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ 
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 2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
  2.1 เขตการปกครอง  
   องค์การบริหารส่วนตำบลสระมีเนื้อที่ประมาณ  413  ตารางกิโลเมตร  แบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็น  ๑๓  หมู่บ้าน  โดยมีจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้ง  ๑๓  หมู่บ้าน  
ประกอบด้วยหมู่บ้านดังต่อไปนี้  ตามตารางที่  2.1   

ตารางที่  2.1  เขตการปกครองและรายชื่อผู้นำฝ่ายปกครอง 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน  ตำแหน่ง 

๑ บ้านท่าฟ้าเหนือ นายปั่น   มูลศรี ผู้ใหญ่บ้าน 

๒ บ้านท่าฟ้าใต้ นายวิษณุวัตน์  วัฒนภากูล ผู้ใหญ่บ้าน 

๓ บ้านสระเหนือ นายศรีไทย  ทองกาบ ผู้ใหญ่บ้าน 

๔ บ้านสระใต้ นายนพกร    บ้านสระ ผู้ใหญ่บ้าน 

๕ บ้านทุ่งหนอง นายธีรศักดิ์  แก้วมาเรือน ผู้ใหญ่บ้าน 

๖ บ้านท่าฟ้าหล่าย นางถนอม  แสงศรีจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 

๗ บ้านท่าฟ้าใหม่ นายรวย   เขื่อนแก้ว กำนันตำบลสระ 

๘ บ้านราษฎร์พัฒนา นายยัญ   ศรีทานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 

๙ บ้านนาบัว นายสานเจียว     แซ่ลี ผู้ใหญ่บ้าน 

๑๐ บ้านเหล่าพัฒนา นายสวิง    สืบแสน ผู้ใหญ่บ้าน 

๑๑ บ้านฟ้าสีทอง นายจำลอง  กันทะ ผู้ใหญ่บ้าน 

๑๒ บ้านสระกลาง นายทรงฤทธิ์   บ้านสระ ผู้ใหญ่บ้าน 

๑๓ บ้านห้วยก้างปลา นายวุฒิพงษ์   เชาว์วัฒนานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 
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3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  
   ลักษณะประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระ  แยกเป็นชุมชนคือ 
  1. ชุมชนพ้ืนเมืองเดิม ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านสระ มีจำนวน 6 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 3,4,5,8,10,12 
  2. ชุมชนไทลื้อ  ตั้งอยู่บริเวณบ้านท่าฟ้าตอนเหนือของตำบลสระ  มีจำนวน  5  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
หมู่ที่  1,2,6,7 และ11  ซึ่งชาวไทลื้อยังคงอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวไทลื้อเป็นอย่างดี 
  3. ชุมชนชาวไทยภูเขา  เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าเย้า  มีจำนวน  2 หมู่บ้าน  คือบ้านนาบัว หมู่ที่  9  
และบ้านห้วยกั้งปลาหมู่ที ่ 13 ไม่มีการอพยพย้ายถิ่นและได้รับการพิจารณาลงรายการสัญชาติไทยครบถ้วนแล้ว     
  ประชากรของตำบลสระ  ประกอบด้วยชาวพ้ืนเมือง (ชาวเมืองเหนือ) ร้อยละ  53  ชาวไทลื้อ  
ร้อยละ 37 และชาวไทยภูเขา (เผ่าเมี่ยน) ร้อยละ 10 มีประชากรทั้งสิ้น 6,232  คน  แยกเป็นชาย  3,083 คน  
หญิง  3,149  คน  ความหนาแน่นเฉลี่ย 17  คน/ตารางกิโลเมตร  จำนวนครัวเรือน  2,335  ครัวเรือน  
จำนวนประชากรแยกเป็นรายหมู่บ้าน  ดังนี้ 
 3.2.  ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

ตารางท่ี  1.3   จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (ปี) 

อบต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 

 หญิง ชาย หมายเหตุ 

จำนวนประชากรเยาวชน 488  คน 478  คน อายุต่ำกว่า 18 ปี 

จำนวนประชากร 1,877  คน 1,907  คน อายุ 18-60 ปี 

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 696  คน 632  คน อายุมากกว่า 60 ป ี

รวม 3,061 คน 3,017 คน ทั้งสิ้น 6,078 คน 
 

          **  ที่มาของข้อมูล    :   สำนักงานบริหารการทะเบยีนอำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา  ข้อมูล  ณ  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2564    
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ตารางที่  1.4  จำนวนประชากรในเขตตำบลสระจำแนกตามรายหมู่บ้าน 

หมู่ที่ หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย  (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

1 บ้านท่าฟ้าเหนือ 163 196 196 392 

2 บ้านท่าฟ้าใต้ 278 320 364 684 

3 บ้านสระ 186 227 247 474 

4 บ้านสระใต้ 345 362 381 743 

5 บ้านทุ่งหนอง 235 296 318 614 

6 บ้านท่าฟ้าหล่าย 95 106 111 217 

7 บ้านท่าฟ้าใหม่ 178 204 199 403 

8 บ้านราษฎร์พัฒนา 189 254 238 492 

9 บ้านนาบัว 146 250 235 485 

10 บ้านเหล่าพัฒนา 237 316 309 625 

11 บ้านฟ้าสีทอง 158 203 187 390 

12 บ้านสระกลาง 121 143 149 292 

13 บ้านห้วยก้างปลา 77 140 127 267 

                        รวม 2,408 3,017 3,061 6,078 

          **  ที่มาของข้อมูล    :   สำนักงานบริหารการทะเบยีนอำเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา  ข้อมูล  ณ  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2564 
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 4. สภาพทางสังคม   
  4.1 การศึกษา  
    ตำบลสระ มีจำนวนสถานศึกษา  จำแนกได้ดังนี้ 

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลสระ  จำนวน   5  โรงเรียน 
ข้อมูล ตุลาคม  2563 

โรงเรียน 

จำนวนนักเรียน 

รวม อนุบาล 

2-3 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ 11 7 6 7 7 9 8    52 

โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 20 8 14 11 14 3 4    74 

โรงเรียนบ้านสระ 40 32 24 22 15 14 19    166 

โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง 16 6 10 8 7 9 8    64 

โรงเรียนบ้านนาบัว 11 5 3 7 8 5 6    45 

รวม 99 61 58 54 47 40 44    403 

ข้อมูลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลสระ  จำนวน   6  แห่ง 
ข้อมูล  ตุลาคม  2563 

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

ที ่ สถานศึกษา 
จำนวนเด็ก 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบัว 3 6 9 

 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยก้างปลา - - - 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระ 9 10 19 

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฟ้าใหม่ 8 3 11 

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฟ้าเหนือ 5 3 8 
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6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหนอง 10 6 16 

 รวม 35 28 63 

ประเด็นสำคัญของการจัดการศึกษา 
1. การจัดให้มีการศกึษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
2. การศึกษาที่สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอย่างสมดุล ระหว่างปัญญาธรรม คุณธรรมและ 
    วัฒนธรรม 
3. การศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคนไทยทั้งปวง มุ่งสร้างพื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝังความเป็นสมาชิกท่ีดีของ 
    สังคม ตั้งแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. พัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ือการทำงานที่มีคุณภาพ 
5. สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ตรง ตามความต้องการของผู้เรียนการศึกษาเป็น 
    กระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม  เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสามารถ 
    พ่ึงตนเองและพ่ึงกันเองได้และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
 

 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ 
“ คนเก่ง    คนดี   และมีความสุข ” คือคุณลักษณะของผู้เรียนตามแนวพระราชบัญญัติ 

การศึกษา โดยมีความหมายดังนี้ 
  เก่ง    คือคนที่มีสมรรถภาพสูงในการดำเนินชีวิต มีความรอบรู้ในเรื่องของไทยและสากล ทันสมัย 
ทันเหตุการณ์ ทันเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถพิเศษเฉพาะทางและพัฒนาตนเองได้เต็ม
ศักยภาพ เป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี รู้จักแก้ปัญหาและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้  
ดี    คือคนที่ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งทางด้าน
จิตใจ และพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น มีวินัย เอื้อเฟ้ือเกื้อกูลผู้อื่น มีเหตุผล รับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์ พากเพียร 
ขยัน ประหยัด มีจิตสำนึกในประชาธิปไตย รักษาสิ่งแวดล้อม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างสันติสุข มีความสุข   
คือคนที่มีสุขภาพดี ทั้งกายและจิต ร่าเริงแจ่มใส รู้จักและเข้าใจตนเอง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสุขในการเรียนรู้
และการทำงาน มีความรักต่อทุกสรรพสิ่ง ปลอดพ้นจากอบายมุข และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียงแก่อัตภาพ
นอกจากนี้แล้ว สิ่งที่จะขาดเสียมิได้สำหรับคุณสมบัติที่พึงปรารถนาของผู้เรียนในอนาคตคือ จะต้องเป็นผู้ที่ รักการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาคุณลักษณะทั้ง 3 ประการดังกล่าวข้างต้นให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป 
เป้าหมายของการจัดการศึกษา  อยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น “คนเก่ง  คนดี  และมีความสุข”  โดยมีการ
พัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย  พัฒนาคนตามธรรมชาติ  และเต็มตามศักยภาพ  ตรงตามความต้องการ  ทั้งในด้าน
สุขภาพร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และทักษะ คุณธรรมและจิตสำนึกท่ีพึงประสงค์และอยู่ในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข 

  4.2 สาธารณสุข 
   ตำบลสระ  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล/หมู่บ้าน  และสถานบริการ
สาธารณสุข  รวมทั้งสิ้นจำนวน    4  แห่ง  มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จำนวน  8  คน  คือ 
  1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระ   หมู่ที่  3    พ้ืนที่บริการ  หมู่ที่  3,4,5,8,10,12  
  2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระ บ้านท่าฟ้าใต้  หมู่ที่  11  พ้ืนที่บริการ  หมู่ที่  
1,2,6,7,11 
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  3.  สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนาบัว  หมู่ที่  9  พ้ืนที่บริการ  หมู่ที่  9 
  4.  สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยกั้งปลา  หมู่ที่  13  พื้นที่บริการ  หมู่ที่  13 
 

  4.3. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ตำบลสระมีศูนย์รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยมีป้อมยามตำรวจ
ให้บริการประชาชน  1 แห่ง  คือ  สามแยกบ้านฟ้าใหม่ หมู่ที่ 7 
  นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  ได้ดำเนินการจัดหารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์  ไว้ใช้
ในกจิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  อัคคีภัย  สาธารณภัยอื่น ๆ รวมถึงการรักษา  
ความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในเขตตำบลสระ  
 5. ระบบบริการพื้นฐาน  
  5.1 การคมนาคมขนส่ง  
   การคมนาคมสัญจรไปมาตำบลสระมีเส้นทางหลัก  2  เส้นทาง  คือ 
  (1)  ทางหลวงหมายเลข  1091  จากตัวจังหวัด - อำเภอปง  –  ตำบลสระ – อำเภอ 
                           เชียงม่วน – จังหวัดน่านและจังหวัดแพร่ 
                     (2)  ทางหลวงหมายเลข  1251  จากตัวจังหวัดพะเยา – อำเภอดอกคำใต้ – บ้านบ่อเบี้ย – 
                           ตำบลสระ   
  สภาพถนนทั้งสองเส้นทางที่ใช้ในการคมนาคมเป็นถนนลาดยางตลอดทั้งสายใช้ได้ตลอดฤดูกาล  

ส่วนการคมนาคมภายในหมู่บ้านสะดวกเกือบทุกสาย  ยกเว้น  2  หมู่บ้าน  คือ  บ้านนาบัว  หมู่ที่  9  และบ้าน
ห้วยก้างปลา  หมู่ที่ 13 พื้นที่ถนนยังเป็นหุบเขา ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเขา  การเดินทางไม่สะดวกโดยเฉพาะในฤดูฝน 
  

      5.2 การไฟฟ้า  
 ตำบลสระมีไฟฟ้าใช้ทั้ง  13  หมู่บ้าน  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น  2,335   ครัวเรือน  มีไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟกิ่ง) ที่ให้ความสว่างของชุมชน มีการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรแล้วเป็นบางพื้นท่ี แต่ยังไม่ทั่วถึง 

  5.3  การประปา 
     ตำบลสระมีครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา  จำนวน  511  ครัวเรือน  6  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 
3,4,8,9,10  และ  12  ที่อยู่ในกิจการประปา อบต.สระ  เป็นประปาขนาดกลางและขนาดเล็กที่ได้รับการถ่าย
โอนจากกรมอนามัยและกรมโยธาธิการและผังเมือง  โดยมีแหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำยม  และในปีงบประมาณ  2550  
ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เพ่ือให้บริการน้ำอุปโภคบริโภคในเขตหมู่บ้าน  หมู่ที่  3,4,8,9,10  และ  12  และในปีงบประมาณ  2559 
ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เพ่ือให้บริการน้ำอุปโภคบริโภคในเขตหมู่บ้าน  หมู่ที่  1,5  และ 9  

  5.4 โทรศัพท์  
        ตำบลสระมีโทรศัพท์บ้านใช้ในครัวเรือน  แต่ไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  ประชากรใช้
โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะให้บริการ และมีหอกระจายข่าวตามหมู่บ้าน  เพ่ือ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการและของชุมชน  จำนวน  13  หมู่บ้าน 
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  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และพัสด ุ
    ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอเชียงม่วน  มี 1 แห่ง บุรุษไปรษณีย์รับผิดชอบเขตตำบลสระ 1  คน   
รับ – ส่งไปรษณีย์และพัสดุ  ทุกวันทำการ 

 6. ระบบเศรษฐกิจ  
  6.1  การเกษตร  

       ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเป็นการผลิตขั้นต้นบางส่วนประกอบ
อาชีพรับจ้างทำงานในภาคการเกษตรตามฤดูกาล    โดยมีผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญคือ ข้าวโพด  ข้าว ข้าว
ฟ่าง ยางพารา ยาสูบ   กะหล่ำปลี  ฟักทอง  ฟักเขียว ขิง  ฯลฯ ผลไม้ เช่น ลำไย มะขามหวาน ฝรั่ง  พุทรา เงาะ  
ลองกอง ฯลฯ เกษตรกรปลูกพืชหลากหลายชนิดมากข้ึน  ตามความต้องการของตลาด   มีการแปรรูปทางการ
เกษตรที่สำคัญคือ โรงอบลำไย  โรงบ่มใบยาสูบ   ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านทุ่งหนอง  หมู่ที่  5 และโรงงานไม้กวาด ตั้งอยู่
บ้านท่าฟ้าใต้ หมู่ที่ 2   

  6.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
  -  ปั๊มน้ำมันและสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง  จำนวน   6    แห่ง 
  -  โรงสีข้าว      จำนวน  12  แห่ง 
  -  โรงสีข้าวโพด                                                       จำนวน   3    แห่ง 
  -  ร้านค้าที่ทำกิจการค้าปลีกเป็นหลัก   จำนวน  59   แห่ง 
  -  ร้านรับซ่อมยานยนต์  เครื่องจักรกล     จำนวน    9   แห่ง 
  -  ร้านรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า    จำนวน    -   แห่ง 
  -  โรงบ่มใบยาสูบ/โรงอบลำไย             จำนวน    1   แห่ง  
  -  ตลาดสด      จำนวน    5  แห่ง 
  -  สถานที่จำหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข  จำนวน    9   แห่ง 
     พ.ศ. 2535 (ร้านอาหาร) 
  -  บ้านเช่า      จำนวน   2    แห่ง 
  -  โกดังเก็บสินค้า               จำนวน   3    แห่ง 
  -  สถานที่ให้เช่าติดตั้งระบบรับสัญญาณโทรศัพท์  จำนวน   9    แห่ง 
  -  ร้านเสริมสวย       จำนวน   5    แห่ง 
  -  โรงงานกระดาษสา     จำนวน   2   แห่ง 

-  โรงงานไม้กวาด     จำนวน   1   แห่ง 
-  โรงงานผลิตเหล้า     จำนวน   1   แห่ง 
-  โรงงานขนมจีน     จำนวน   1   แห่ง 
-  ร้านอินเทอร์เนต     จำนวน   1   แห่ง 
-  ขาย หิน  ทราย     จำนวน   1   แห่ง 

       รวม  จำนวน  130   แห่ง 
  6.2 การประมง  
    เกษตรกร ผู้เลี้ยงปลาในเขตตำบลสระ  มีจำนวน  80 ราย  ส่วนมากเลี้ยงปลาเพ่ือบริโภค
กันในครัวเรือน เลี้ยงเพ่ือขายมีเพียง  5  ราย   
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  6.3 การปศุสัตว์  
    เกษตรกร เลื้ยงสัตว์ เช่น  โค  กระบือ  สุกร  ไก่  เป็ด  เลี้ยงสัตว์เพ่ือขายและเพ่ือบริโภคกัน
ในครัวเรือน 
  6.4 การท่องเที่ยว   
   ตำบลสระมีแหล่งท่องเที่ยว ตามเส้นทางการท่องเที่ยว  ดังนี้ 
วัดท่าฟ้าเหนือ  

เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของตำบล อยู่ห่างจากอบต.สระประมาณ ๑๓ กิโลเมตร  
มีภาพประติมากรรมที่ควรศึกษามากมายนิทานชาดก ภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่การประกอบอาชีพของชาวไทลื้อ  
ในสมัยก่อนเป็นภาพวาดที่งดงามด้วยช่างผีมือดีที่ได้วาดเอาไว้ 
 

โบราณสถานวัดท่าฟ้าใต้  
 แหล่งข้อมูลโบราณวัดท่าฟ้าใต้สร้างเมื่อปี  พ.ศ.  2311 โดยมีพระครูบาธรรมเสนา  พร้อมด้วยพ่อ
เฒ่าแสนอิทฐิ  กลุ่มผู้นำชาวไทลื้อซึ่งอพยพมาจากเมืองสิบสองปันนา   มณฑลยูนานตอนใต้ของประเทศจีน
แผ่นดินใหญ่  เข้ามาสู่ผืนแผ่นดินไทยทางจังหวัดน่าน  กลุ่มชาวไทลื้อของพ่อเฒ่าแสนอิทฐินี้เป็นกลุ่มชนที่ทำมาหา
กินอยู่ในเมืองพง เมืองล้า  แคว้นสิบสองปันนา ประเทศจีนเป็นเชื้อชาติลื้อ มีภาษาพูดเป็นของตนเองสำเนียงลื้อ  
นับศาสนาพุทธ  มีพิธีกรรมตามศาสนาพราหมณ์ เชื่อถือ ทางไสยศาสตร์  มีวัฒนธรรมประเพณีและภาษาเขียนเป็น
ของตนเอง  ได้ถูกพวกจีนรุกไล่และอพยพหนีข้าศึกลงมาทางตอนใต้ เพราะเป็นชนชาติที่ไม่ชอบทำสงครามกับใคร 
รักความสงบและหวงแหนเชื้อชาติตระกูลเดียวกันมาก  จึงได้พร้อมใจกันสร้างวัดท่าฟ้าใต้ขึ้นมา  เพ่ือเป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจและสักการะบูชา  โดยสร้างเป็นรูปทรงปั้นหยาศิลปะไทลื้อ  
 

วัดพระธาตุโป่งเกลือ 
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีที่ชาวตำบลสระถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

ที่สำคัญแหล่งหนึ่งของตำบล  
 

ดงหอพระยาหาญ 
เป็นสถานที่สำคัญของชาวตำบลสระถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแหล่งหนึ่งของตำบล 

ที่ตั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระ  ถึงทางเข้าดงหอรูปปั้นพระยาหาญประมาณ ๔ กิโลเมตรตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ 
บ้านสระเหนือ บริเวณมีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ควรอนุรักษ์และศึกษามีธรรมชาติที่สวยงาม บริเวณมีหาดน้ำยมที่
สวยงาม  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวตำบลสระที่ควรอนุรักษ์ไว้ และชาวตำบลสระได้จัดงานบวงสรวงพระยาหาญ
ขึ้นทุกปี เพ่ือเป็นการน้อมรำลึกถึงผู้กล้าที่มาสร้างตำบลสระ ให้มีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์จนถึงปัจจุบัน 
 

พระธาตุสระคำหลวง 
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีที่ชาวตำบลสระถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

ที่สำคัญแหล่งหนึ่งของตำบล  มีความงดงามของพระธาตุมีความงดงามจะเห็นเป็นรูปองค์พระล้อมรอบบริเวณพระ
ธาตุเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวตำบลสระอนุรักษ์และสืบทอดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ตำบลสระ จัดขึ้นทุกปี เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ประชาชาในตำบลและบริเวณใกล้เคียงได้มาสักการบูชา 
 

แท่นพระป่า (รอยพระบาท) 
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เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีที่ชาวตำบลสระถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแหล่งหนึ่ง
ของตำบล มีความงดงามของแท่นพระป่ามีความงดงามจะเห็นเป็นรูปรอยพระบาทอยู่ตรงกลาง มีแอ่งน้ำขนาดเล็ก
อยู่ตรงกลาง ซึ่งไม่มีวันแห้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวตำบลสระอนุรักษ์และสืบทอดงานประเพณีสรงน้ำแท่น 
พระป่า  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระจัดขึ้นทุกปี เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ประชาชาในตำบลและบริเวณใกล้เคียง
ได้มาสักการะบูชา 
 

 เหมืองเชียงม่วน  
 เหมืองถ่านหินเชียงม่วนเป็นเหมืองขนาดเล็ก  ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านเหล่าพัฒนา ตำบลสระ อำเภอเชียง
ม่วน จังหวัดพะเยา มีพื้นที่ประทานบัตร จำนวน 11 แปลง รวมเป็นพ้ืนที่ทั้งสิ้น 2,570 ไร่ ซึ่งบริษัท บ้านปู จำกัด 
(มหาชน) ภายใต้ชื่อ บริษัท เหมืองเชียงม่วน จำกัด ดำเนินการผลิตถ่านหินในเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 
จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยวิธีการทำเหมืองแบบเปิด ขนาดยาวประมาณ 2 กิโลเมตร กว้างประมาณ 1 กิโลเมตร 
ลึกประมาณ 40 - 50 เมตร ถ่านหินที่ผลิตได้เป็นถ่านหินประเภทลิกไนต์ ที่มีปริมาณซัลเฟอร์ต่ำ ส่วนใหญ่
จำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายในประเทศทั้งในธุรกิจไฟฟ้า ซีเมนต์และเยื่อกระดาษ ภายหลังเหมืองถ่านหินได้หยุด
ดำเนินการในปี พ.ศ. 2553 ได้มอบพ้ืนที่ส่วนที่เป็นอาคารจัดแสดงและพ้ืนที่สาธารณะ จำนวน 200 ไร่ ให้แก่
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวตำบลสระ
และนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านมา 
 แอ่งเชียงม่วน เป็นผลจากการชนกันระหว่างแผ่นเปลือกโลกอินเดียกับแผ่นเปลือกโลกยูเรเซีย ตั้งแต่
มหายุคซีโนโซอิก (หรือเมื่อ 65 ล้านปีก่อน) ทำให้เกิดการหมุนตัวตามเข็มนาฬิกาของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และเริ่มเกิดการเปิดของอ่าวไทย และแอ่งบนบกต่างๆ บริเวณภาคเหนือและภาคกลางตอนบนในยุคเทอร์เชียรี 
รวมทั้งแอ่งเชียงม่วน โดยแอ่งมีลักษณะยาววางตัวในแนวเหนือ – ใต้ มีความกว้างประมาณ 8 กิโลเมตร ยาว
ประมาณ 25 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 200 ตารางกิโลเมตร วางตัวอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 295 
เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นแอ่งที่มีรอยเลื่อนขนาบตามขอบแอ่งทั้ง 2 ด้าน และวางตัวแบบไม่ต่อเนื่อง
อยู่บนหินสีแดงของมหายุค    มีโซโซอิก แอ่งเชียงม่วนมีสภาพแวดล้อมการสะสมตะกอนมาแบบหนองน้ำจืดขนาด
ใหญ่ บริเวณโดยรอบมีต้นไม้หลากหลายชนิดขึ้นอยู่ ภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น แอ่งเชียงม่วนจึงเป็นแหล่ง
ที่อยู่และหากินของสัตว์หลายชนิด อาทิ เต่า จระเข้ ปลา หอย ช้างโบราณ เอปหรือบรรพบุรุษของอุรังอุตังใน
ปัจจุบัน เป็นต้น 
 แอ่งเชียงม่วนมีการสะสมตัวของตะกอนซึ่งมีความหนารวมทั้งสิ้นประมาณ 466 เมตร แบ่งเป็น 3 ชั้นหิน 
ล่างสุดเป็นหินทราย วางตัวอยู่ใต้หินโคลนหรือตะกอนเนื้อละเอียดสลับกับชั้นถ่านหิน ซึ่งมีความหนาชั้นละ
ประมาณ 14 - 20 เมตร ส่วนชุดหินบนสุดเป็นหินทรายหรือตะกอนเม็ดหยาบ ถ่านหินของแอ่งเชียงม่วนเกิดจาก
การสะสมตัวในแอ่งน้ำ หนอง และบึง จึงมักพบซากดึกดำบรรพ์สะสมตัวร่วมในชั้นถ่านหิน อาทิ กระดูกและฟัน
ของช้ างเตตระโลโฟดอน (Tetralophodon xiaolongtanensis) หรือช้ างโบราณ  4  งา เอป เชี ยงม่ วน 
(Khoratpithecus chiangmuanensis) เต่าหับชนิดใหม่ของโลก (Cuora chiangmuanensis) จระเข้ ปลา อีเก้ง 
หมู  หอยชนิดต่าง ๆ เช่น หอยเจดีย์ผิวเรียบ หอยเจดีย์หนาม หอยกาบ และเมล็ดพืชโบราณ จากหลักฐานซากดึก
ดําบรรพ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ละอองเรณู และการศึกษาสภาวะแม่เหล็กโลกโบราณ สามารถระบุได้ว่าแอ่งเชียง
ม่วนมีอายุไมโอซีนตอนกลาง หรือประมาณ 13 - 15 ล้านปีก่อน 
 อีกทั้งยังมีห้องนิทรรศการบรรพชีวินแหล่งเหมืองเชียงม่วน ที่ได้เก็บรักษาบรรพชีวิน จำนวนกว่า  64 
รายการ เป็นบรรพชีวินที่มีความสำคัญที่ควรแก่การศึกษาทางโบราณชีววิทยา เช่น 
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1.บรรพบุรุษเต่าหับ ( มีความสำคัญมากที่สุด เนื่องจากขึ้นทะเบียน และจดแจ้งครอบครองโดยองค์การ
บริหารส่วนตำบลสระ) ซากดึกดำบรรพ์เต่าน้ำจืดชนิด คูโอรา เชียงม่วนเอนซิส (Cuora chianmuanensis) เป็น
เต่าน้ำจืดชนิดใหม่ของโลก (Naksri et al., 2013) มีลักษณะใกล้เคียงกับเต่าสกุล คูโอรา หรือ เต่าหับในปัจจุบัน 
(Cuora amboinensis) มีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 12 ล้านปีก่อน หรือสมัยไมโอซีนตอนกลาง ถือว่าเป็นบรรพบุรุษ
เต่าหับที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลก ช่วยเผยถึงวิวัฒนาการและการแพร่กระจายของเต่าหับในทวีปเอเชีย และบ่งชี้ว่า
เต่าหับที่แพร่กระจายทั่วเอเชียในปัจจุบันจุดกำเนิดมาจากประเทศไทยนั่นเอง ซากดึกดำบรรพ์เต่าน้ำจืดชนิด คูโอ
รา เชียงม่วนเอนซิส จึงได้รับการประกาศให้เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึก
ดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 
221 ง วันที่ 17 กันยายน 2558 หน้าที่ 10 

โดยมีชื่อสามัญว่า : เต่าหับเชียงม่วน 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cuora chiangmuanensis (คูโอรา เชียงม่วนเอนซิส) 
มีอายุ : 12 ล้านปีก่อน (สมัยไมโอซีนตอนกลาง) 
ซากดึกดำบรรพ์ที่พบ : กระดอง  
มีความสำคัญทางโบราณชีววิทยา คือ : เป็นบรรพบุรุษของเต่าหับที่แพร่กระจายทั่วเอเชียในปัจจุบัน 

2.เอปเชียงม่วน 
เอป (Ape) หรือลิงไม่มีหางขนาดใหญ่เป็นบรรพบุรุษของอุรังอุตัง การค้นพบซากดึกดำบรรพ์ฟันจำนวน 

18 ซี่ ของเอปในเหมืองเชียงม่วน เป็นการค้นพบซากดึกดำบรรพ์เอปครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ซากดึกดำบรรพ์ที่พบมีลักษณะคล้ายกับเอปสกุล ลูแฟงพิเธคัส (Lufengpithecus) ที่พบทางตอนใต้ของจีน และ
ใกล้เคียงกับเอปที่พบที่จังหวัดนครราชสีมา สกุล โคราชพิเธคัส (Khoratpithecus) ต่างกันเฉพาะขนาดของฟัน
หน้าและกรามซี่ ในสุดที่ ใหญ่กว่า จึงตั้ งชื่อเป็นชนิดใหม่ของโลก ชื่อว่า โคราชพิเธคัส เชียงม่วนเอนซิส 
(Khoratpithecus chiangmuanensis) (Chaimanee et al., 2003) โดยเอปเชียงม่วนจะมีน้ำหนักประมาณ 
50 – 70 กิโลกรัม มีชีวิตอยู่เมื่อ 12.75 – 9.7 ล้านปีก่อน หรือสมัยไมโอซีนตอนกลางถึงไมโอซีนตอนปลาย มี
ลักษณะใกล้เคียงกับอุรังอุตังในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังพบไพรเมทที่จังหวัดกระบี่ แสดงให้เห็นว่าทวีปเอเชีย 
โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแหล่งกำเนิดและวิวัฒนาการของมนุษย์ได้เช่นกัน 

โดยมีชื่อสามัญว่า : เอปเชียงม่วน 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Khoratpithecus chiangmuanensis 
มีอายุราวๆ : 12.75 – 9.7 ล้านปีก่อน (สมัยไมโอซีนตอนกลาง – ไมโอซีนตอนปลาย) 
ซากดึกดำบรรพ์ที่พบ : ฟัน 
มีความสำคัญทางโบราณชีววิทยา คือ : เป็นบรรพบุรุษของอุรังอุตังในปัจจุบัน 

3.ช้างโบราณ 4 งา 
เตตระโลโฟดอน (Tetralophodon) เป็นช้างดึกดำบรรพ์ที่เป็นกลุ่มบรรพบุรุษดั้งเดิมของช้างในปัจจุบัน 

สูงประมาณ 2.5 เมตร มีงา 4 อัน หรือ 2 คู่จากขากรรไกรบนและล่าง มีชีวิตอยู่เมื่อ 12.2  – 13.5 ล้านปีก่อน 
หรือสมัยไมโอซีนตอนกลาง พบซากดึกดำบรรพ์ได้ในหลายภูมิภาค ทั้งยุโรป เอเชีย และอเมริกา ในประเทศไทยพบ
ขากรรไกร ฟัน และงา ที่แหล่งบ่อทรายเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา และในแหล่งเหมืองเชียงม่วน พบงา 
สะโพก และกระดูกส่วนอ่ืนๆอีกหลายชิ้น จัดเป็นชนิด เตตระโลโฟดอน เซียวลองตานเอนซิส (Tetralophodon 
xiaolongtanensis) (Chavasseau et al., 2009) ซึ่งพบทางตอนใต้ของจีน บ่งบอกถึงการแพร่กระจายพันธุ์ของ
ช้างโบราณกลุ่มนี้ไปทั่วเอเชียในอดีตได้เป็นอย่างดี 
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 ปัจจุบันหลังการส่งมอบพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลสระเป็นหน่วยงานที่ดูแลรักษาพ้ืนที่ดังกล่าวโดยใช้
งบประมาณท่ีบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ เงินสนับสนุน จากกองทุนจัดการซากดึกดำ
บรรพ์  กรมทรัพยากรณี  
 
 
ประเพณีสืบสานตานตุงไทลื้อท่าฟ้า 

ตุงเป็นสินค้า OTOP ของตำบลที่กลุ่มผู้สูงอายุชาวไทลื้อโบราณได้ทอ เพ่ือ แสดงให้เห็นถึงความเป็น
เอกลักษณ์ของคนไทลื้อที่นิยมการทําบุญเป็นอย่างมาก เพ่ือเป็นศิริมงคลแก่ตนเองถ้าเป็นผู้ชายจะบวชเรียนตั้งแต่
ยังเป็นเด็กเพ่ือให้ได้รับการฝึกปฏิบัติตนและอบรมตามหลักทางพุทธศาสนา สวนผู้หญิงไมสามารถบวชไดจึงทอตุง
ถวายวัด  เพ่ือเป็นอานิสงส์แก่ตัวเอง  การทอตุงจะทําด้วยความศรัทธาและทอด้วยมือที่มีความละเอียดอ่อน  
เพราะผู้หญิงไทลื้อทุกคนนิยมการทอผ้าซึ่งงานประเพณีดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันที่ ๑๓ เมษายน 
จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งมีนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมความงดงามของตุง เพ่ือให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชาในตำบลและบริเวณใกล้เคียงได้สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีคงไว้ตลอดไป 

น้ำตกห้วยต้นผึ้ง 
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่ชาวตำบลสระถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแหล่งหนึ่งของตำบล   

ที่ตั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระ  ถึงทางเข้าน้ำตกประมาณ  2  กิโลเมตรถนนสายเชียงม่วน – ดอกคำใต้  
ความงดงามของน้ำตกถ้าหากนักท่องเที่ยวถ่ายรูปแบบเต็มตรงหน้า จะเห็นเป็นรูปเหมือนพระประธานในวัดเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวตำบลสระอนุรักษ์ต้นน้ำที่ ใช้อุปโภค – บริโภคของตำบลธรรมชาติสายงามถ้าหาก
นักท่องเที่ยวท่านใดอยากท่องเที่ยวแบบศึกษาธรรมชาติสองข้างทางเป็นเส้นทางที่ศึกษาธรรมชาติมีต้นไม้ที่หายาก
ให้ทา่นได้ด ู
 

น้ำตกบ้านนาบัว 
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่ชาวตำบลสระถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแหล่งหนึ่งของตำบล   

ที่ตั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระ  ถึงทางเข้าน้ำตกประมาณ  ๑๙  กิโลเมตร ถนนสายเชียงม่วน – ดอกคำใต้ 
ทางแยกเข้าบ้านห้วยกั้งปลา – นาบัว  ความงดงามของน้ำตกถ้าหากนักท่องเที่ยวถ่ายรูปจะได้ธรรมชาติที่สวยงาม 
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวตำบลสระอนุรักษ์ต้นน้ำที่ใช้อุปโภค – บริโภคของตำบลธรรมชาติสายงามถ้าหาก
นักท่องเที่ยวท่านใดอยากท่องเที่ยวแบบศึกษาธรรมชาติสองข้างทางเป็นเส้นทางที่ศึกษาธรรมชาติมีต้นไม้ที่หายาก
ให้ท่านได้ด ู
 

ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมไทลื้อท่าฟ้า 
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอนุรักษ์พิพิธภัณฑ์ของเก่าแก่ที่ชาวตำบลสระถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

แหล่งหนึ่งของตำบล ในด้านภูมิปัญญา  ที่ตั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระ  ถึงทางเข้าน้ำตกประมาณ   ๑๐  
กิโลเมตร ถนนสายเชียงม่วน – พะเยา ใกล้กับศูนย์ OTOP ไทลื้อท่าฟ้า  ความงดงามของบ้านไทลื้อแบบประยุกต์
และมีสถานที่บริการร้านค้าของชาวไทลื้อ  ชมพิพิธภัณฑ์ของเก่าแก่ท่ีชุมชนอนุรักษ์ไว้ให้เด็ก นักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ และเป็นจุดพักผ่อนที่สำคัญแห่งหนึ่งในตำบล 

 
  6.5 อุตสาหกรรม  
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    ตำบลสระมีโรงงานอุตสาหกรรม 2 แห่ง  ได้แก่   
    1.  โรงอบใบยาสูบและลำไยอบแห้ง 
    2.  โรงงานผลิดไม้กวาดข้าวฟ่าง 
 
 
  6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

  ชุมชนชาวไทลื้อ  5  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่ 1,2,6,7 และ 11  มีการประกอบอาชีพ
เสริมคือการทอผ้าลายไทลื้อ  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองของชาวไทลื้อ  มีการแปรรูปผ้าทอเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน  
เช่น  ผ้าเช็ดหน้า  ตุงพ้ืนเมือง  กระเป๋าผ้าทอไทลื้อ  นอกจากนี้  ยังมีการทำหัตถกรรมอ่ืน ๆ  ได้แก่  การทำ
กระดาษสา  การทำไม้กวาดดอกแก้ว  การจักสาน   

 7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
  7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
  ตำบลสระ ประกอบด้วย  13  หมู่บ้าน ประชากรของตำบลสระ  ประกอบด้วยชาวพ้ืนเมือง 
(ชาวเมืองเหนือ) ร้อยละ  53  ชาวไทลื้อ  ร้อยละ  37  และชาวไทยภูเขา (เผ่าเมี่ยน) ร้อยละ  10    มีประชากร
ทั้งสิ้น  6,232  คน  แยกเป็นชาย  3,083  คน  หญิง   3,149  คน  จำนวนครัวเรือน  2,335  ครัวเรือน   
  7.2   ข้อมูลด้านการเกษตร 
   ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา  ไร่ข้าวโพด ปลูกผัก สวน
ผลไม ้ สวนยางพารา ตำบลสระมีพ้ืนที่ทำการเกษตรจำนวน ๒๑,๙๖๐ ไร่ โดยมีพ้ืนที่  ส.ป.ก.จำนวน  ๑๑,๗๑๗  ไร่ 
และมีที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนและเขตอุทยาน จำนวน 3,000  ไร่ 
  7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
   ตำบลสระ มีแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร  คือ แม่น้ำจำนวน 1  แห่ง  ลำห้วย จำนวน 6 แห่ง 
และบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  จำนวน  16 แห่ง    
  7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  
   ตำบลสระ มีแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค คือแหล่งน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน 6 แห่ง 
บ่อน้ำตื้น และโอ่งน้ำขนาดใหญ่สำหรับเก็บน้ำฝน ของแต่ละครัวเรือน 
 8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
  8.1  การนับถือศาสนา  
    ประชาชนตำบลสระ  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
  8.2  ประเพณีและงานประจำปี  
สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  -  วัด/สำนักสงฆ์   จำนวน   5  แห่ง 
   1.  วัดท่าฟ้าเหนือ ตั้งอยู่ที่  บ้านท่าฟ้าเหนือ  หมู่ที่  1 
   2.  วัดท่าฟ้าใต้  ตั้งอยู่ที่  บ้านฟ้าสีทอง  หมู่ที่  11 
   3.  วัดสระเหนือ  ตั้งอยู่ที่  บ้านสระเหนือ  หมู่ที่  3 
   4.  วัดสระใต้  ตั้งอยู่ที่  บ้านสระใต้  หมู่ที่  4 
   5.  วัดทุ่งหนอง  ตั้งอยู่ที่  บ้านทุ่งหนอง  หมู่ที่  5    

ประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของท้องถิ่น   
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  1.  ประเพณีวันสงกรานต์  จัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปี  เป็นกิจกรรมที่สืบทอดกันมา  
ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  คือ  การประกวดนางงามสงกรานต์  พิธีรดน้ำดำหัวบิดามารดา  ปู่ย่าตายาย  และ
ผู้สูงอายุในชุมชน  และมีการทำบุญเลี้ยงพระ  สรงน้ำพระพุทธรูป  ทำบุญตักบาตร   มีการละเล่นพื้นเมืองต่าง ๆ 
  2.  พิธีบวงสรวงแท่นพระป่า  ตรงกับวันขึ้น  15 ค่ำ  เดือน  6  ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาของทุกปี  
ประกอบด้วยกิจกรรมบวงสรวงแท่นพระป่า แข่งขันบั้งไฟ  ทำบุญตักบาตร  และกิจกรรมนันทนาการรื่นเริงต่าง ๆ 
  3.  พิธีบวงสรวงพระธาตุโป่งเกลือ  ตรงกับวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  7  ของทุกปี  มีพิธีทำบุญตัก
บาตร  กิจกรรมบวงสรวง  การแข่งขันบั้งไฟ  และกิจกรรมรื่นเริงนันทนาการต่าง ๆ 
  4.  ประเพณีทำบุญเข้าพรรษา  ประมาณเดือนกรกฎาคม  หรือสิงหาคม  ของทุกปี  กิจกรรมมี
การทำบุญแห่เทียนพรรษาไปถวายวัดต่าง ๆ  ในพ้ืนที่  และทำบุญตักบาตร 
  5.  ประเพณีออกพรรษา ประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร 
และฟังธรรม 
  6.  ประเพณีตานก๋วยสลากพัตร  ประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี  กิจกรรมทำก๋วยสลาก  ไป
ถวายตามวัดต่าง ๆ  
  7.  ประเพณีลอยกระทง  ประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  กิจกรรมทำบุญตักบาตร  และมี
การลอยกระทง  ประกวดนางนพมาศ  มีการละเล่นต่าง ๆ 

  8.3   ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
    ตำบลสระ มีประชาชนหลายชาติพันธุ์ ได้แก่  ชนพื้นเมือง  ใช้ภาษาพ้ืนเมืองเหนือ  ไทลื้อ  
ใช้ภาษาไทลื้อ และชนเผ่าเมี่ยน(เย้า)  ใช้ภาษาเม่ียน 

  8.4   สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
     1. ผ้าทอไทลื้อ  กระเป๋าทำจากผ้าทอไทลื้อ  กระเป๋าผ้า  และตุง ของกลุ่มสตรี ตำบลสระ  
                            2. ไม้กวาด    ของกลุ่มผู้พิการตำบลสระ 
     3. น้ำพริกน้ำผัก  ของกลุ่มแม่บ้านบ้านท่าฟ้าหล่าย  หมู่ที่ 6 ตำบลสระ 

 9. ทรัพยากรธรรมชาติ  
  9.1  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
        การจัดทำโครงการพัฒนาในด้านนี้ของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนใหญ่จะ
เป็นโครงการเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  การขุดลอกลำน้ำที่ตื้นเขิน  การวางท่อระบายน้ำ  เพ่ือ
ป้องกันปัญหาน้ำท่วม  การปลูกป่า  แต่ก็ยังมีการบูรณาการการดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานราชการอ่ืนในเรื่องของการฝึกอบรม  เพ่ือสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการดูแล  รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เช่น  การสร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะ  การ
คัดแยกขยะ  เป็นต้น 

    ที่ผ่านมาปัญหาสำคัญของท้องถิ่นในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมก็คือ  เรื่องขยะซึ่งองค์การ
บริหารส่วนตำบลสระได้ดำเนินกิจกรรมคัดแยกขยะ มีหมู่บ้านนำร่องคือหมู่ที่ 6 ในปี 2561 ได้รับรางวัลชมเชย
ด้านบริหารจัดการขยะโดยชุมชน ในระดับจังหวัด จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการเก็บถังขยะออกจากชุมชน และวางแผน
การเก็บขยะโดยมีการคัดแยกเป็นขยะเปียกและขยะแห้ง มีรถขะขององค์การบริหารส่วนตำบลสระบริการเก็บตาม
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ตารางกำหนด ความสำเร็จเบื้องต้นที่เกิดขึ้นมาก การจัดเวทีประชาคมการบริหารจัดการขยะทุกหมู่บ้านและการให้
ความรู้ ตั้งแต่ ระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษา และประชาชน  
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ส่วนที่ 2    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 

การจัดทาแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติ
เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง”ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคนสรุปย่อได้ 
ดังนี้  
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม หลักปรัชญาของ 
              เศรษฐกิจพอเพียง”  

คติพจน์ประจำชาติ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน”  
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที ่1 เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที ่2 เศรษฐกิจขยายตัวด้วยการค้าส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้นขึ้น  
ยุทธศาสตร์ที ่3 คนไทยมีศักยภาพและความสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต  
ยุทธศาสตร์ที ่4 สังคมไทยมีความเป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำน้อย  
ยุทธศาสตร์ที ่5 เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที ่6 ระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
ความมั่นคงเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ  โดยเฉพาะการเจริญเติบโตและ ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นกับนานาชาติทั้งด้านการลงทุนและการท่องเที่ยว  และความสงบสุข ของสังคมโดยรวม 
ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ ลด/ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก และสร้าง
ความเชื่อในอาเซียนและประชาคมโลก มีกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ ดังนี้  

(๑ ) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธำรงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  

(๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ กระจาย
อำนาจ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  

(๓) ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  เน้นเสริมสร้างกระบวนการสันติสุข
และแนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  
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(๔) บริหารจัดการชายแดน โดยพัฒนาความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ความมั่นคง ร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน พัฒนาพ้ืนที่ชายแดน พ้ืนที่ศักยภาพตรวจคนเข้าเมือง เสริมสร้างความสัมพันธ์ ด้านวัฒนธรรม
เร่งรัดจัดทาหลักเขตแดน แก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อน การลักลอบเข้าเมือง  

(๕) พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหา
ภัยคุกคามข้ามชาติ ลดผลกระทบจากภัยก่อการร้าย และเสริมสร้างความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
ไซเบอร์  

(๖) พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพกองทัพ ปรับโครงสร้างกาลังและยุทโธปกรณ์ที่เหมาะสม พัฒนาระบบงาน
ข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

(๗) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และการปกปูองรักษาผลประโยชน์
แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน  

(๘) ปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  กำหนด/ปรับแก้
กฎหมายให้เอื้อต่อการดาเนินงาน และให้ความสำคัญกับการติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ และต่อเนื่อง  
 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Growth & Competitiveness)  
เพ่ือให้ไทยหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง จำเป็นต้องเพ่ิมอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) อยู่ที่ร้อยละ ๕.๐-๖.๐ ต่อปี ในอีก ๑๕ ปี และรายได้ต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๑๒,๔๐๐ ดอลลาร์  
ต่อปี ดังนั้น ประเทศต้องมีแนวทางในการดาเนินงานที่สำคัญ ดังนี้  

(๑) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจไทยยังคงมีความเสี่ยงที่ต้องเผชิญ อาทิ เศรษฐกิจโลก ยังฟ้ืนตัว
ล่าช้า การเปลี่ยนแปลงทางการเงินในตลาดโลก และการเปลี่ยนแปลงของราคาพลังงาน เป็นต้น ดังนั้นจึงต้องสร้าง
ความแข็งแกร่งของปัจจัยพ้ืนฐานและการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคท่ีเหมาะสม ดังนี้  

(๑.๑) รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อม่ัน โดยดาเนินนโยบาย การคลังและ 
การเงินให้มีความสอดคล้องกัน รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน และสร้างความ
เชื่อมั่นในต่างประเทศโดยการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง(๑.๒) ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ทั้งภาครัฐและเอกชนที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศและยุทธศาสตร์จังหวัดที่สะท้อนความต้องการและศักยภาพของพื้นที่  

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ประเทศไทยมีฐานการผลิตที่หลากหลายที่ยังสามารถพัฒนา
คุณภาพให้เป็นกาลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญได้ แต่ยังต้องเผชิญกบัปัญหา ซึ่งต้องเร่งดาเนินการแก้ไข ดังนี้  

(๒.๑) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและย่ังยืน โดยฟื้นฟูดูแลรักษาฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และให้เกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งดินและที่ดิน แหล่งน้า และความหลากหลาย ทาง
ชีวภาพ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่ดินทากิน และจัดทาพระราชบัญญัติคุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรม เพ่ือให้เป็นฐาน
การผลิตการเกษตรที่ม่ันคงในการประกอบอาชีพการเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร  

(๒.๒) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร โดย อาศัยองค์ความรู้ ทางวิชา 
การเกษตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมความแม่นยาของระบบจัดการการผลิตและการตลาด ทาการเกษตร
เป็นแปลงใหญ่มากขึ้นและเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมใหม่  ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตการเกษตรโดยวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ และ
เทคโนโลยีการผลิตให้ได้ผลผลิตสูงและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก สร้างระบบเตือนภัย
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การเกษตร พัฒนากระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัย ทั้งมาตรฐานภายในประเทศและ
มาตรฐานอาเซียนและยอมรับในระดับสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

(๒.๓) ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ 
เกื้อกูลกับระบบนิเวศมากขึ้น เช่น เกษตรที่ปลอดภัย เกษตรทฤษฎีใหม่ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน เกษตร
อินทรีย์ และเกษตรธรรมชาติ เป็นต้น พัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้เข้มแข็งเพ่ือเป็นกลไกการช่วยเหลือเกษตรกร
สมาชิกและชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรกรรมและสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตร  
บริหารจัดการเชิงธุรกิจตลอดห่วงโซ่การผลิตให้เกษตรกรมีการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการมากขึ้น  มีการทา
การเกษตรแบบพันธสัญญาที่เป็นธรรมแทนการผลิตแบบอิสระที่มีความเสี่ยงด้านราคาสินค้าเกษตร  

(๒.๔) พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ พัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกท่ีมีศักยภาพสูง โดยจะผลักดนั 
ไทยเป็นฐานการผลิตและการส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วน  พร้อมทั้งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยการยกระดับ
มาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะ พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ และบุคลากรและเทคโนโลยีการผลิต ตลอดจน
สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทย นอกจากนี้ จะพัฒนาไทยให้เป็นฐานการผลิต การพัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือผลิตสินค้าที่มีความละเอียดสูง และการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ พร้อมทั้งมีตราสินค้า
เป็นของไทยและเป็นที่รู้จักในเอเชีย  

(๒.๕) การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยพัฒนากลุ่มเมืองท่องเที่ยว และผลักดัน ให้ไทยเป็น 
ศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมทั้งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยจะ
ให้ความสำคัญกับการตลาด การดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาระบบ โลจิสติกส์เพ่ือการ
ท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัย และพัฒนาท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม เชื่อมโยงสินค้า 
OTOP กับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา 

(๒.๖) ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ พัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของ 
ภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสร้างรายได้ แล้วนาไปยกระดับคุณภาพบริการเพ่ือลดความเหลื่อมล้าภายในประเทศ โดยการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านบริการด้านสุขภาพ (Health Services) โดยเฉพาะ ในโรงพยาบาลเอกชนที่
มีความพร้อม และส่งเสริมและพัฒนาสถานบริการสุขภาพ (Wellness Health) เช่น สปา และนวดแผนไทย เป็น
ต้น ในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพในการผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มาตรฐาน
และส่งเสริมการตลาดในเชิงรุก ตลอดจนพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา วิชาการ และงานวิจัยด้าน
การแพทย์ของภูมิภาค  

(๓) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ผลจากการวิเคราะห์ของทั้ง World Economic Forum 
(WEF) แ ล ะ  International Institute for Management Development (IMD) พ บ ว่ า ศั ก ย ภ า พ ข อ ง
ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับต่างประเทศยังไม่สูงจึงจาเป็นต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ
ทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และวิสาหกิจชุมชน โดยมี
แนวทางในการดาเนินการที่สำคัญ ดังนี้  

(๓.๑) พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทยในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ 
รูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น และสามารถต่อยอดด้วยความคิดและนวัตกรรม รวมทั้งสร้างความได้เปรียบจากความ
หลากหลายและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด ไลฟ์สไตล์ และ
ก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตลอดจนส่งเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เป็นแหล่ง
รวบรวมและศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์  และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย  เพ่ือสนองตอบผู้บริโภคทุกระดับ  และรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญในการสร้างเครื่องหมายการค้าของตนเอง และสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยให้เป็นที่
ยอมรับของคนท่ัวโลก  
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(๓.๒) พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยสู่สากล (SMEs) ให้มีการรวมกลุ่ม คลัสเตอร์ที ่
เข้มแข็งเพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการดาเนินธุรกิจ  และ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน อาทิ พัฒนาและยกระดับผู้รับช่วงผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลค่า เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมให้เติบโตอย่างสมดุลตามศักยภาพของพ้ืนที่ ด้วยการ
กำหนดธุรกิจที่มีศักยภาพและเชื่อมเครือข่ายธุรกิจในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุน SMEs ที่มีศักยภาพขยายการลงทุนไปในต่างประเทศ  

(๓.๓) ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล 
เป็นช่องทางในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยจะปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาจาก การพัฒนานา
ตลาด มาเป็น ตลาดนาการพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญคือ หนึ่ง การส่งเสริม OTOP ตามกลุ่ม 
(Segment) ได้แก่ กลุ่มดาวเด่น สู่สากล จะให้ความสำคัญกับพัฒนามาตรฐานสู่สากลและการสร้างแบรนด์ กลุ่ม
เอกลักษณ์ เน้นเสริมสร้างจุดเด่นและความต่างที่ตรงใจลูกค้าและสร้างแบรนด์  และกลุ่มพัฒนาเข้าสู่ตลาดแข่งขัน
เน้นการเพ่ิมผลผลิต ยกระดับมาตรฐานและขยายตลาด กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มปรับตัว เข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตจะเน้น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และทักษะ ตลอดจนขยายตลาดและค้นหาความเก่ง สอง การเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน
โครงการ OTOP ด้วยการปรับโครงสร้างคณะกรรมการอานวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติให้สอดคล้อง
กับการส่งเสริมตามกลุ่มและทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินระดับผลิตภัณฑ์และการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์  
OTOP รวมทั้งตั้งศูนย์กลางสนับสนุน OTOP 

(๓.๔) พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และกลุ่ม 
ประชาชน/เกษตรกรในชุมชน ให้เป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งให้สามารถพ่ึงพา
ตนเอง โดยในส่วนของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จะเน้นการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ สร้างเครือข่ายตลาด จัดตั้ง
กองทุนวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้ในการประกอบวิสาหกิจชุมชน และเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่รัฐ
เพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับการพัฒนาสหกรณ์จะให้ความสำคัญกับเพ่ิมศักยภาพการ
เชื่อมโยงระบบการผลิตกับตลาด ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมชุมชน รวมทั้งพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชนนอกระบบการศึกษา  
 

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดย  
(๔.๑) เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเป็นฐานการผลิตใหม่ กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจและ 

ความเจริญสู่ภูมิภาค สร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งในด้านการผลิตร่วมและ
ช่องทางการตลาดร่วมกัน  

(๔.๒) พื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออก (ESB) พัฒนาเป็นฐานการผลิตที่ใช้ 
เทคโนโลยีสูงมีบริการทันสมัย ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  

(๔.๓) พื้นที่เมืองศูนย์กลางความเจริญ พัฒนาเป็นเมืองที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และน่าอยู่ 
 ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างเหมาะสม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มี
อนาคต มีระบบรางเชื่อมโยงเมืองศูนย์กลางความเจริญทั่วประเทศ บริหารจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีขีดความสามารถสูง  

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โดย  
(๕.๑) ด้านการขนส่ง ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การ 

ขนส่งที่ต้นทุนต่ำ รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไปสู่เมือง
ศูนย์กลางของภูมิภาคทั่วประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง และ
อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงอากาศยานและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เพ่ือสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ  
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(๕.๒) ด้านความม่ันคงทางพลังงาน พัฒนาให้มีความมั่นคงในราคาที่เหมาะสม โดยกระจาย 
ประเภทของเชื้อเพลิง ส่งเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพรายพ้ืนที่ อาศัยความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพด้านพลังงาน  พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  และนาไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมที่จะเป็น
ฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงแหล่งพลังงานกับประเทศในอาเซียน เพ่ือให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางซื้อขายพลังงานในภูมิภาค  

(๕.๓) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เป็น 
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ทันสมัยและกระจายทั่วถึง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญ
ระดับมาตรฐานสากล เพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และใช้ ICT ในการสร้างนวัตกรรมการบริการ
ภาครัฐแบบบูรณาการ ประยุกต์ ICT เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต  การศึกษา และพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

(๕.๔) การวิจัยและพัฒนา มีเปา้หมายที่เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ  
๓ โดยมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน ๒๐:๘๐ โดยบูรณาการงานวิจัยระหว่างหน่วยงานวิจัยหลักของประเทศ และสนับสนุน
วิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ อาทิ ข้าว มันสาปะหลัง ยางพารา โลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน อาหารแปรรูป และสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ อากาศยาน และผลิตภัณฑ์ไบโอเบส รวมทั้งงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาอุตสาหกรรม นอกจากนี้ จะเพ่ิมจานวนบุคคลากรด้านวิจัยและพัฒนาเป็น ๗๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ 
คน เช่น พัฒนานักวิจัยและสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตลอดจนเพ่ิม
ประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภาคการผลิตและบริการ เป็น
ต้น  

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก โดย  
(๖.๑) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศท้ัง 

ในระดับทวิภาคี และพหุภาคี และต่อยอดความร่วมมือกับประเทศยุทธศาสตร์/มีศักยภาพและประเทศในอนุ
ภูมิภาค เพ่ือส่งเสริมความมั่นคง ในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและในระดับโลก และ ความเจริญก้าวหน้าและลดความ
เหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืนร่วมกันในทุกมิติ  

(๖.๒) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การใหบ้ริการทางการศึกษา การ 
ให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย  

(๖.๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการดาเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู้ประกอบการไทย 
ในต่างประเทศ  

(๖.๔) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ด้าน 
อาหารด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการปูองกันภัยในทุกรูปแบบ  

(๖.๕) ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและถ่วงดุลระหว่างกลุ่ม 
อำนาจต่างๆและแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการดารงความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมการขยายความร่วมมือ
ระหว่างอนุภูมิภาคและภูมิภาคกับประเทศนอกภูมิภาคบนหลักของการรักษาดุลยภาพของการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม
มหาอำนาจต่าง ๆ  

(๖.๖) เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศในการผลักดันการ 
พัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งประเทศกาลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืน ๆ และให้ความช่วยเหลือทั้งในด้าน
การเงินและทางเทคนิคกับประเทศกาลังพัฒนาในการพัฒนาด้านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนา
ทุนมนุษย ์ 
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(๖.๗) สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และส่งเสริม 
การค้ากับกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน (Intra-Regional Trade) มากข้ึน เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
ที่เก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดท่าทีเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลง
ที่ผลบังคับใช้แล้ว ตลอดจนใช้โอกาสจากการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน รวมทั้ง วางแนวทางปูองกันผลกระทบที่
อาจเกิดข้ึน 

(๖.๘) สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศและ 
ผลประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่าง ๆ และสาธารณชนไทย รวมทั้งดาเนินการเชิงรุกในการสร้าง
ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ท่ีดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจ และด้านอ่ืน ๆ ของประเทศไทย  
 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (Inclusive 
Growth)  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และลดความเหลื่อมล้าในสังคม โดยมี

เป้าหมายที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพและมีความมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  มีโอกาสในการเข้าถึง
ทรัพยากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในสังคมสูงวัย 
โดยมีแนวทางในการดาเนินงานที่สำคัญ ดังนี้  

(๑) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน โดยเสริมสร้าง 
ศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ วางรากฐานจริยธรรม คุณธรรมของสมาชิกใน
ครอบครัว การสร้างความอบอุ่นและความมั่นคงให้ครอบครัว และการสร้างความสมดุลระหว่างการทางานและ
ชีวิตส่วนตัว  

(๒) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดย 
ช่วงวัยเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือ
แรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ  วัยผู้สูงอายุให้มีการทางานที่ เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการดารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพ
และโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ  

(๓) การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้าง 
ความมั่นคงทางด้านรายได้และการออม กระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งในด้านบริการสาธารณะขั้น
พ้ืนฐาน และฐานทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มด้อยโอกาส เช่น การเข้าถึงปัจจัยการ
ผลิต/ที่ดินทากินของเกษตรกรรายย่อย การได้รับบริการด้านการศึกษาและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพของเด็กยากจน 
และการสร้างหลักประกันทางรายได้ให้กับแรงงานนอกระบบที่มีรายได้น้อย  เป็นต้น รวมทั้งการจัดรูปแบบ
สวัสดิการพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (customized welfare) ที่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (cost sharing)  

(๔) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดยการ 
ปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษา จัดโครงสร้างจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือสร้าง ความรับผิดชอบ
ต่อผลลัพธ์ (Accountability) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับ
ระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน 
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รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะกาลังคนทั้งระบบตั้งแต่ระดับปฐม
ศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู ้ 

(๕) การพัฒนาระบบสุขภาพ บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ๓ กองทุน เพ่ือให้เกิด 
ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเหลื่อมล้าในระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐ พัฒนาการบริหารจัดการระบบสุขภาพด้วยการมีและใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข การส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน การสนับสนุนความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาระบบบริการที่มีการลงทุนและ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคม
ผู้สูงอายุ รวมทั้งการสร้างโอกาสในการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ  
(Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) โดยนารายได้กลับมาใช้
ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการให้ความสำคัญกับมิติสุขภาพในทุก
นโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน  

(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย โดย 
เตรียมการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  อาทิ ระบบผังเมืองและที่อยู่
อาศัย การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง การจัดการพ้ืนที่สาธารณะที่มีความปลอดภัยและเข้าถึงได้ง่ายสาหรับ
ประชาชนทุกกลุ่ม การให้บริการทางสังคม ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจาวันสาหรับผู้สูงอายุ  

(๗) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม โดยการฟ้ืนฟูบทบาท 
สถาบันศาสนาในการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมตามหลักคาสอนทางศาสนา การธำรงรักษาวัฒนธรรมที่
ดีงามเพ่ือเป็นฐานรากที่เข้มแข็งในสังคมท่ามกล่ามวัฒนธรรมที่หลากหลาย  และการบริหารจัดการทุนทาง
วัฒนธรรมเพื่อสร้างสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  
 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green 
Growth)  

เพ่ือให้ไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน และตั้งเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (Greenhouse Gas :GHG) ในภาคเศรษฐกิจ และเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ทั้งหมด (๑๒๘ 
ล้านไร่) โดยมีแนวทางในการดาเนินงานที่สำคัญ ดังนี้  

(๑) พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ เพ่ือลดการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจก โดยส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด นาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน 
ตลอดจนกำหนดกฎระเบียบ และสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงานอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง  

(๒) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาเมือง 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จะให้ความสำคัญกับการจัดตั้งคณะกรรมการส่วนกลางและระดับพ้ืนที่เพ่ือดูแลและประสาน
การพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ บรรจุให้เป็นแผนพัฒนาของจังหวัดและพ้ืนที่ สนับสนุนและผลักดันให้โรงงาน
ปฏิบัติสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และปรับกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการพัฒนา สาหรับการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมจะเน้นการเพ่ิมศักยภาพเมืองด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาพื้นที่เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน ซึ่งเมือง
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ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีหลายรูปแบบ เช่น เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ เมืองเกษตรสีเขียว เมืองคาร์บอนต่ำ เมือง
ยั่งยืนของอาเซียน เป็นต้น  

(๓) การรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่า 

เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศและเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอน และวางแผนบริการจัดการน้า แก้ปัญหาอุทกภัยและ
ภัยแล้งอย่างบูรณาการ อีกทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการ
พัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากรและองค์กร และวิจัยและพัฒนา เพ่ือรับมือ ปู
องกัน เฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตลอดจนสร้างความร่วมมือที่ดีในอาเซียนในการบริหารจัดการและ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรร่วมกัน  แก้ไขปัญหามลพิษข้ามแดน และสนับสนุนการเติบโต ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม  

(๔) นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการผลิต 
และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปัญหามลพิษ ลดการใช้ทรัพยากร และลดภาระงบประมาณภาครัฐ
เพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีภาษีสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ภาษีการปล่อยมลพิษและภาษีเพ่ือ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ กำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษและภาษีผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ที่
ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาระบบการวางเงินประกันความเสี่ยงหรือ  ความเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล มีความคุ้มค่า โปร่งใส 

และเกิดความเป็นธรรมในการให้บริการสาธารณะและเพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางและบริบทการเปลี่ยนแปลงของ
โลก โดยมีแนวทางในการดาเนินงานที่สำคัญ ดังนี้  

(๑) การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ โดยการปรับโครงสร้างระบบราชการให้สามารถตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลงและความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช่น พัฒนา e-government 
และ e-service เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทางานและให้บริการ เป็นต้น และพัฒนา และบริหารกาลังคนภาครัฐ
เพ่ือปรับบทบาทให้สอดคล้องกับภารกิจที่มีอยู่และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เช่น พัฒนาหลักสูตรและ
ดาเนินการฝึกอบรมต่างๆ จัดทาร่างยุทธศาสตร์บริหารกาลังคนภาครัฐ  วิเคราะห์อัตรากาลังคนภาครัฐตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศ เป็นต้น รวมทั้งลดปัญหาคอร์รัปชั่น เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐ และ
สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ  เช่น สร้างและใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และลดขั้นตอนในการทางาน นาระบบ ICT มาใช้ใน การดาเนินงาน ตลอดจนปฏิรูปกฎหมายให้
ทันสมัยเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

(๒) การบูรณาการการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของ 
ยุทธศาสตร์ประเทศ โดยการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาอำเภอ ท้องถิ่น ชุมชน และหมู่บ้าน ผ่านคณะกรรมการ คณะทำงาน ทุก
ระดับ  

(๓) การบริหารจัดการข้อมูลและการบูรณาการองค์ความรู้ในภาคราชการทั้งท่ีเป็น องค์ 
ความรู้ในประเทศและของต่างประเทศ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลและ องค์ความรู้ภาค
ราชการที่จาเป็นแก่บุคลากรในภาคราชการ นักลงทุน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนด้วยระบบ e-Service โดยแบ่งเป้าหมายการดาเนินงานออกเป็น  ๒ ระยะ ได้แก่ ระยะแรก 
เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลและรวบรวมองค์ความรู้ภาคราชการ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเป็น  
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e-Government เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ หน่วยงานราชการ นักลงทุน และประชาชนทั่วไป และใน
ระยะต่อไป (๒๕๕๗-๒๕๖๑) จะพัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชนด้วยระบบ e-Service ผ่านทาง สื่อใหม่ 
(New media) เช่น Mobile Application e-book และ Social Network เป็นต้น 
 

1.2   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การกำหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการ
ของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้
ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ระยะยาว “ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ  
 

การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)  
 เป็นการกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทำขึ้น  
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าหมาย  
 1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
    (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5.0  
    (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita)และรายได้ประชาชาติต่อหัว(GNP Per 
Capita)  ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์ สรอ.) และ 
301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  
    (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  
    (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ  10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออก 
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  
   2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม(Socio-Economic Security)และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนขึ้น 

                (2)  การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
                (3)  สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
             3.  การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
                 (1)  การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
      (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  
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             4.  การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                  (1) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง 
                       ยั่งยืน และเป็นธรรม  
                  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
                  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
                  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

       (5) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 
  5.  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  

                 (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
                 (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
                 (3) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ  
             สู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
                                      และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  
       
          1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน)(พ.ศ.2561-2565) 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาไว้ 3 ประเด็น 

ดังนี้  
1) ศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้า เนื่องจากกลุ่มจังหวัดฯ มีช่องทางการขนส่งสินค้า เชื่อมโยง กับ

กลุ่มประเทศ GMS และ AEC ทั้งทางบกและทางน้ำ และด่านการค้าชายแดน  
2) เป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวอารยธรรม “ล้านนา” เนื่องจากมีวัฒนธรรม ชนเผ่าที่โดดเด่น สร้าง  

ความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว และธรรมชาติที่สวยงาม  
3) สินค้าเกษตรคุณภาพดีและปลอดภัย โดยมีสินค้าที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ลำไย ยางพารา โคเนื้อ และ

สมุนไพร  
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การตำแหน่งการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้ใช้ศักยภาพในพ้ืนที่และกรอบการ พัฒนา
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพ่ือจะขับเคลื่อนการ
พัฒนาพ้ืนที่ แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยังคงมีปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากร 
ธรรมชาติที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหา ดังนั้นเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืนแล้ว กลุ่มภาคเหนือ
ตอนบน 2 จึงมีเป้าหมายของการพัฒนาและประเด็นการพ้ืนที่ ดังนี้ 

เป้าหมายการพัฒนา :  
“ประตูการค้าสากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา  สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ” 
พันธกิจ ( Mission) : 
1. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากล ให้มีการ  

ขยายตัวเพิ่มข้ึน  
2. ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่า  
3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนาตะวันออก ดำรงไว้ ซึ่ง

ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ  
4. อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ สมบูรณ์ 

ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี  
เป้าประสงค์หลัก (Goals)  
1) เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) และ 

AEC เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเพ่ิมรายได้จากการส่งออกสินค้าไปยัง ต่างประเทศ (กลุ่ม GMS  
AEC และประเทศอ่ืนๆ) รวมทัง้ลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ  

2) เพ่ิมผลิตภาพและมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมการเกษตรที่ได้  
มาตรฐานเพ่ือมุ่งสู่ตลาดโลก  

3) พัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ิมมูลค่าและคุณภาพผลิตภัณฑ์ และคุณค่าสินค้าและบริการเน้น  ฐานเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมรายได ้ 

4) ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  ได้รับ
บริหารจัดการตามมาตรฐานด้วยความมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 45  

ตัวช้ีวัด:  
1) เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการค้าและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ  
2) เพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม  
3) ยกระดับการท่องเที่ยวเพ่ิมรายได้สู่ชุมชน  
4) เพ่ิมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ประเด็นการพัฒนาที่1 :    พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยง กับ 
                                 ต่างประเทศ  
ประเด็นการพัฒนาที่2 :    การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 
                                 การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ  
ประเด็นการพัฒนาที่3 :    พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อสร้าง 
                                 รายได้สู่ชุมชนและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอย่าง ยั่งยืน  
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ประเด็นการพัฒนาที่4 :     ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ 
                                  พลังงานโดย การมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
3.ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
ประเด็นการพัฒนาที่1 :    พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับ 
                                 ต่างประเทศ  
วัตถุประสงค์ : เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ ำโขง (GMS) 
และ AEC เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเพ่ิมรายได้จากการส่งออกสินค้าไปยัง ต่างประเทศ (กลุ่ม 
GMS , AEC และประเทศอ่ืนๆ) รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ  
ตัวช้ีวัด :  

 1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3  
            2) สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม  ต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมทัง้หมด ร้อยละ 3  

 3) สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาตัวกลางทางการเงินต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด ร้อยละ 3  
 
 
แนวทางการพัฒนา  
1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการกระตุ้น การลงทุนภายในจังหวัด วิจัย พัฒนา และจัด

กิจกรรมส่งเสริมการค้า การลงทุนกับกลุ่มจังหวัดอ่ืนภายในประเทศและเพ่ือนบ้าน  
2) ส่งเสริมการค้า การลงทุน โดยพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจ SMEs  
3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความร่วมมือ GMS โดยจัดตั้งศูนย ์

บริหารจัดการ Logistics และ Supply Chain ผลักดันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูล วิจัย พัฒนา 
ผลิตบุคลากรด้าน Logistics ทุกระดับ และจัดการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 46 
ประเด็นการพัฒนาที่2 :      การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 
                                   การเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ  
วัตถุประสงค์ :     เพ่ิมผลิตภาพและมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมการเกษตรได้ 
                      มาตรฐานเพ่ือมุ่งสู่ตลาดโลก  
ตัวช้ีวัด :  

1) สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด ร้อยละ 20  
2) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของกลุ่มจังหวัดไม่ลดลงจากเดิม  
3) สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด ร้อยละ 7  
4) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 4  

แนวทางการพัฒนา  
1) เพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยเน้นความเป็น เอกลักษณ์

เฉพาะสิ่งที่มีศักยภาพทางการตลาด ลดต้นทุนการผลิตโดยใช้หลักการผลิตปริมาณมาก ปรับปรุง คุณภาพการผลิต 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า พัฒนากลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร  

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม และมูลค่าเพ่ิมให้กับ  
ผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร  
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3) สร้างความเข้มแข็งต่อเกษตรกร องค์กรเกษตรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุน 
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรในพ้ืนที่ และสร้างความเข้มแข็ง ของ
กลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

4) ส่งเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินค้าเกษตร โดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทาง  
การตลาดแก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งสร้างช่องทางการจัดจ้าหน่ายเฉพาะกลุ่ม (Niche Product) 
ประเด็นการพัฒนาที่3 :     พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพ่ือสร้าง  
                                  รายได้สู่ชุมชนและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค ์:      พัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าและคุณภาพผลิตภัณฑ์ และคุณค่าสินค้าและบริการเน้น ฐาน 
                       เศรษฐกิจที่ยั่งยืน เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมรายได้  
ตัวช้ีวัด :  

1) สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด ร้อยละ 2  
2) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคบริการของกลุ่มจังหวัด (GPP ภาคบริการ นอกเหนือจาก

บริการภาครัฐ) ร้อยละ 7  
แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ โดย  ปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยวเดิม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ วิจัยและพัฒนาเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่อเนื่องจังหวัด ใน
กลุ่ม และส่งเสริมความร่วมมือในลักษณะโครงข่ายการท่องเที่ยว กับประเทศในกลุ่ม GMS  
2) พัฒนามาตรฐานการบริการและบุคลากรการท่องเที่ยว โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม ตลอดจน  พัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยว  
3) ส่งเสริมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพแก่ประชาชนทุกวัย และชุมชนรวมทั้งพัฒนาบุคลากร และ
โอกาสทางการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปรับตัวสู่การท่องเที่ยว หลังจากเข้าสู่ AEC  

ประเด็นการพัฒนาที่4 :  ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ พลังงาน 
                               โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว  
วัตถุประสงค ์: ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
                  ได้รับบริหารจัดการตามมาตรฐานด้วยความมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว  
ตัวช้ีวัด :  

1) สัดส่วนพืน้ที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัด (รายกลุ่มจังหวัด)ไม่ลดลง  
2) ร้อยละปริมาณขยะมูลฝอยของกลุ่มจังหวัดที่สามารถกำจัดได้ร้อยละ 65  
3) ฝุ่นละอองในพ้ืนที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 86  
4) มีแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการเตรียมความพร้อมด้านภัยพิบัติ  
5) จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกัน เฝ้าระวัง และมีส่วนร่วมในการจัดการ  
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  

แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการจัดท้าฐานข้อมูลความ 

หลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรมทรัพยากรชีวภาพ  
2) รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศน์ โดยการแก้ปัญหาการบุกรุก  ท้าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก เพื่อฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นน้ำและป่าชุมชน การจัดทำ Food Bank การจัด
ท้าฝายต้นน้ำแบบผสมผสานและฝายกึ่งถาวร การป้องกันไฟป่ารวมทั้งการส่งเสริมอาชีพในชุมชน ในพ้ืนที่ป่าตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ขยายโอกาส และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยิ่ง  
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3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยี GIS ใน การ
จัดทำฐานข้อมูลและนำไปใช้  

4) สร้างภาคีในการปรับตัวและรับมือจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่งเสริมชุมชน  ใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ทุกระดับ 
ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภัย ธรรมชาติและ
สาธารณภัย เพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง 

แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2561 – ๒๕65) 
วิสัยทัศน์  “แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย  สังคมเข้มแข็งภายใต้การเป็นประชาคมอาเซี่ยน” 
พันธกิจ 

1. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัย ในพ้ืนที่เป้าหมายเดิมและขยายในพ้ืนที่เป้าหมายใหม่ 
2. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และขยายมูลค่าการค้า

ชายแดน 
3. ส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ชุมชน 

              เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพ่ิมทักษะและสมรรถนะ ของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

4. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วม 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา   
ยุทธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และ การค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าประสงค์ : 

1. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
2. จังหวัดมีพ้ืนที่เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น และช่องทางการตลาดผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัว

เพ่ิมข้ึน 
3. จังหวัดมีมูลค่า การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน เพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์ : 
1. พัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ 
2. พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
4. พัฒนาการค้า การลงทุน 
5. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา : 
1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการผลิตปลอดภัยเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและโอกาสทางการตลาดการ

พัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและบรรจุภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์และด้านการตลาด 
2. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายภาคเกษตรกรและภาคธุรกิจ อบรมพัฒนาทักษะความรู้ตลอดจน

สนับสนุนการ 
ดำเนินงานของสถาบันเกษตรกรให้เกิดความเข็มแข็งพร้อมรับการแข่งขันทางธุรกิจ 

3. ส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
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5. ส่งเสริมโครงการปิดทองหลังพระ 
6. พัฒนาพัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากร เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงกับประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง

(GMS)อาเซียน (AC) 
7. พัฒนาเส้นทางคมนาคม และการให้บริการเชื่อมต่อในระบบโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงตามแนว

ระเบียงเศรษฐกิจ  เหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) 
8. พัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
9. ส่งเสริมการค้า การลงทุน กับประเทศในกลุ่ม GMS และการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศใน

อนุภาคลุ่มน้ำโขง(GMS) อาเซียน (AC) และประเทศคู่ค้า 
 
ยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เป้าประสงค์ : 

1. สังคม ชุมชนมีความเข้มแข็งภายใตป้ระชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ : 

1. สร้างสังคมเอ้ืออาทร ภายใต้อัตลักษณ์ คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัย 

แนวทางการพัฒนา: 
1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการเข้าถึงอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2. ส่งเสริมเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และครอบครัว ให้เข้าถึงบริการภาครัฐเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ด้านการศึกษา วัฒนธรรม และด้านการสาธารณสุข 
3. ส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการสังคมในการมีส่วนร่วมของชุมชน 
4. พัฒนาอาชีพ ยกระดับรายได้ 

 
ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ : 

1. จังหวัดพะเยามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษและลดการเกิดภาวะ
โลกร้อน 
กลยุทธ์ : 

1. ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ในเขตป่า เขตชุมชน และเขตเมือง 
2. สนับสนุนการจัดการดินและน้ำ 
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
4. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 

แนวทางการพัฒนา : 
1. ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในเขตป่า เขตชุมชน และเขตเมือง 
   1.1 ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   1.2 สร้างจิตสำนึก ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   1.3 ส่งเสริมการปลูกป่า 
 
2. สนับสนุนการจัดการดินและน้ำ 
   2.1 ก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร ปลูกแฝกตามแนวพระราชดำริ 
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   2.2 เฝ้าระวังและพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญ 
   2.3 บรหิารจัดการแหล่งน้ำ 
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
4. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 

 
ยุทธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
เป้าประสงค์ : 

1. ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความม่ันคง ปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็ง 
กลยุทธ์ : 

1. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างการพิทักษ์ รักษ์สถาบัน 
2. ป้องกัน ปราบปรามและบำบัดยาเสพติด 
3. เพ่ิมเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 
4. เพ่ิมศักยภาพด้านความมั่นคงของจังหวัดเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

แนวทางการพัฒนา : 
1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

              ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ 
2. การแก้ไขปัญหายาเสพติด การบูรณาการสกัดการนำเข้า เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง จับกุมผู้ค้า บำบัดผู้เสพ 
3. การสร้างความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
4. การอำนวยความเป็นธรรม 
5. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

 
1.4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา  
           (พ.ศ.2561-2564) 
 

วิสัยทัศน์  “ท้องถิ่นเข้มแข็ง แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย ภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน” 
 

    ประกอบด้วย    ๕   ด้าน    ๒2   แนวทาง   ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
แนวทางพัฒนา 

1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจการ 
ท่องเที่ยว   การค้าและการลงทุน 

1.2  พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ เพ่ือประชาชน 
1.3  พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
1.4  พัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพ่ิม 
       ศักยภาพการประกอบอาชีพรวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล 
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ยุทธศาสตร์ที ่๒ พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
แนวทางพัฒนา 

2.1  พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชน มีภูมิต้านทานกำหนดวาระการพัฒนา  
       เพ่ือให้  เกิดความเข้มแข็งของชุมชน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2  การส่งเสริมอนุรักษ์  ทำนุบำรุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.3  ส่งเสริมและสนับสนุน  การจัดการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น 
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน กลุ่มเป้าหมายเพ่ือสร้างหลักประกัน 
      ความมั่นคง 
2.6 ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวิต ภายใต้การอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน 
2.7 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางพัฒนา 

3.1 อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน 
3.2 พัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมี 
      ประสิทธิภาพ 

          3.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท.  เพ่ือการสนับสนุนการบริหารจัดการ 
                ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่๔ รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
แนวทางพัฒนา 
          4.1  ปกป้อง  เทิดทูน  สถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความปรองดอง 
                 สมานฉันท์ของคนในชาติ 

4.2 ป้องกันและแก้ไขความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
4.3  เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิต 
       และทรัพย์สิน 
4.4  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที ่๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางพัฒนา 

5.1  บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
5.2  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชารัฐ 
5.3  พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
5.4  ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการทำงาน และพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

THAILAND  4.0  โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล 
แนวทาง ประเทศไทย 4.0  ประกอบด้วย  

        (1)  เปลี่ยนจากสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้านวัตกรรม  
        (2)  เปลี่ยนจากขับเคลื่อนประเทศ ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 

      และความคิดสร้างสรรค์  
        (3)  เปลี่ยนจากเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
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  2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
   

2.1  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระ 

  “ประชาชนคุณภาพชีวิตดีมีความสุข ชุมชนน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

2.2  พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระ 

 1)  เสริมสร้างการเรียนรู้ในชุมชน 
2)  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 

 3)  คนในท้องถิ่นปลอดยาเสพติด 
 4)  ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 5)  กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 6)  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการมีงานทำ 
 7)  คนในสังคมเป็นคนมีคุณภาพ 
 8)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ 
 9)  ชุมชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก 
 

2.3  ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

2.4  เป้าประสงค์ 

 1)  คนในชุมชนมีการรวมกลุ่มในการพัฒนาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม 
 2)  ประชาชนมีการศึกษาสามารถนำความรู้มาพัฒนาท้องถิ่น 
 3)  เพ่ือให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด 
 4)  มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
 5)  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอแก่การเลี้ยงชีพ 
 6)  เพ่ือให้คนในชุมชนมีความเอ้ืออาทรและมีความสามัคคีสมานฉันท์ 
 7)  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
 8  เพ่ือให้ชุมชนเป็นชุมชนที่น่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม 
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2.5  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 1)  คนในชุมชนมีการรวมกลุ่มในการพัฒนาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม 
 2)  ประชาชนมีการศึกษาสามารถนำความรู้มาพัฒนาท้องถิ่น 
 3)  เพ่ือให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด 
 4)  มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
 5)  สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นไม่เป็นมลพิษ 
 6)  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอแก่การเลี้ยงชีพ 
 7)  เพ่ือให้คนในชุมชนมีความเอ้ืออาทรและมีความสามัคคีสมานฉันท์ 
 8)  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
 9)  เพ่ือให้ชุมชนเป็นชุมชนที่น่าอยู่  เชิดชูคุณธรรมตามนโยบายรัฐบาล 

 
2.4   ตัวช้ีวัด     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 1.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก รวดเร็วและ

ปลอดภัย 
2.ร้อยละของประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง 
3.ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค 
4.ร้อยละของเกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 

1.จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพ 
2.จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการฝึกอาชีพ 
3.ร้อยละของประชาชนมีความพึงใจ 
4.จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมด้านศาสนาและ
วัฒนธรรม 
5.จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาด้าน
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1.จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการรณรงค์ลดขยะ 
2.จำนวนขยะลดลงต่อครัวเรือน 
 

ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย 

1.ร้อยละของประชาชนมีความรัก สามัคคี ปรองดอง 
สมานฉันท์ 
2.จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการแสดงถึงความจงรักภักดี
ต่อสถานบันพระมหากษัตริย์ 
3.ร้อยละของชุมชนปลอดยาเสพติด 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

1.ร้อยละของประชาชนในการมีส่วนร่วม 
2.ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
3.ร้อยละของรายได้เพ่ิมข้ึน 
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  2.5 ค่าเป้าหมาย      
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยมุ่งสร้างและบูรณะ
ถนน แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพ่ือความ
เป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ส่งเสริมการเกษตร และสร้าง
อาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 

1.พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 
2.พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบ 
3.พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารสุขของ
หมู่บ้าน การป้องกันและระงับโรคติดต่อ ควบคุมป้องกัน
โรคระบาดในพ้ืนที่ 
4.ส่งเสริม  สนับสนุนงานศาสนา วัฒนธรรม และอนุรักษ์  
สืบสานประเพณีท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การ
ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ การบริหารจัดการขยะ 

ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย 

ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง 
สมานฉันท์ เพ่ือความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

พัฒนาบุคลากรเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการ
ประชาชนและปฏิบัติ งาน พัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้และสถานที่ ในการปฏิบัติ งาน เพ่ือมุ่ งสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้พร้อมบริการ
ประชาชน 

    
   2.6 กลยุทธ์ 
     เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของตำบลสระ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการวาง
บทบาทการพัฒนาตำบลสระ ในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้ง
สอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
ดังนั้น จึงได้กำหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 
   1.  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
   2.  พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และการทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   3.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  4.  การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์  
  5.  การบริหารจัดการที่ดี  ส่งเสริมและสนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนา 

ท้องถิ่น 
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   2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
     องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง  ฟ้ืนฟูพัฒนาการจัดบริการ
สาธารณะ  หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน  ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาด้าน
การศึกษา อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูง การพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับ
การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่  ของประชาชน โดย
ยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่างๆ รวมถึงการพิจารณา  
วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา องค์การ
บริหารส่วนตำบลสระ จึงกำหนดจึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
   2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
     ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ มุ่งพัฒนา 5 ด้าน 
ได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ    ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรมยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ยุทธศาสตร์การรักษาความ
มั่นคงและความสงบเรียบร้อย  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Anlysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านผังเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
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  1. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weakness) 

๑.เป็นภารกิจ/อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 
๒.องค์กรมีความพร้อมในการดำเนินงานด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
๓.ผู้บริหารให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

๑.ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 
ไม่เอ้ือต่อการดำเนินงาน 

 

 
2. ด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weakness) 
๑.ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสำคัญ 
 

๑.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบริการงาน
ด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาอาชีพด้านต่างๆ 

 

 
 
 
 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
๑.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
ให้ความสำคัญ 
๒.ตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้เรียนฟรี ๑๒ ปี 
 
 
                                                     
  

๑.บุคลากรด้านการศึกษายังไม่เพียงพอ 
๒.โรงเรียนยังขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการ
สอน และวัสดุทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
๓.ผู้ปกครองยังมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียง 
๔.ขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริมการสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
๑.เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ 
๒.การเกษตรเป็นสาขาการผลิตที่สำคัญของจังหวัด 
๓.พ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำการเกษตร 
๔.การคมนาคมขนส่งสะดวก 
 
                                                     
  

๑.ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
๒.เทคโนโลยีสมัยใหม่ราคาแพง 
๓.ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ แต่ต้นทุนการผลิตสูง 
๔.การใช้สารเคมีในการเกษตร 
๕.ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร การมีส่วนร่วมของชุมชน
เป็นลักษณะต่างคนต่างทำ 
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3. ด้านสังคม 
จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weakness) 

๑.ผู้บริหารให้ความสำคัญ 
๒.เป็นภารกิจ/อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 
๓.มีงบประมาณในการดำเนินการ 

๑.ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 
ไม่เอ้ือต่อการดำเนินงาน 

 

 
4. ด้านบริการสาธารณะ 

 
  

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
๑.กีฬา 
   -รัฐส่งเสริมกีฬาและออกกำลังกาย 
๒.ยาเสพติด 
   -รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   -มีแหล่งบำบัดฟื้นฟูทุกโรงพยาบาล 
๓.สังคมสงเคราะห์ 
   -นโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 
๔.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   -ในตำบลมีสายตรวจตำบล และ อปพร. คอยดูแล     
ความปลอดภัย 
๕.สาธารณสุข 
   -มี รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 
   -มีอาสาสมัครสาธารณสุขของหมู่บ้าน 
   -ประชาชนให้ความสำคัญด้านสาธารณสุขมากขึ้น                                                  

๑.กีฬา 
   -ขาดพ้ืนที่สาธารณะในการเล่นกีฬา 
   -ขาดอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา 
   -ขาดผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการให้
คำแนะนำอย่างถูกวิธี 
๒.ยาเสพติด 
   -มีการลักลอบการผลิต จำหน่าย 
   -ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
   -ความเจริญทางวัตถุ/ค่านิยมในสังคมปัจจุบัน 
๓.สังคมสงเคราะห์ 
   -ขาดโอกาสเข้าถึงบริการ 
   -ความเจริญทางวัตถุ/ค่านิยมในสังคมปัจจุบัน 
   -จำนวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึนในสังคม 
๔.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   -เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและดูแลไม่ทั่วถึง 
๕.สาธารณสุข 
   -โรคติดต่อๆตามฤดูกาล เช่น ไข้เลือดออก                                               

จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weakness) 
๑.ผู้บริหารให้ความสำคัญ 
๒.เป็นภารกิจ/อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 
 

๑.มีงบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
๑.เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้ความสำคัญ                                                
  

๑.ถนนในตำบลยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 
๒.การบรรทุกน้ำหนักเกินและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร 
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5.  ด้านสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weakness) 
๑.ผู้บริหารให้ความสำคัญ 
๒.เป็นภารกิจ/อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 
 

๑.ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 
ไม่เอ้ือต่อการดำเนินงาน 

 

 
      6. ดา้นการบริหารจัดการที่ดี 

จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weakness) 
๑.ผู้บริหารให้ความสำคัญ 
๒.เป็นภารกิจ/อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 
๓.มีการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน 
 

๑.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมาก และมีการ
ปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ทำให้การปฏิบัติงานยุ่งยากข้ึน 

 

 
 
 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ได้จัดให้มีการประชาคมเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้จึง
ได้นำข้อมูลต่างๆซึ่งผ่านการแสดงความคิดเห็นจากประชาชน การสำรวจ/ออกพ้ืนที่ข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน
(จปฐ) ข้อมูล กชช 2 ค. และข้อมูลการจัดทำแผนชุมชนของตำบลสระ มาวิเคราะห์และสรุปปัญหาความต้อ งการ
ของประชาชนได้ ดังนี้ 
 
 
 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
๑.เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้ความสำคัญ 
๒.เป็นพื้นที่ราบลุ่ม และมีทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบูรณ์                                             
  

๑.แม่น้ำลำคลองมีวัชพืช และเน่าเสียบ่อยครั้ง 
๒.ประชาชนขาดจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
  

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
๑.เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้ความสำคัญ 
๒.เป็นพื้นที่ราบลุ่ม และมีทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบูรณ์                                             
 

๑.ประชาชนขาดความเข้าใจในการทำงานของภาคราชการ 
และยังไม่ให้ความร่วมมือด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
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ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
1. ด้านการศึกษา 1.บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ 

2.ขาดสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์ การศึกษาที่มี
คุณภาพ 

2. ด้านเศรษฐกิจ 1.ปัญหาความยากจน  ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
2.การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
3.ต้นทุนการผลิตสูง แต่ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำทำให้
รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
4.ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
5.ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพ 
6.ปัญหาพื้นที่การเกษตร เช่น ภัยจากธรรมชาติ 
7.เส้นทางการขนส่งสินค้าชำรุด เสียหาย ทำให้การขนส่งสินค้า
ล่าช้า สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 

3. ด้านสังคม 1.ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
2.ปัญหาครอบครัว สังคมไม่เข้มแข็ง 
3.การดูแลผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุจากรัฐยังไม่ท่ัวถึง 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม 1.ประชาชนขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2.ปัญหาคลอง ลำห้วยตื้นเขิน 
3.ปัญหาเรื่องการจัดการขยะ 

5. ด้านการบริหาจัดการที่ดี 1. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
2.การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐในการให้บริการแก่ประชาชนยัง
ไม่ทั่วถึง 

6. ด้านการบริการสาธารณะ 1.ถนนชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้เกิดอุบัติ เหตุ
บ่อยครั้ง 
2.ถนนไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากเป็นถนนลูกรังและแคบไม่มีไหล่
ทาง 
3.มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ 
4.น้ำใช้เพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ 
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ความเชื่อมโยงและการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ “ประชาชนคุณภาพชีวิตดีมีความสุข ชุมชนน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

 

คนในชุมชนมกีาร
รวมกลุ่มในการพัฒนา
โดยยึดหลักการมีส่วน
ร่วม 

 

ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม 
การศกึษา การสาธารณสุข 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตรร์ักษาความมัน่คง
และความสงบเรยีบรอ้ย 

 

ประชาชนมีการ 
ศึกษาสามารถนำ
ความรู้มาพฒันา
ท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิการบริหาร
จัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 

 

เพื่อให้คนในท้องถิ่น
ตระหนกั ถึง
อันตรายของยาเสพ
ติด 

 

มีการอนรุกัษ์
ประเพณีวฒันธรรม
ของท้องถิน่ให้คงอยู่
สืบไป 

 

พัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน
ท้องถ่ิน 

 

ประชาชนมี
อาชีพและมี

รายได้เพยีงพอ  
แกก่ารเลี้ยงชพี 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ 

แผนงาน 

ค่าเป้าหมาย ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
จังหวัดมีพ้ืนที่เกษตรปลอดภัยเพิ่มข้ึน และช่องทางการตลาด
ผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัวเพิ่มข้ึน 

 

จังหวัดมีมูลค่า การค้า การลงทุน การ   ท่องเที่ยว และ
การค้าชายแดน เพิ่มข้ึน 

 

ยุทธศาสตร์บริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

และวัฒนธรรม 

เพื่อให้คนใน
ชุมชนมีความเอื้อ
อาทรและมีความ
สามัคคี
สมานฉันท์ 

เพื่อให้ชุมชน
เป็นชุมชนทีน่่า
อยู่ เชิดชู
คุณธรรม 

การพัฒนาระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

การพัฒนาคุณภาพชวีิตความ
เป็นอยู่และการทำนุบำรุงรักษา
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณแีละภูมิปญัญาท้องถิน่ 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

การสร้างจิตสำนึกให้
ประชาชนมีความสามัคคี
ปรองดอง สมานฉนัท ์

การบริหารจัดการที่ดี  ส่งเสริม
และสนับสนุน การมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

 

แผนงาน
การเกษตร 

 

แผนงาน
การศกึษา 
 

แผนงาน
สาธารณสขุ 

 

แผนงาน
สังคม
สังเคราะห ์

 

แผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็
ของชุมชน 

 

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

แผนงาน
งบกลาง 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์  
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

1.ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
การเกษตรปลอดภัย 
และ การค้า การ
ลงทุน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

1.ยุทธศาสตร์
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

 

1.ยุทธศาสตร์
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

 

ประชาชนมีอาชีพ
และมรีายได้

เพียงพอ  แกก่าร
เลี้ยงชีพ 

 

ร้อยละของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การรับบริการ 
 
ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 
ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ำ
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

52 41 31 31 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มข้ึน มีความเป็นอยู่ที่
ดีข้ึน 

 

การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

 

155 
โครงการ 

กองช่าง สำนักปลัด 

2.ยุทธศาสตร์
สร้างคุณค่าและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

 

2.ยุทธศาสตร์
พัฒนาสังคม 
การศกึษา การ
สาธารณสขุ 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

2.ยุทธศาสตร์
พัฒนาสังคม 
การศกึษา การ
สาธารณสขุ 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

1.ประชาชนมีการ 
ศึกษาสามารถนำ
ความรู้มาพฒันา
ท้องถิ่น 
2.มีการอนรุกัษ์
ประเพณีวฒันธรรม
ของท้องถิน่ให้คงอยู่
สืบไป 

 

ร้อยละของ
ประชาชนได้
อนุรักษ์
ประเพณ ี
 
ร้อยละของเด็ก
ได้รับการเรียนรู้
จากสื่อภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
 

35 35 35 35 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มข้ึน มีความเป็นอยู่ที่
ดีข้ึน 

 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่
และการทำนุ
บำรุงรักษาศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณแีละ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

140 
โครงการ 

1.กอง
การศึกษา
ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 
2.กอง
สวัสดิการ
สังคม 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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3.ยุทธศาสตร์
พัฒนาและอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

 

3.ยุทธศาสตร์
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

 

3.ยุทธศาสตร์
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

 

พัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มใน
ท้องถิ่น 

 

ร้อยละของ
ประชาชนมีการ
บริหารจัดการ
ขยะ 
 
ร้อยละของ
ประชาชนมี
จิตสำนึกรักษา
สิ่งแวดล้อม 

6 6 6 6 จังหวัดมีพ้ืนที่เกษตร
ปลอดภัยเพิ่มข้ึน และ
ช่องทางการตลาด
ผลผลิตเกษตรปลอดภัย
มีการขยายตัวเพิ่มข้ึน 

 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

24 โครงการ กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

สำนักปลัด 

4.ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมความมัน่คง
ภายในและตามแนว
ชายแดน 

 

4.ยุทธศาสตร์
รักษาความมั่นคง
และความสงบ
เรียบร้อย 

 

4.ยุทธศาสตร์
รักษาความมั่นคง
และความสงบ
เรียบร้อย 

 

1.เพื่อให้คนในชุมชน
มีความเอื้ออาทรและ
มีความสามัคคี
สมานฉันท์ 
2.เพื่อให้คนใน
ท้องถิ่นตระหนกั ถึง
อันตรายของยาเสพ
ติด 
3.เพื่อให้คนในชุมชน
มีความเอื้ออาทรและ
มีความสามัคคี
สมานฉันท์ 

 

ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความสามัคคี
สมานฉันท ์
 
ร้อยละของ
ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

9 9 9 9 ชุมชนมีความเอื้ออาทร
และมีความสามัคคี
สมานฉันท์ 

 

การสร้างจิตสำนึก
ให้ประชาชนมี
ความสามัคคี
ปรองดอง 
สมานฉนัท ์

 

36 โครงการ สำนักปลัด กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

2.ยุทธศาสตร์
สร้างคุณค่าและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

 
 

5.ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

 

5.ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

 

คนในชุมชนมกีาร
รวมกลุ่มในการ
พัฒนาโดยยดึ
หลักการมีส่วนรว่ม 

 

ร้อยละของ
ประชาชนมี
ส่วนรวมการ
ดำเนินการ
ภาครัฐ 

12 12 12 12 จังหวัดมีมูลค่า การค้า 
การลงทุน การ   
ท่องเที่ยว และการค้า
ชายแดน เพิ่มข้ึน 

 

การบริหารจัดการที่
ดี  ส่งเสริมและ
สนับสนุน การมี
ส่วนรว่มของ
ประชาชน ในการ
พัฒนาทอ้งถิน่ 

 

48 โครงการ สำนักปลัด กองคลัง 
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ส่วนที่ 3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 

-บริการชุมชนและ
สังคม 
-เศรษฐกิจ 

-แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
-แผนงานการเกษตร 

-กองช่าง -กองสาธารณสุขฯ 

2 พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 

-บริการชุมชนและ
สังคม 
-การดำเนินงานอ่ืน 

-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
-งบกลาง 

-กองการศึกษาฯ 
-กองสาธารณสุขฯ 
-กองสวัสดิการสังคม 
 
-สำนักงานปลัด 
 
 

-กองคลัง 
-สำนักงานปลัด 

3 บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-บริการชุมชนและ
สังคม 

-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
-แผนงานการเกษตร 

-กองสาธารณสุขฯ 
-กองช่าง 
 
-กองสาธารณสุขฯ 

-สำนักงานปลัด 
 

4 รักษาความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 
 

-บริการชุมชนและ
สังคม 
-บริหารทั่วไป 

-แผนงานสร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

-สำนักปลัด -กองช่าง 

5 ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

-บริการชุมชนและ
สังคม 
-บริหารทั่วไป 

-แผนงานบริหาร
ทั่วไป 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 

-สำนักปลัด -กองคลัง 
-กองช่าง 

รวม 5  ยุทธศาสตร์ 4   ด้าน 10  แผนงาน 6  หน่วยงาน  
 
  
 



แบบ ผ.๐2

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ห้วยขิง- เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  -  -  -  - 150,000 ร้อยละ100ของ ท าให้การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ห้วยลึก  หมู่ท่ี 1 รวดเร็วและปลอดภัย ยาว 40 ม. การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ห้วยแป้น เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  -  -  -  - 80,000 ร้อยละ100ของ ท าให้การคมนาคมสะดวก กองช่าง
โป่งพาน  หมู่ท่ี 3 รวดเร็วและปลอดภัย ยาว 40 ม. การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและป้องกัน ขนาดกว้าง 0.3 ม. ยาว 125 ม.  -  -  -  - 100000 ร้อยละ80ของ ท าให้ไม่ก่อให้เกิดน้ าเสีย กองช่าง
 ภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 2 ซอย 3,5 น้ าท่วมขังถนน  ลึก 0.40 ม, หนา  0.10 ม. ประชาชนไม่มีปัญหา และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง

ในช่วงฤดูฝน น้ าท่วมขัง
4 โครงการต่อเติมอาคารหอประชุม เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีกว้างส าหรับ ขนาดพ้ืนท่ี 200 ตร.ม.  -  -  - 100,000 150,000 ร้อยละ100ของ ท าให้มีสถานท่ีส าหรับ กองช่าง
 ประจ าหมู่บ้านหมู่ท่ี 3 จัดกิจกรรม สะดวกย่ิงข้ึน ประชาชนมีความ จัดกิจกรรม สะดวก

สะดวก ปลอดภัย ย่ิงข้ึน
5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและป้องกัน ขนาดกว้าง 0.3 ม. ยาว 125 ม.  -  -  -  - 100,000 ร้อยละ80ของ ท าให้ไม่ก่อให้เกิดน้ าเสีย กองช่าง

สายห้วยแป้น หมู่ท่ี 4 น้ าท่วมขังถนน  ลึก 0.40 ม, หนา  0.10 ม. ประชาชนไม่มีปัญหา และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง
ในช่วงฤดูฝน น้ าท่วมขัง

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดงหอ เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  -  -  -  - 150,000 ร้อยละ100ของ ท าให้การคมนาคมสะดวก กองช่าง
หมู่ท่ี 3 รวดเร็วและปลอดภัย ยาว 40 ม. การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

51

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 )

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ  อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาท่ี ๓ พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๑ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ท่ี4-12 เพ่ือระบายน้ าและการคมนาคม ท่อpvcขนาดกว้าง 6 น้ิว.  -  -  -  - 80,000 ร้อยละ 80ของ ท าให้ไม่ก่อให้เกิดน้ าเสีย กองช่าง

สะดวกย่ิงข้ึน ยาว 50  ม. ประชาชนสะดวก และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง
8 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีกว้างส าหรับ ขนาดพ้ืนท่ี 200 ตร.ม.  -  -  -  - 200,000 ร้อยละ100ของ ท าให้มีสถานท่ีส าหรับ กองช่าง

หมู่ท่ี 4 จัดกิจกรรม สะดวกย่ิงข้ึน ประชาชนมีความ จัดกิจกรรม สะดวก
สะดวก ปลอดภัย ย่ิงข้ึน

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  -  -  -  - 150,000 ร้อยละ100ของ ท าให้การคมนาคมสะดวก กองช่าง
ซอย 7 รวดเร็วและปลอดภัย ยาว 40 ม. ประชาชนมีความ รวดเร็วและปลอดภัย

สะดวก ปลอดภัย
10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและป้องกัน ขนาดกว้าง 0.3 ม. ยาว 125 ม.  -  -  -  - 100,000 ร้อยละ80ของ ท าให้ไม่ก่อให้เกิดน้ าเสีย กองช่าง

ซอยจ าล่ิน หมู่ท่ี 3 น้ าท่วมขังถนน  ลึก 0.40 ม, หนา  0.10 ม. ประชาชนไม่มีปัญหา และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง
ในช่วงฤดูฝน น้ าท่วมขัง

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายใน เพ่ือระบายน้ าและป้องกัน ขนาดกว้าง 0.3 ม. ยาว 125 ม.  -  -  -  - 50,000 ร้อยละ80ของ ท าให้ไม่ก่อให้เกิดน้ าเสีย กองช่าง
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 น้ าท่วมขังถนน  ลึก 0.40 ม, หนา  0.10 ม. ประชาชนไม่มีปัญหา และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง

ในช่วงฤดูฝน น้ าท่วมขัง

12 โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 7 เพ่ือระบายน้ าและการคมนาคม ท่อpvcขนาดกว้าง 6 น้ิว.  -  -  -  - 80,000 ร้อยละ 80ของ ท าให้ใม่ก่อให้เกิดน้ าเสีย กองช่าง
สะดวกย่ิงข้ึน ยาว 50  ม. ประชาชนไม่มีปัญหา และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง

13 โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีคอสะพานบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีความ ถมดินไม่น้อนกว่า 10 ลบ.ม.  -  -  -  - 50,000 ร้อยละ 80ของ ท าให้การคมนาคมสะดวก กองช่าง
ราษฎร์พัฒนา หมู่ท่ี 8 ปลอดภัยในการสัญจร วางท่อขนาด 80 ซม. ประชาชนสะดวก

14 ซ่องแซมถนน คสล. หมู่ท่ี 13 เพ่ือให้ประชาชนมีความ ระยะทางยาว 800 เมตร  -  -  -  - 50,000 ร้อยละ 80ของ ท าให้การคมนาคมสะดวก กองช่าง
ปลอดภัยในการสัญจร ประชาชนสะดวก 52

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ



     1.1  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  -  -  -  - 150,000 ร้อยละ100ของ ท าให้การคมนาคมสะดวก กองช่าง
หลังโรงเรียนหมู่ท่ี 9 รวดเร็วและปลอดภัย ยาว 40 ม. การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

16 ซ่อมแซมรางระบายน้ าบริเวณหน้า เพ่ือระบายน้ าและป้องกัน ขนาดกว้าง 0.3 ม. ยาว 125 ม.  -  -  -  - 50,000 ร้อยละ80ของ ท าให้ไม่ก่อให้เกิดน้ าเสีย กองช่าง
รพ.สต.สระ หมู่ท่ี 3 น้ าท่วมขังถนน  ลึก 0.40 ม, หนา  0.10 ม. ประชาชนไม่มีปัญหา และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง

ในช่วงฤดูฝน น้ าท่วมขัง
17 ก่อสร้างถังเก็บน้ าพร้อมวางท่อส่งน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า ขนาดบรรจุ  500 ลิตร  -  -  -  - 200,000 ร้อยละ80ของ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

จากประปาหมู่ท่ี 10- หมู่ท่ี 4 อุปโภคบริโภค ประชาชนมีน้ าใช้ อย่างเพียงพอ
อย่างเพียงพอ

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือระบายน้ าและป้องกัน ขนาดกว้าง 0.3 ม. ยาว 125 ม.  -  -  -  - 100,000 ร้อยละ80ของ ท าให้ไม่ก่อให้เกิดน้ าเสีย กองช่าง
ซอย7  หมู่ท่ี 4 น้ าท่วมขังถนน  ลึก 0.40 ม, หนา  0.10 ม. ประชาชนไม่มีปัญหา และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง

ในช่วงฤดูฝน น้ าท่วมขัง
19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  -  -  -  - 150,000 ร้อยละ100ของ ท าให้การคมนาคมสะดวก กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ท่ี5 รวดเร็วและปลอดภัย ยาว 40 ม. การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

20 ติดต้ังระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสง เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า เคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์  -  -  -  - 100,000 ร้อยละ80ของ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง
แสงอาทิตย์ในระบบประปาหมู่บ้าน อุปโภคบริโภค 1 เคร่ือง ประชาชนมีน้ าใช้ อย่างเพียงพอ
หมู่ท่ี 6 อย่างเพียงพอ

21 วางท่อ คสล.ระบายน้ าสายทางหลวง เพ่ือระบายน้ าและป้องกัน ท่อ คสล. ขนาด 80 ซม.  -  -  -  - 100,000 ร้อยละ80ของ ท าให้ไม่ก่อให้เกิดน้ าเสีย กองช่าง
1091 หมู่ท่ี 7 น้ าท่วมขังถนน ระยะทาง800 ม. ประชาชนไม่มีปัญหา และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง

ในช่วงฤดูฝน น้ าท่วมขัง
22 ซ่อมแซมถนน คสล.สายหน้าโรงเรียน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  -  -  -  - 150,000 ร้อยละ100ของ ท าให้การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ท่าฟ้าใต้  หมู่ท่ี 7 รวดเร็วและปลอดภัย ยาว 40 ม. การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
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     1.1  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ดอนโกม เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  -  -  -  - 50,000 ร้อยละ100ของ ท าให้การคมนาคมสะดวก กองช่าง
หมู่ท่ี8 รวดเร็วและปลอดภัย ยาว 15 ม. การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและป้องกัน ขนาดกว้าง 0.3 ม. ยาว 125 ม.  -  -  -  - 100,000 ร้อยละ80ของ ท าให้ไม่ก่อให้เกิดน้ าเสีย กองช่าง
ซอยบ้านโกน หมู่ท่ี 8 น้ าท่วมขังถนน  ลึก 0.40 ม, หนา  0.10 ม. ประชาชนไม่มีปัญหา และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง

ในช่วงฤดูฝน น้ าท่วมขัง
25 ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.ข้างถนน เพ่ือระบายน้ าและป้องกัน ขนาดกว้าง 2 ม. ยาว 12 ม.  -  -  -  - 100,000 ร้อยละ80ของ ท าให้การคมนาคมสะดวก กองช่าง

สายนาบัว  หมู่ท่ี 9 น้ าท่วมขังถนน  ลึก 2 ม หนา  0.10 ม. ประชาชนสะดวกในการ รวดเร็วและปลอดภัย
ในช่วงฤดูฝนและถนนกว้างข้ึน สัญจร

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  -  -  -  - 50,000 ร้อยละ100ของ ท าให้การคมนาคมสะดวก กองช่าง
ฝายห้วยสระ  หมู่ท่ี10 รวดเร็วและปลอดภัย ยาว 25 ม. การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

27 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและป้องกัน ขนาดกว้าง 0.3 ม. ยาว 125 ม.  -  -  -  - 100,000 ร้อยละ80ของ ท าให้ไม่ก่อให้เกิดน้ าเสีย กองช่าง
ซอย4หมู่ท่ี 10 น้ าท่วมขังถนน  ลึก 0.40 ม, หนา  0.10 ม. ประชาชนไม่มีปัญหา และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง

ในช่วงฤดูฝน น้ าท่วมขัง
28 ปรับปรุงรางระบายน้ าบริเวณหน้าวัด เพ่ือระบายน้ าและป้องกัน ขนาดกว้าง 0.3 ม. ยาว 300 ม.  -  -  -  - 150,000 ร้อยละ80ของ ท าให้ไม่ก่อให้เกิดน้ าเสีย กองช่าง

ท่าฟ้าใต้ หมู่ท่ี 11 น้ าท่วมขังถนน  ลึก 0.40 ม, หนา  0.10 ม. ประชาชนไม่มีปัญหา และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง
ในช่วงฤดูฝน น้ าท่วมขัง

29 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า เคร่ืองสูบน้ า 1 เคร่ือง  -  -  -  - 200,000 ร้อยละ80ของ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง
หมู่ท่ี 11 อุปโภคบริโภค วางท่อท้ังระบบ ประชาชนมีน้ าใช้ อย่างเพียงพอ

อย่างเพียงพอ
30 ก่อสร้าฝายเสริมระบบนิเวศพร้อม เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า ขนาดกว้าง 12 เมตร  -  -  -  - 300,000 ร้อยละ80ของ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

ระบบตะบันน้ า หมู่ท่ี 13 อุปโภคบริโภค ประชาชนมีน้ าใช้ อย่างเพียงพอ
อย่างเพียงพอ
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     1.1  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 ซ่อมแซมถังเก็บน้ า  หมู่ท่ี 13 เพ่ือกักเก็บน้ าฝนในฤดูฝน ถุง คสล.  จ านวน 6 ถัง  -  -  -  - 100,000 ร้อยละ80ของ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง
ใว้ใช้ในยามจ าเป็น ประชาชนมีน้ าใช้ อย่างเพียงพอ

อย่างพอเพียง

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  -  -  -  - 150,000 ร้อยละ100ของ ท าให้การคมนาคมสะดวก กองช่าง
โรงเรียนสุขใขวัยเก๋า หมู่ท่ี 2 รวดเร็วและปลอดภัย ยาว 50 ม. การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

33 โครงการปรับปรุงอาคารน้ าเข้า เพ่ือให้ทางน้ าเข้าบ่อเหมือง ขนาดกว้าง 10 ม. ยาว 6 ม.  -  -  -  - 107,600 ร้อยละ 80 ของ ท าให้น าระบายเข้าบ่อเหมือง กองช่าง
บ่อเหมืองบ้านสระ หมู่ท่ี 10 บ้านสระ สะดวกเพ่ิมปริมาณน้ า หนา0.10ม. การบริหารจัดการน้ า ลดผลกระทบและสามารถ

ลดผลกระทบในการสัญจร และป้องกันอุทกภัย ป้องกันอุทกภัยได้
และป้องกันอุทกภัย

รวม ..... 33...  โครงการ 100,000 3,897,600
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       1.2  แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลเพ่ือ เพ่ือให้มีน้ าใช้เพ่ือการเกษตร ขุดบ่อ  จ านวน 5 บ่อ  -  -  -  - 100,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก กองช่าง
การเกษตร หมู่ท่ี 1 อย่างเพียงพอ เกษตรกรได้ใช้น้ า ในการใช้น้ า

2 โครงการก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงาน เพ่ือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ขนาด กว้าง3.00 ยาว6.00 ม.    -  -  -  - 200,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรสามารถแปรรูป กองช่าง
แสงอาทิตย์ หมู่ท่ี 1 ทางการเกษตรเพ่ิมมูลค่า มีถาดส าหรับตากผลิตภัณฑ์ เกษตรกรมีรายได้เพ่ิม ผลิตภัณฑ์การเกษตรเพ่ิมมูลค่า

เพ่ิมรายได้  จ านวน   20ถาด สินค้ามีรายได้เพ่ิมข้ึน
3 ก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยพลังงาน เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก เคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์  -  -  -  - 300,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก กองช่าง

แสงอาทิตย์ อ่างห้วยเฒ่าดา หมู่ท่ี 2 ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร พร้อมระบบส่งน้ า เกษตรกรมีน้ าใช้ ในการใช้น้ า
อย่างสะดวกเพียงพอ และท่ัวถึง

4 โครงการก่อสร้างทางน้ าผ่านห้วยมะค่า เพ่ือให้การคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด  -  -  -  - 100,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรสามารถขนส่ง กองช่าง
หมู่ท่ี 2 ทางการเกษตรมีความสะดวก 3.00ม.X4.00ม. เกษตรกรมีความ สินค้าการเกษรได้รวดเร็วข้ึน

รวดเร็วและปลอดภัยมากย่ิงข้ึน ถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร สะดวกในการขนส่ง
5 โครงการปรับปรุงฝายน้ าล้นห้วยมะค่า เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ฝายคอนกรีต ขนาด  -  -  -  - 100,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 2 ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร กว้าง 5.00 ม. เกษตรกรมีน้ าใช้ ในการใช้น้ า
และกักเก็บน้ าใช้การเกษตร อย่างสะดวกเพียงพอ และท่ัวถึง

6 ซ่อมแซมคลองส่งน้ า คสล.สาย เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก จ านวน 1 สาย  -  -  -  - 150,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก กองช่าง
ทุ่งแป้น หมู่ท่ี 4 ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร กว้าง 1.20 ม. เกษตรกรมีน้ าใช้ ในการใช้น้ า

ยาว 400 ม. อย่างสะดวกเพียงพอ และท่ัวถึง
7 ปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตรสายอ่าง เพ่ือให้การคมนาคมและการขนส่ง ระยทาง 2,000 ม.  -  -  -  - 200,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรสามารถขนส่ง กองช่าง

ห้วยเก๋ียง หมู่ท่ี 5 ทางการเกษตรมีความสะดวก ลูกรังหรือกรวดทรายท้องน้ า เกษตรกรมีความ สินค้าการเกษรได้รวดเร็วข้ึน
รวดเร็วและปลอดภัยมากย่ิงข้ึน สะดวกในการขนส่ง

8 ก่อสร้างคลองส่งน้ า คสล.สาย เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก จ านวน 1 สาย  -  -  -  - 150,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก กองช่าง
หลังโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ หมู่ท่ี7 ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร กว้าง 1.20 ม. เกษตรกรมีน้ าใช้ ในการใช้น้ า

ยาว 400 ม. อย่างสะดวกเพียงพอ และท่ัวถึง
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1.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ



       1.2  แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 ปรับปรุงคลองส่งน้ าของสถานีสูบน้ า เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก จ านวน 1 สาย  -  -  -  - 70,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก กองช่าง
ด้วยพลังไฟฟ้าทุ่งหนอง หมู่ท่ี 5 ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร กว้าง 1.20 ม. เกษตรกรได้ใช้น้ า ในการใช้น้ า

ยาว 200 ม. อย่างสะดวกเพียงพอ
10 โครงการวางท่อส่งน้ าจากสถานีสูบน้ า เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ท่อ pvc ขนาด 6น้ิว  -  -  -  - 120,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก กองช่าง

ด้วยพลังไฟฟ้าทุ่งหนอง -ห้วยหินฝน ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร ระยะทาง  1,000 ม. เกษตรกรได้ใช้น้ า ในการใช้น้ า
หมู่ท่ี 5 อย่างสะดวกเพียงพอ

11 โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลเพ่ือ เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก จ านวน 5 บ่อ  -  -  -  - 100,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก กองช่าง
การเกษตร หมู่ท่ี 5 ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร เกษตรกรได้ใช้น้ า ในการใช้น้ า

อย่างสะดวกเพียงพอ
12 ปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตรสาย เพ่ือให้การคมนาคมและการขนส่ง ระยทาง 2,000 ม.  -  -  -  - 200,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรสามารถขนส่ง กองช่าง

หนองหม่อน หมู่ท่ี 5 ทางการเกษตรมีความสะดวก ลูกรังหรือกรวดทรายท้องน้ า เกษตรกรมีความ สินค้าการเกษรได้รวดเร็วข้ึน
รวดเร็วและปลอดภัยมากย่ิงข้ึน สะดวกในการขนส่ง

12 โครงการวางท่อส่งน้ าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก วางท่อ pvc 4 น้ิว  -  -  -  - 100,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรมีความสะดวก กองช่าง
ห้วยต้ิว หมู่ท่ี 6 ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร ยาว 200 ม. เกษตรกรมีน้ าใช้ ในการใช้น้ า

อย่างสะดวกเพียงพอ และท่ัวถึง
13 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าห้วยต้ิว เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก กว้าง 4.50 ม.  -  -  -  - 100,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 6 ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร เกษตรกรมีน้ าใช้ ในการใช้น้ า

14 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก เสาไฟฟ้า คอร.ยาว8 ม.  -  -  -  - 150,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสุข กองช่าง
สายรอบโรงบ่ม หมู่ท่ี 11 ในการใช้ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 3 ตัน พาดสายความยาว เกษตรกรลดต้นทุน สามารถลดต้นทุน

ลดต้นทุนเพ่ิมผลผลิต ไม่น้อยกว่า 640 ม. ในการท าการเกษตร ด้านการเกษตร
15 ซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรสาย เพ่ือให้การคมนาคมและการขนส่ง โดยใช้ทรายท้องน้ า  -  -  -  - 100,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรสามารถขนส่ง กองช่าง

ห้วยป่าซาง หมู่ท่ี 7 ทางเกษตรมีความสะดวก ระยะทาง 2 กม. เกษตรกรมีความ สินค้าการเกษตรได้รวดเร็วข้ึน
รวดเร็วและมีความปลอดภัย สะดวกในการขนส่ง 57
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     1.2  แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยไม้ไผ่ เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก จ านวน1 แห่ง  -  -  -  - 300,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก กองช่าง
หมู่ท่ี 7 ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร เกษตรกรมีน้ าใช้ ในการใช้น้ า

และกักเก็บน้ าได้มากข้ึน
17 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก เสาไฟฟ้า คอร.ยาว8 ม.  -  -  -  - 150,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสุข กองช่าง
 สายเหล่ากีบ หมู่ท่ี 8 ในการใช้ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 3 ตัน พาดสายความยาว เกษตรกรลดต้นทุน สามารถลดต้นทุน

ลดต้นทุนเพ่ิมผลผลิต ไม่น้อยกว่า 640 ม. ในการท าการเกษตร ด้านการเกษตร
18 ซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรสาย เพ่ือให้การคมนาคมและการขนส่ง โดยใช้ทรายท้องน้ า  -  -  -  - 100,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรสามารถขนส่ง กองช่าง

ห้วยไม้ไผ่  หมู่ท่ี  8 ทางเกษตรมีความสะดวก ระยะทาง 2 กม. เกษตรกรมีความ สินค้าการเกษตรได้รวดเร็วข้ึน
รวดเร็วและมีความปลอดภัย สะดวกในการขนส่ง

19 โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีคอสะพานบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีความ ดืนถมไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม.  -  -  -  - 50,000 ร้อยละ 80 ของ สามารถลดต้นทุน กองช่าง
ราษฎร์พัฒนา หมู่ท่ี 8 ปลอดภัยในการสัญจร ท่อ คสล. 80ซม.จ านวน 4 ท่อ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ด้านการเกษตร

อย่างเพียงพอ
20 ก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก จ านวน 1 สาย  -  -  -  - 150,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก กองช่าง
 ทุ่งผาว หมู่ท่ี 8 ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร กว้าง 1.20 ม. เกษตรกรมีน้ าใช้ ในการใช้น้ า

ยาว 400 ม. อย่างสะดวกเพียงพอ และท่ัวถึง
21 โครงการก่อสร้างทางน้ าผ่านทุ่งแล้ง เพ่ือให้การคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด  -  -  -  - 100,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรสามารถขนส่ง กองช่าง

หมู่ท่ี 9 ทางการเกษตรมีความสะดวก 3.00ม.X4.00ม. เกษตรกรมีความ สินค้าการเกษรได้รวดเร็วข้ึน
รวดเร็วและปลอดภัยมากย่ิงข้ึน ถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร สะดวกในการขนส่ง

22 โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลเพ่ือ เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก จ านวน 5 บ่อ  -  -  -  - 100,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก กองช่าง

การเกษตรม่วงชุม หมู่ท่ี 9 ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร เกษตรกรได้ใช้น้ า ในการใช้น้ า

อย่างสะดวกเพียงพอ

23 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก เสาไฟฟ้า คอร.ยาว8 ม.  -  -  -  - 150,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสุข กองช่าง
สายวังแดง หมู่ท่ี 8 ในการใช้ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 3 ตัน พาดสายความยาว เกษตรกรลดต้นทุน สามารถลดต้นทุน

ลดต้นทุนเพ่ิมผลผลิต ไม่น้อยกว่า 640 ม. ในการท าการเกษตร ด้านการเกษตร 58
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     1.2  แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 โครงการขุดลอกล าห้วยสระ หมู่ท่ี10 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก จ านวน1 แห่ง  -  -  -  - 300,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก กองช่าง
ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร เกษตรกรมีน้ าใช้ ในการใช้น้ า
และกักเก็บน้ าได้มากข้ึน

25 โครงการวางท่อส่งน้ าอ่างเก็บน้ า เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก วางท่อ pvc 4 น้ิว  -  -  -  - 80,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสุข กองช่าง
ห้วยศรีก้ า หมู่ท่ี 8 ในการใช้ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ยาว 200 ม. เกษตรกรลดต้นทุน สามารถลดต้นทุน

ในการท าการเกษตร ด้านการเกษตร
26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้เกษตรมีความสะดวก ขนาด กว้าง 3.50ม. หนา0.15  -  -  -  - 80,000 ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรสะดวกในการ กองช่าง

สายห้วยแหน หมู่ท่ี 12 และปลอดภัยในการสัญจร ยาว 10 ม. ประชาชนมีตวาม สัญจร
พึงพอใจ

27 โครงการวางท่อส่งน้ าห้วยอวนเหนือ เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก วางท่อ pe  -  -  -  - 80,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสุข กองช่าง
 หมู่ท่ี 4 ในการใช้ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ยาว 200 ม. เกษตรกรลดต้นทุน สามารถลดต้นทุน

ในการท าการเกษตร ด้านการเกษตร
28 ปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตรสาย เพ่ือให้การคมนาคมและการขนส่ง ระยทาง 2,000 ม.  -  -  -  - 200,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรสามารถขนส่ง กองช่าง

น้ าแป้นใหม่ หมู่ท่ี 4 ทางการเกษตรมีความสะดวก ลูกรังหรือกรวดทรายท้องน้ า เกษตรกรมีความ สินค้าการเกษรได้รวดเร็วข้ึน
รวดเร็วและปลอดภัยมากย่ิงข้ึน สะดวกในการขนส่ง

29 โครงการขุดลอกเสริมคันอ่างเก็บน้ า เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก จ านวน1 แห่ง  -  -  -  - 300,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก กองช่าง

ห้วยเยือง หมู่ท่ี 11 ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร เกษตรกรมีน้ าใช้ ในการใช้น้ า

และกักเก็บน้ าได้มากข้ึน
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     1.2  แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 โครงการขุดลอกเสริมคันอ่างเก็บน้ า เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก จ านวน1 แห่ง  -  -  -  - 300,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก กองช่าง
ห้วยน้ ามัน หมู่ท่ี 11 ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร เกษตรกรมีน้ าใช้ ในการใช้น้ า

และกักเก็บน้ าได้มากข้ึน
31 โครงการก่อสร้างทางน้ าผ่านหลงเหนือ เพ่ือให้การคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด  -  -  -  - 80,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรสามารถขนส่ง กองช่าง
 หมู่ท่ี 11 ทางการเกษตรมีความสะดวก 3.00ม.X4.00ม. เกษตรกรมีความ สินค้าการเกษรได้รวดเร็วข้ึน

รวดเร็วและปลอดภัยมากย่ิงข้ึน ถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร สะดวกในการขนส่ง
32 โครงการวางท่อส่งน้ าอ่างห้วยน้ ามัน เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก วางท่อ pvc 4 น้ิว  -  -  -  - 80,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสุข กองช่าง

หมู่ท่ี 11 ในการใช้ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ยาว 200 ม. เกษตรกรลดต้นทุน สามารถลดต้นทุน
ในการท าการเกษตร ด้านการเกษตร

33 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก เสาไฟฟ้า คอร.ยาว8 ม.  -  -  -  - 200,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสุข กองช่าง
สายป่าฝาด หมู่ท่ี11 ในการใช้ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 3 ตัน พาดสายความยาว เกษตรกรลดต้นทุน สามารถลดต้นทุน

ลดต้นทุนเพ่ิมผลผลิต ไม่น้อยกว่า 640 ม. ในการท าการเกษตร ด้านการเกษตร
34 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก เสาไฟฟ้า คอร.ยาว8 ม.  -  -  -  - 200,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสุข กองช่าง
 สายเหล่าโฮ่งหมู่ท่ี11 ในการใช้ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 4 ตัน พาดสายความยาว เกษตรกรลดต้นทุน สามารถลดต้นทุน

ลดต้นทุนเพ่ิมผลผลิต ไม่น้อยกว่า 640 ม. ในการท าการเกษตร ด้านการเกษตร
35 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก เสาไฟฟ้า คอร.ยาว8 ม.  -  -  -  - 200,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสุข กองช่าง

สายหนองหม่อน หมู่ท่ี 5 ในการใช้ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 3 ตัน พาดสายความยาว เกษตรกรลดต้นทุน สามารถลดต้นทุน
ลดต้นทุนเพ่ิมผลผลิต ไม่น้อยกว่า 640 ม. ในการท าการเกษตร ด้านการเกษตร

36 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือให้การคมนาคมและการขนส่ง โดยใช้ทรายท้องน้ า  -  -  -  - 50,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรสามารถขนส่ง กองช่าง

สายห้วยหินฝนใหม่ หมู่ท่ี 5 ทางเกษตรมีความสะดวก ระยะทาง 500ม. เกษตรกรมีความ สินค้าการเกษตรได้รวดเร็วข้ึน

รวดเร็วและมีความปลอดภัย สะดวกในการขนส่ง
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     1.2  แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 ก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก จ านวน 1 สาย  -  -  -  - 100,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก กองช่าง
ห้วยป่าไร่ หมู่ท่ี 12 ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร กว้าง 1.20 ม. เกษตรกรมีน้ าใช้ ในการใช้น้ า

ยาว 400 ม. อย่างสะดวกเพียงพอ และท่ัวถึง
38 ก่อสร้างถนน คสล.ทางน้ าผ่านห้วยสระ เพ่ือให้การคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด  -  -  -  - 100,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรสามารถขนส่ง กองช่าง
 ถึงทุ่งหลวง  หมู่ท่ี 12 ทางการเกษตรมีความสะดวก 3.00ม.X4.00ม. เกษตรกรมีความ สินค้าการเกษรได้รวดเร็วข้ึน

รวดเร็วและปลอดภัยมากย่ิงข้ึน ถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตร สะดวกในการขนส่ง
39 ก่อสร้างคลองส่งน้ า คสล เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก จ านวน 1 สาย  -  -  -  - 100,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก กองช่าง

ทุ่งนอกสายเหนือ  หมู่ท่ี 12 ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร กว้าง 1.20 ม. เกษตรกรมีน้ าใช้ ในการใช้น้ า
ยาว 400 ม. อย่างสะดวกเพียงพอ และท่ัวถึง

40 ก่อสร้างฝายน้ าล้น เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ฝายคอนกรีต ขนาด  -  -  -  - 100,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก กองช่าง
ห้วยก้างปลา หมู่ท่ี 13 ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร กว้าง 5.00 ม. เกษตรกรมีน้ าใช้ ในการใช้น้ า

และกักเก็บน้ าใช้การเกษตร อย่างสะดวกเพียงพอ และท่ัวถึง
41 ซ่อมแซมคลองส่งน้ า คสล. เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก จ านวน 1 สาย  -  -  -  - 50,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก กองช่าง

ทุ่งขาม หมู่ท่ี 1 ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร กว้าง 1.20 ม. เกษตรกรมีน้ าใช้ ในการใช้น้ า
ยาว 400 ม. อย่างสะดวกเพียงพอ และท่ัวถึง

42 ปรับปรุงถนนบดอัดเข้าสู่พ้ืนท่ี เพ่ือให้การคมนาคมและการขนส่ง โดยใช้หินคลุกบดอัด  -  -  -  - 100,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรสามารถขนส่ง กองช่าง
การเกษตรห้วยเก๋ียง หมู่ท่ี 2 ทางเกษตรมีความสะดวก ระยะทาง 500ม. เกษตรกรมีความ สินค้าการเกษตรได้รวดเร็วข้ึน

รวดเร็วและมีความปลอดภัย สะดวกในการขนส่ง
43 ขยายแนววางท่อส่งน้ าห้วยน้ ามัน- เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก วางท่อ pvc 4 น้ิว  -  -  -  - 80,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสุข กองช่าง

ห้วยโชค หมู่ท่ี 2 ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร ยาว 200 ม. เกษตรกรลดต้นทุน สามารถลดต้นทุน

44 ขุดเจาะบ่อน้ าต้ืนเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก จ านวน  5 บ่อ  -  -  -  - 50,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสุข กองช่าง
หมู่ท่ี 7 ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร เกษตรกรลดต้นทุน สามารถลดต้นทุน
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     1.2  แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

45 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก เสาไฟฟ้า คอร.ยาว8 ม.  -  -  -  - 200,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสุข กองช่าง
สายตึดป่าเส้า หมู่ท่ี 8 ในการใช้ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 3 ตัน พาดสายความยาว เกษตรกรลดต้นทุน สามารถลดต้นทุน

ลดต้นทุนเพ่ิมผลผลิต ไม่น้อยกว่า 640 ม. ในการท าการเกษตร ด้านการเกษตร
46 ซ่อมแซมถนนการเกษตร หมู่ท่ี 10 เพ่ือให้การคมนาคมและการขนส่ง โดยใช้หินทรายแม่น้ า  -  -  -  - 50,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรสามารถขนส่ง กองช่าง

ทางเกษตรมีความสะดวก ระยะทาง 500ม. เกษตรกรมีความ สินค้าการเกษตรได้รวดเร็วข้ึน
รวดเร็วและมีความปลอดภัย สะดวกในการขนส่ง

47 ก่อสร้างฝายน้ าล้น เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ฝายคอนกรีต ขนาด  -  -  -  - 100,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก กองช่าง
ห้วยแหนเหนือ  หมู่ท่ี 10 ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร กว้าง 5.00 ม. เกษตรกรมีน้ าใช้ ในการใช้น้ า

และกักเก็บน้ าใช้การเกษตร อย่างสะดวกเพียงพอ และท่ัวถึง
48 ก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยศรีก่ า เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ฝายคอนกรีต ขนาด  -  -  -  - 100,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 8 ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร กว้าง 5.00 ม. เกษตรกรมีน้ าใช้ ในการใช้น้ า
และกักเก็บน้ าใช้การเกษตร อย่างสะดวกเพียงพอ และท่ัวถึง

49 ขยายแนววางท่อส่งน้ าห้วยศรีก่ า เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก วางท่อ pvc 6 น้ิว  -  -  -  - 300,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสุข กองช่าง
หมู่ท่ี 8 ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร ยาว 800ม. เกษตรกรลดต้นทุน สามารถลดต้นทุน

50 ก่อสร้างฝายน้ าล้น เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ฝายคอนกรีต ขนาด  -  -  -  - 100,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก กองช่าง
ห้วยสระ หมู่ท่ี 12 ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร กว้าง 5.00 ม. เกษตรกรมีน้ าใช้ ในการใช้น้ า

และกักเก็บน้ าใช้การเกษตร อย่างสะดวกเพียงพอ และท่ัวถึง
51 ก่อสร้างคลองส่งน้ า คสล เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก จ านวน 1 สาย  -  -  -  - 100,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก กองช่าง

สันป่าจ่ี  หมู่ท่ี 12 ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร กว้าง 1.20 ม. เกษตรกรมีน้ าใช้ ในการใช้น้ า

ยาว 400 ม. อย่างสะดวกเพียงพอ และท่ัวถึง
52 ซ่อมแซมถนนการเกษตร หมูท่ี 13 เพ่ือให้การคมนาคมและการขนส่ง โดยใช้หินทรายแม่น้ า  -  -  -  - 50,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรสามารถขนส่ง กองช่าง

ทางเกษตรมีความสะดวก ระยะทาง 500ม. เกษตรกรมีความสะดวกสินค้าการเกษตรได้รวดเร็วข้ึน

รวม ...52.... โครงการ  -  -  -  - 7,170,000

62

1.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

งบประมาณ



     1.3  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและ  - ปรับปรุงศาลากลางน้ า  -  -  - 60,000 100,000 ร้อยละ60 ของ แหล่งท่องเท่ียวในพ้ีนท่ี อบต. สระ
ประมงหมู่บ้าน หมู่ท่ี  4 อ านวยความสะดวกให้แก่นัก  - ก่อสร้างห้องน้ า ขนาด2x4ม. นักท่องเท่ียวได้รับ  ได้รับการพัฒนาเพ่ือ และ

ท่องเท่ียว  - ปรับปรุงสะพานกลางน้ า ความสะดวกในการ รองรับนักท่องเท่ียว กรมการ
 - จัดสวนรอบศาลากลางน้ า ท่องเท่ียว ท่องเท่ียว

รวม ...1 ...โครงการ  -  -  - 60,000 10,000
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     1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้มีแสงสว่างและมีความ หลอดไฟโซล่าเซลพร้อมเสา  -  -  - 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ ท าให้การเดินทางในเวลา กองช่าง
(ไฟก่ิง) พลังงานแสงอาทิตย์หมู่ท่ี 13 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จ านวน 2 จุด ประชาชนได้รับความ กลางคืนมีความปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิต
2 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้มีแสงสว่างและมีความ หลอดไฟโซล่าเซลพร้อมเสา  -  -  - 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ ท าให้การเดินทางในเวลา กองช่าง

(ไฟก่ิง) พลังงานแสงอาทิตย์หมู่ท่ี 3 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จ านวน 2 จุด ประชาชนได้รับความ กลางคืนมีความปลอดภัย
ปลอดภัยในชีวิต

3 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้มีแสงสว่างและมีความ หลอดไฟโซล่าเซลพร้อมเสา  -  -  - 120,000 120,000 ร้อยละ 60 ของ ท าให้การเดินทางในเวลา กองช่าง
(ไฟก่ิง) พลังงานแสงอาทิตย์หมู่ท่ี 6 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จ านวน 6 จุด ประชาชนได้รับความ กลางคืนมีความปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิต
4 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้มีแสงสว่างและมีความ หลอดไฟโซล่าเซลพร้อมเสา  -  -  - 120,000 120,000 ร้อยละ 60 ของ ท าให้การเดินทางในเวลา กองช่าง

(ไฟก่ิง) พลังงานแสงอาทิตย์หมู่ท่ี 8 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จ านวน 6 จุด ประชาชนได้รับความ กลางคืนมีความปลอดภัย
ปลอดภัยในชีวิต

5 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้มีแสงสว่างและมีความ หลอดไฟโซล่าเซลพร้อมเสา  -  -  - 120,000 120,000 ร้อยละ 60 ของ ท าให้การเดินทางในเวลา กองช่าง
(ไฟก่ิง) พลังงานแสงอาทิตย์หมู่ท่ี 9 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จ านวน 6 จุด ประชาชนได้รับความ กลางคืนมีความปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิต

รวม .......5.......   โครงการ 460,000 460,000

64

งบประมาณ

1.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ





แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาท่ี  5 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

     3.1  แผนงาน  สาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเครือข่ายในการ เพ่ือส่งเสริมและสร้างเครือข่าย ตัวแทนหมู่บ้านละ 30,000     30,000     30,000    30,000     30,000    ร้อยละ 80 ของ มีเครือข่ายในการดูแล รักษา อบต.สระ,
ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากร ในการอนุรักษ์ทรัพยากร จ านวน 50 คน ตัวแทนหมู่บ้านมีเครือข่าย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมอุทยานฯ
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   การด าเนินกิจกรรม ในการดูแลรักษาทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม กลุ่ม รสทป ม.1

หมู่ท่ี 1,6 หมู่บ้าน รสทป. ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และ หมู่ท่ี 6
2 โครงการถนนสวยงาม เพ่ือส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับ  - 40,000      -  -  - ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กอง

หมู่ท่ี 1 ถนนสวยงาม ร่มร่ืน บริเวณสองข้างทาง ถนนสวยงาม ร่มร่ืน สร้างส่ิงแวดล้อมท่ีดี สาธารณสุข
จ านวน  100 ต้น

3 โครงการท าความดีวัน เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร จัดกิจกรรมในวัน 13,000     13,000     12,000    13,000     13,000    ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กอง
ส่ิงแวดล้อมโลก ประจ าปี ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น ส่ิงแวดล้อมปีละคร้ัง ประชาชนตระหนักถึงความ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณสุข

ลดปริมาณขยะ ลดภาวะโลกร้อน ส าคัญของส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม
4 โครงการฝึกอบรมบ่อหมักก๊าซ เพ่ือลดปัญหาด้าน ตัวแทนหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กอง

ชีวภาพส าหรับครัวเรือน ส่ิงแวดล้อม จ านวน 50 คน ประชาชนตระหนักถึงความ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณสุข
ส าคัญของส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

5 โครงการบริหารจัดการขยะ เพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชน จ านวน  6 หมู่บ้าน 40,000     60,000     30,000    60,000     60,000    ร้อยละ 100 ของ ชุมชนสะอาดน่าอยู่ กองสาธารณสุข
ในชุมชนหมู่ท่ี 1 และ 6 ปัญหาขยะในชุมชน คุณภาพชีวิตดี

ได้รับการแก้ไข
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
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องค์การบริหารส่วนต าบลสระ    อ าเภอเชียงม่วน    จังหวัดพะเยา

3. ยุทธศาสตร์  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



     3.1  แผนงาน  สาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6  โครงการจัดหาถังขยะ เพ่ือรองรับขยะในชุมชน  จ านวน 200  ถัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ของ ชุมชนสะอาดน่าอยู่ กองสาธารณสุข
 ปัญหาขยะในชุมชน คุณภาพชีวิตดี

ได้รับการแก้ไข
7 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพ่ือลดปัญหาหมอกควันและ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 ของ ชุมชนสะอาดน่าอยู่ กองสาธารณสุข

ด้านป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า สร้างจิตส านึกในการรักษา อปท.ร่วมกับสนง.พ้ืนท่ี ของประชาชนมีจิตส านึก คุณภาพชีวิตดี
และหมอกควัน ส่ิงแวดล้อม อนุรักษ์ท่ี 15 ชร รักษาส่ิงแวดล้อม

8 โครงการฝึกอบรมเตาเผาขยะ เพ่ือลดปัญหาด้าน ตัวแทนหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองสาธารณสุข
ไร้มลพิษส าหรับชุมชน ส่ิงแวดล้อม จ านวน 50 คน ประชาชนตระหนักถึงความ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ส าคัญของส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม
9 โครงการลดขยะต้นทางเพ่ือ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชน ประชาชน 65  -  -  -  - 40,000 ร้อยละ 75 ของ สามารถลดขยะในครัวเรือน กองสาธารณสุข

สร้างส่ิงแวดล้อมท่ีดี หมู่ท่ี 6 ลดขยะต้นทางในครัวเรือน ครัวเรือน ปริมาณขยะลดลง ได้ลดขยะในชุมชน
รวม...9......โครงการ 203,000 263,000 223,000 223,000 263,000
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาท่ี  5 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

     3.1  แผนงาน  สาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบริหารจัดการขยะ เพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชน ฝึกอบรมให้ความรู้  -  -  -  - 20,000    ร้อยละ 100 ของ ชุมชนสะอาดน่าอยู่ กองสาธารณสุข
ในชุมชนหมู่ท่ี 9 ประชาชน 30 คน ปัญหาขยะในชุมชน คุณภาพชีวิตดี

ได้รับการแก้ไข

2 ก่อสร้างเตาเผาขยะแบบไร้ เพ่ือบริหารจัดการขยะในต าบล ขนาดกว้าง 2,000  ซม.    -  -  - 500,000   500,000  ร้อยละ 100 ของ ชุมชนสะอาดน่าอยู่ กองสาธารณสุข
มลพิษ หมู่ท่ี 10 และลดมลพิษในอากาศ ยาว 3,000  ซม. ปัญหาขยะในชุมชน คุณภาพชีวิตดี

สูง  3000   ซม. ได้รับการแก้ไข
3 ปรับปรุงบริเวณฮิมยมชมวิว เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ขนาดกว้าง 8 ม.  -  -  -  - 170,000  ร้อยละ  70 ของประชาชน มีสถานท่ีพักผ่อนและ กองสาธารณสุข

พร้อมจัดหาเคร่ืองออกก าลังกาย เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและ ยาว 10 ม. มีสถานท่ีพักผ่อนและออก ออกก าลังกาย
ม.1 สถานท่ีออกก าลังกาย เคร่ืองออกก าลังกาย ก าลังกายดพเอสุขภาพ

กลางแจ้ง 6 ชุด
4 ก่อสร้างเตาเผาขยะแบบไร้ เพ่ือบริหารจัดการขยะในต าบล ขนาดกว้าง 2,000  ซม.    -  -  -  - 500,000  ร้อยละ 100 ของ ชุมชนสะอาดน่าอยู่ กองสาธารณสุข

มลพิษ หมู่ท่ี 2 และลดมลพิษในอากาศ ยาว 3,000  ซม. ปัญหาขยะในชุมชน คุณภาพชีวิตดี
สูง  3000   ซม. ได้รับการแก้ไข

รวม ..4...โครงการ  -  -  - 500,000 690,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ    อ าเภอเชียงม่วน    จังหวัดพะเยา

3. ยุทธศาสตร์  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม





แบบ ผ.01

     4.1  แผนงาน  สาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเดินว่ิงเพ่ือสุขภาพสานฝัน เพ่ือสร้างความสามัคคีและความ เดินว่ิงเพ่ือสุขภาพ 35,000 35,000 45,000 35,000 35,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความรักสามัคคี กอง
สามัคคี สมานฉันท์ให้กับประชาชน 12 คร้ัง ประชาชนมีความ และมีสุขภาพท่ีดี สาธารณสุขฯ

สามัคคีสมานฉันท์

2 โครงการป้องกันยาเสพติด  เพ่ือป้องกันและหยุดย้ัง ร่วมสถานีต ารวจภูธร 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      ร้อยละ 100 ของ ชุมชนปลอดยาเสพติด กอง
ในเด็กนักเรียน การแพร่ระบาดยาเสพติดเข้าสู่ เชียงม่วน ยาเสพติดในโรงเรียน เด็กนักเรียนมีความตระหนัก สาธารณสุขฯ

เด็กในโรงเรียน อบรบเด็ก 48  คน ลดการแพร่ระบาด ถึงปัญหายาเสพติด
และเข้าใจการท างานของ

เจ้าหน้าท่ีต ารวจ
3 โครงการปลูกต้นไม้ เพ่ือส่งเสริมการปลูกต้นไม้และ ปลูกต้นไม้ร่วมกับหน่วย 10,000      10,000      10,000      10,000     10,000      ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กอง

เทิดพระเกียรติ 12 สิงหา เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ราชการและและประชาชน ประชาชนได้แสดงถึง ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สาธารณสุขฯ
มหาราชินี ประจ าปี พระบรมราชินีนาถ ในวันท่ี 12 สิงหาคม ความจงรักภักดีต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์
รวม .......3........โครงการ  -  - 55,000 55,000 65,000 55,000 55,000  -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561-  2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ    อ าเภอเชียงม่วน    จังหวัดพะเยา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาท่ี  6 ส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย
4. ยุทธศาสตร์   รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย

งบประมาณ



     4.2  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เพ่ือส่งเสริมและสนันสนุนกิจกรรม  ฝึกอบรม,และทบทวนเพ่ิม 30,000 30,000 17,850 17,850 17,850 ร้อยละ 100 ของ เครือข่ายอปพร.ต าบลสระมี ส านักปลัด
อาสาสมัครป้องกัยภัยฝ่ายพลเรือน การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศักยภาพสมาชิกอปพร.  อปพร.มีศักยภาพ ศักยภาพในการปฏิบัติงาน

 ปีละ  1  คร้ัง ในการปฎิบัติงาน มากย่ิงข้ึน
2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือป้องกันและลดอุบัติภัยทาง จัดหาอุปกรณ์ด้านการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับความปลอด ส านักปลัด

อุบัติเหตุทางถนน ถนนท้ังในช่วงปกติและในช่วง จราจรทางบก อุบัติเหตุลดลง ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เทศกาล เช่น กรวยจราจร 

3 โครงการผึกอบรมทบทวนหน่ึง เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร จัดกิจกรรมทบทวนทีมกู้ชีพ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 ของ อาสาสมัครเตือนภัยมีความ ส านักปลัด
ต าบลหน่ึงทีมกู้ชีพกู้ภัย(OTOS) เตือนภัยในการปฏิบัติงาน กู้ภัยปีละคร้ัง อปพร.มีศักยภาพ รู้ในการปฏิบัติงาน

ในการปฎิบัติงาน
4  โครงการเตรียมความพร้อม เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้ ซ้อมแผนในพ้ืนท่ีเสียงภัย 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 100   ของ ประชาชนมีความรู้ความ ส านักปลัด

ช่วยเหลือผู้ประสบ ประชาชนสามารถแก้ไขปัญหา ในเขตรับผิดชอบ ของ ประชาชนมีความ เข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับการ
ปัญหาสาธารณภัย เฉพาะหน้าได้ทันเวลา ลดความ อบต.สระ พึงพอใจ ช่วยเหลือตนเอง ลดความ

สูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย์สิน ปีละคร้ัง สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน
5 โครงการจัดหาเคร่ืองแต่งกาย เพ่ือให้ อปพร. ได้สวมใส่ในการ จ านวน  109  ชุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ของ เครือข่ายอปพร.ต าบลสระมี ส านักปลัด

ส าหรับ อปพร. ปฏิบัติหน้าท่ีอันเป็นประโยชน์ต่อ อปพร.มีชุดเคร่ืองแบบ ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ประชาชน สวมใส่ มากย่ิงข้ึน

รวม ........5........โครงการ  -  - 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000  -  -  -
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4. ยุทธศาสตร์   รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย

งบประมาณ



     4.2  แผนงาน  อุคสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างจุดเติมน้ า เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ จ านวน 1 แห่ง 20,000  - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 ของ ลดการสูญเสีย กองช่าง
ส าหรับรถดับเพลิง เตรียมความพร้อมเม่ือเกิดเหตุ ประชาชนมีความ เม่ือเกิดเหตุอักคีภัย

อักคีภัย พึงพอใจ
2 โครงการป้องกันตล่ิงพัง แก้ไขปัญหาน้ าเซาะตล่ิง บริเวณล าห้วยสระ 50,000      100,000     -  -  - ร้อยละ 80 ของ สามารถป้องกันความ กองช่าง

หมู่ 8 ยาว 500 เมตร  ปัญหาได้รับการแก้ไข เสียหายจากภัยธรรมชาติ

3 โครงการป้องกันตล่ิงพัง แก้ไขปัญหาน้ าเซาะตล่ิง บริเวณล าห้วยสระ 50,000      100,000     -  -  - ร้อยละ 80 ของ สามารถป้องกันความ กองช่าง
หมู่ 10 ยาว 500 เมตร  ปัญหาได้รับการแก้ไข เสียหายจากภัยธรรมชาติ

4 โครงการป้องกันตล่ิงพัง แก้ไขปัญหาน้ าเซาะตล่ิง บริเวณสะพานล าห้วยสระ 50,000      100,000     -  -  - ร้อยละ 80 ของ สามารถป้องกันความ กองช่าง
หมู่ 12 ยาว 500 เมตร  ปัญหาได้รับการแก้ไข เสียหายจากภัยธรรมชาติ

5 โครงการติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง เพ่ือความปลอดภัยในชิวิตและ บริเวณริมฝ่ังแม่น้ ายม  - 100,000 100,000  -  - ร้อยละ 80 ของ บริเวณริมฝ่ังแม่น้ ายม กองช่าง
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ม.1 ทรัพย์สิน จ านวน 10 จุด ปัญหาได้รับการแก้ไข มีแสงสว่างประชาชน

มีความปลอดภัย
6 โครงการป้องกันตล่ิงพัง แก้ไขปัญหาน้ าเซาะตล่ิง บริเวณหลังหอประชุม ม.12  -  -  - 100 000 100,000    ร้อยละ 80 ของ สามารถป้องกันความ กองช่าง

หมู่ 12 ยาว 500 เมตร  ปัญหาได้รับการแก้ไข เสียหายจากภัยธรรมชาติ

7 ปรับปรุงอาคารบรรเทาสาธารณะภัย เพ่ือให้มีสถานท่ีบริการประชาชน ผนังก้ันห้อง 2 ห้อง  -  -  - 150,000    - ร้อยละ 80 ของ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
อบต.สระ ประตูและ  หน้าต่าง  ประชาชนพึงพอใจ ติดต่องานราชการ

ทาสีอาคาร
รวม ........7.......โครงการ  -  - 170,000 400,000 100,000 270,000 120000  -  -  -
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งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์   รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย



แบบ ผ.01

     1.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ ติดต้ังระบบเสียงรอบทิศ  -  -  -  - 60,000 ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนรับทราบข้อมูล กองช่าง

ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน จ านวน 1 แห่ง ปราชาชนรับข่าวสาร ข่าวสาร จัดเจนและ

ได้อย่างท่ัวถึง ได้ท่ัวถึง ท่ังถึง

2 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ ติดต้ังระบบเสียงรอบทิศ  -  -  -  - 60,000 ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนรับทราบข้อมูล กองช่าง

ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน จ านวน 1 แห่ง ปราชาชนรับข่าวสาร ข่าวสาร จัดเจนและ

ได้อย่างท่ัวถึง ได้ท่ัวถึง ท่ังถึง

3 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ ติดต้ังระบบเสียงรอบทิศ  -  -  - 50,000  - ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนรับทราบข้อมูล กองช่าง

ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน จ านวน 1 แห่ง ปราชาชนรับข่าวสาร ข่าวสาร จัดเจนและ

ได้อย่างท่ัวถึง ได้ท่ัวถึง ท่ังถึง

4 ติดต้ังกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน เพ่ือป้องกันและรักษาความสงบ จ านวน  3  จุด  -  -  -  - 15,000 ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

หมู่ท่ี 1 เรียบร้อย ปราชาชนพึงพอใจ ในชีวิตและทรัพย์สิน

5 ติดต้ังกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน เพ่ือป้องกันและรักษาความสงบ จ านวน  3  จุด  -  -  -  - 15,000 ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

หมู่ท่ี 3 เรียบร้อย ปราชาชนพึงพอใจ ในชีวิตและทรัพย์สิน

6 ติดต้ังกระจกจราจรในหมู่บ้าน เพ่ือความปลอดภัยในการสัญจร จ านวน  5 จุด  -  -  -  - 15,000 ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง
หมู่ท่ี4 ปราชาชนพึงพอใจ ในชีวิตและทรัพย์สิน

รวม ........6........โครงการ  -  -  -  -  - 100,000 165,000  -  -  - 85

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561-  2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ    อ าเภอเชียงม่วน    จังหวัดพะเยา

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาท่ี  6 ส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน

4. ยุทธศาสตร์   รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย



     1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงพัง แก้ไขปัญหาน้้าเซาะตล่ิง บริเวณริมฝ่ังแม่น้้ายม  -  -  -  - 1,000,000     ร้อยละ 80 ของ สามารถป้องกันความ
บริเวณดงหอ หมู่ท่ี 3  ปัญหาได้รับการแก้ไข เสียหายจากภัยธรรมชาติ

2 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงพัง แก้ไขปัญหาน้้าเซาะตล่ิง บริเวณริมฝ่ังแม่น้้ายม  -  -  -  - 1,000,000     ร้อยละ 80 ของ สามารถป้องกันความ
 หมู่ท่ี11  ปัญหาได้รับการแก้ไข เสียหายจากภัยธรรมชาติ

3 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้้ายม เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดกว้าง 4 ม.  -  -  -  - 3,000,000 ร้อยละ70ของ ท้าให้การคมนาคมสะดวก
บริเวณดงหอ หมู่ท่ี 3 รวดเร็วและปลอดภัยในการ ยาว 120 ม. ประชาชนมีความ รวดเร็วและปลอดภัย

เดินทางเข้าแหล่งท่องเท่ียว สะดวก ปลอดภัย
ของต้าบลสระ 

4 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยแป้น เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดกว้าง 3.5 ม.   -  -  -  - 1,500,000 ร้อยละ100ของ ท้าให้การคมนาคมสะดวก
เหนือ  หมู่ท่ี 4 รวดเร็วและปลอดภัย ยาว 50 ม. ประชาชนมีความ รวดเร็วและปลอดภัย

สะดวก ปลอดภัย
5 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยขิง เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดกว้าง 3.5 ม.   -  -  -  - 1,500,000 ร้อยละ100ของ ท้าให้การคมนาคมสะดวก

 หมู่ท่ี 1 รวดเร็วและปลอดภัย ยาว 50 ม. ประชาชนมีความ รวดเร็วและปลอดภัย
สะดวก ปลอดภัย

6 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  -  -  -  - 500,000 ร้อยละ100ของ ท้าให้การคมนาคมสะดวก
คสล.หมู่ท่ี   13 รวดเร็วและปลอดภัย ยาว 70 ม. การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

รวม ...6...   โครงการ 7,000,000

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561-  2565 )

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลสระ    อ าเภอเชียงม่วน    จังหวัดพะเยา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาท่ี 3 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน



     1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังโคมไฟส่องสว่างถนน เพ่ือให้มีแสงสว่างและมีความ โคมไฟส่องสว่าง  -  -  -  - 700,000 ร้อยละ80ของ ประชาชนมีความ
 หมู่ท่ี 7 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พลังงานแสงอาทิตย์ ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ

ของผู้ใช้รถใช้ถนน จ้านวน 10 จุด ปลอดภัย ทรัพย์สิน

2 โครงการติดต้ังโคมไฟส่องสว่างถนน เพ่ือให้มีแสงสว่างและมีความ โคมไฟส่องสว่าง  -  -  -  - 700,000 ร้อยละ80ของ ประชาชนมีความ
 หมู่ท่ี 2 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พลังงานแสงอาทิตย์ ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ

ของผู้ใช้รถใช้ถนน จ้านวน 10 จุด ปลอดภัย ทรัพย์สิน

3 โครงการติดต้ังโคมไฟส่องสว่างถนน เพ่ือให้มีแสงสว่างและมีความ โคมไฟส่องสว่าง  -  -  -  - 700,000 ร้อยละ80ของ ประชาชนมีความ
 หมู่ท่ี 4 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พลังงานแสงอาทิตย์ ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ

ของผู้ใช้รถใช้ถนน จ้านวน 10 จุด ปลอดภัย ทรัพย์สิน

รวม …3.....โครงการ  -  -  -  - 2,100,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561-  2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ    อ าเภอเชียงม่วน    จังหวัดพะเยา

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

งบประมาณ

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาท่ี 3 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน



     1.1  แผนงาน  การเกษตร
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก เพ่ือเก็บน้้าใช้การเกษตร ขนาดพ้ืนท่ี 50 ไร่  -  -  -  - 10,000,000 ร้อยละ 60 ของ สามารถเก็บน้้าใว้ใช้เพ่ือ
ม่วงชุม  หมู่ท่ี 9 อย่างเพียงพอ เกษตรกรมีในใช้อย่าง การเกษตรในฤดูแล้งได้

เพียงพอ
2 โครงการสร้างอ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก เพ่ือเก็บน้้าใช้การเกษตร ขนาดพ้ืนท่ี 50 ไร่  -  -  -  - 10,000,000 ร้อยละ 60 ของ สามารถเก็บน้้าใว้ใช้เพ่ือ

ทุ่งแล้ง  หมู่ท่ี 9 อย่างเพียงพอ เกษตรกรมีในใช้อย่าง การเกษตรในฤดูแล้งได้
เพียงพอ

3 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดกว้าง 3.5 ม.   -  -  -  - 1,500,000 ร้อยละ100ของ ท้าให้การคมนาคมสะดวก
สายอ่างห้วยสระถึงอ่างห้วยแหน รวดเร็วและปลอดภัย ยาว 2,000ม. ประชาชนมีความ รวดเร็วและปลอดภัย
หมู่ท่ี 10 สะดวก ปลอดภัย

ขนส่งพืชผลการ
เกษตร

4 ขุดลอกเสริมคันอ่างเก็บน้้าห้วยห้างเสือ เพ่ือเก็บน้้าใช้การเกษตร ขนาดพ้ืนท่ี 50 ไร่  -  -  -  - 6,000,000 ร้อยละ 60 ของ สามารถเก็บน้้าใว้ใช้เพ่ือ
หมู่ท่ี 2 อย่างเพียงพอ เกษตรกรมีในใช้อย่าง การเกษตรในฤดูแล้งได้

เพียงพอ

5 ขุดลอกล้าห้วยไร่หน้าฝายน้้าล้นห้วยไร่ เพ่ือเก็บน้้าใช้การเกษตร ขนาดพ้ืนท่ี 50 ไร่  -  -  -  - 6,000,000 ร้อยละ 60 ของ สามารถเก็บน้้าใว้ใช้เพ่ือ
หมู่ท่ี 2 อย่างเพียงพอ เกษตรกรมีในใช้อย่าง การเกษตรในฤดูแล้งได้

เพียงพอ
6 ก่อสร้างฝายน้้าล้นห้วยทรายขาว เพ่ือเก็บน้้าใช้การเกษตร ขนาดกว้าง15 เมตร  -  -  -  - 6,000,000 ร้อยละ 60 ของ สามารถเก็บน้้าใว้ใช้เพ่ือ

หมู่ท่ี 8 อย่างเพียงพอ เกษตรกรมีในใช้อย่าง การเกษตรในฤดูแล้งได้
เพียงพอ

7 ก่อสร้างคลองส่งน้้า คสล. ตึดป่าเส้า เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก จ้านวน 1 สาย  -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก
หมู่ท่ี 8 ในการใช้น้้าเพ่ือการเกษตร กว้าง 1.20 ม. เกษตรกรมีน้้าใช้ ในการใช้น้้า

ยาว 800 ม. อย่างสะดวกเพียงพอ และท่ัวถึง

งบประมาณ

1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบเศรษฐกิจ



     1.1  แผนงาน  การเกษตร
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการเปล่ียนท่อสูบน้้าสถานีสูบน้้า เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ท่อแรงดันขนาด  -  -  -  - 1,000,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก
ด้วยพลังไฟฟ้า ต้าบลสระ ในการใช้น้้าเพ่ือการเกษตร 60ซม. เกษตรกรมีน้้าใช้ ในการใช้น้้า

ระยะทาง 1,200ม. อย่างเพียงพอ
9 โครงการก่อสร้างฝายเก็บน้้าห้วยหงษ์ เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ขนาดกว้าง 6.00ม.  -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก

หมู่ท่ี 6 ในการใช้น้้าเพ่ือการเกษตร เกษตรกรมีน้้าใช้ ในการใช้น้้า
ในช่วงฤดูแล้ง อย่างเพียงพอ

10 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้าห้วยสระ เพ่ือเก็บน้้าใช้การเกษตร ขนาดพ้ืนท่ี 50 ไร่  -  -  -  - 6,000,000 ร้อยละ 60 ของ สามารถเก็บน้้าใว้ใช้เพ่ือ
หมู่ท่ี 10 อย่างเพียงพอ เกษตรกรมีในใช้อย่าง การเกษตรในฤดูแล้งได้

เพียงพอ

11 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้าห้วยไร่ เพ่ือเก็บน้้าใช้การเกษตร ขนาดพ้ืนท่ี 50 ไร่  -  -  -  - 6,000,000 ร้อยละ 60 ของ สามารถเก็บน้้าใว้ใช้เพ่ือ
หมู่ท่ี 1 อย่างเพียงพอ เกษตรกรมีในใช้อย่าง การเกษตรในฤดูแล้งได้

เพียงพอ

12 โครงการก่อสร้างคันดินเพ่ือกักเก็บน้้า เพ่ือเก็บน้้าใช้การเกษตร ขนาดพ้ืนท่ี10 ไร่  -  -  -  - 700,000 ร้อยละ 60 ของ สามารถเก็บน้้าใว้ใช้เพ่ือ
ห้วยมะแพน หมู่ท่ี 4 อย่างเพียงพอ เกษตรกรมีในใช้อย่าง การเกษตรในฤดูแล้งได้

เพียงพอ
13 โครงการเสริมผิวทางหินคลุกสายทาง เพ่ือให้การคมนาคมและการขนส่ง ลงวัสดุหินคลุก  -  -  -  - 1,100,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรสามารถขนส่ง

การเกษตรต้าบลสระ ทางการเกษตรมีความสะดวก ทางการเกษตร เกษตรกรมีความ สินค้าการเกษรได้รวดเร็วข้ึน
รวดเร็วและปลอดภัยมากย่ิงข้ึน จ้านวน  40  สาย สะดวกในการขนส่ง

14 โครงการวางท่อส่งน้้าระบบส่งน้้า เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก วางท่อ pe100pn6  -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสุข
อ่างเก็บน้้าห้วยศรีก้้า หมู่ท่ี 8 ในการใช้น้้าเพ่ือการเกษตร ขนาด 140 มม เกษตรกรลดต้นทุน สามารถลดต้นทุน

ยาว 980 ม. ในการท้าการเกษตร ด้านการเกษตร

รวม ...14. ....   โครงการ 65,700,000

1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
อบต.สระ

อบจ.พะเยา
อบต.สระ

อบจ.พะเยา

อบต. สระ
อบจ.พะเยา

อบต. สระ
อบจ.พะเยา

อบต. สระ
อบจ.พะเยา

กองช่าง

90



แบบ ผ.02/1

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
อบต. สระ
อบจ.พะเยา

อบต. สระ
อบจ.พะเยา

อบต. สระ
อบจ.พะเยา
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หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
อบต.สระ

กรมชลประทาน

อบต.สระ
กรมชลประทาน

อบต. สระ
อบจ.พะเยา

อบต.สระ
อบจ.พะเยา

อบต.สระ
อบจ.พะเยา

อบต.สระ
อบจ.พะเยา

อบต.สระ
อบจ.พะเยา
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หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
อบต.สระ

อบจ.พะเยา

อบต.สระ
อ.เชียงม่วน

อบต.สระ
อบจ.พะเยา

อบต.สระ
อบจ.พะเยา

อบต.สระ
อบจ.พะเยา

อบต.สระ
อบจ.พะเยา

กองช่าง
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานท่ัวไป ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว โครงการจัดหาวัสดุงานบ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด

งานครัวและวัสดุสนาม 

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซ้ือตู้เย็น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 9  -  -  - 18,500 18,500 ส านักปลัด
คิวบิกฟุต จ านวน 1 เคร่ือง

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองยนต์ดีเซล  -  -  -  - 63,400 ส านักปลัด
สูบน้ าได้ 1,750ลิตรต่อนาที

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15  -  -  - 18,000 18,000 ส านักปลัด
กิโลกรัม  จ านวน 1 เคร่ือง

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 4.กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  -  - 90,000     -  - ส านักปลัด
ชนิดเครือข่าย จ านวน 1 ชุด

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือช้ันวางพัสดุครุภัณฑ์  -  - 10,000 10,000 10,000 กองคลัง

105

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ    อ าเภอเชียงม่วน    จังหวัดพะเยา
งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  -  -  -  - 22,000 ส านักปลัด

โน๊ตบุ๊ก ส าหรับบันทึกข้อมูลและ
ลงโปรแกรมท่ีจ าเป็นด้านบริหารจัดการ

8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  -  -  - 5,000 ส านักปลัด
เพ่ือใช้ในการส ารองไฟฟ้าส าหรับ

คอมพิวเตอร์ กรณีไฟฟ้าดับ
จ านวน 2 เคร่ือง

9 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  -  -  -  - 24,000 กองการศึกษาฯ
แบบติดผนัง ระบบ Inverter

ขนาด 12,000 BTU
เพ่ือใช้ในห้องกองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบ
    เศรษฐกิจ
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 100,000 33 357,600 34 457,600
   1.2 แผนงานการเกษตร 52 7,170,000 52 7,170,000
   1.3 แผนงานการศาสนา 1 60,000 1 100,000 2 160,000
         วัฒนาธรรมและนันทนาการ
   1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 5 460,000 5 460,000 10 920,000

รวม 0 0 0 0 0 0 7 620,000 91 8,087,600 98 8,707,600

46

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ  อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา
ปี 2565 รวม 5 ปีปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา
และวัฒนธรรม
   2.1 แผนงานการเกษตร 2 65,000 2 65,000 2 65,000 2 65,000 4 75,000 12 335,000
   2.2 แผนงานการศาสนา 12 384,000 9 319,000 9 319,000 9 319,000 13 399,000 52 1,740,000
         วัฒนธรรมและนันทนาการ
   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4 210,000 4 210,000 4 210,000 4 210,000 4 210,000 20 1,050,000
   2.4 แผนงานสาธารณสุข 5 510,000 5 510,000 5 510,000 5 510,000 5 510,000 25 2,550,000
   2.5 แผนงานบริหารท่ัวไป 1 200,000 1 200,000 1 200,000 2 502,000 2 502,000 7 1,604,000
   2.6 แผนงานการศึกษา 5 1,880,000 5 1,880,000 5 1,880,000 5 1,880,000 5 1,880,000 25 9,400,000
   2.7 แผนงานงบกลาง 4 12,883,600 4 12,883,600 4 12,883,600 4 12,883,600 4 12,883,600 20 64,418,000
   2.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 800,000 4 800,000
   

รวม 33 16,132,600 30 16,067,600 30 16,067,600 31 16,369,600 41 17,259,600 165 81,897,000

47
รวม 5 ปีปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากร
    ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
   3.1 แผนงานสาธารณสุข 7 203,000 8 263,000 7 203,000 8 703,000 13 730,000 43 2,102,000

รวม 7 203,000 8 263,000 7 203,000 8 703,000 13 730,000 43 2,102,000

48
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4. ยุทธศาสตร์ด้านรักษาความม่ันคงและ
   ความสงบเรียบร้อย
   4.1 แผนงานสาธารณสุข 3 55,000 3 55,000 3 65,000 3 55,000 3 55,000 15 275,000
   4.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5 280,000 5 280,000 5 280,000 5 280,000 5 280,000 25 1,400,000

   4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 170,000 4 400,000 2 120,000 3 270,000 3 270,000 16 1,230,000
   4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 1 50,000 5 165,000 6 215,000
         ของชุมชน

รวม 12 505,000 12 735,000 10 465,000 12 655,000 16 770,000 62 3,120,000

49
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการบริหาร
   จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
   5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
         ของชุมชน 4 140,000 4 140,000 3 80,000 2 110,000 2 110,000 15 580,000

   5.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 8 1,386,000 10 1,436,000 10 1,446,000 8 1,386,000 9 1,386,000 45 7,040,000
   5.3 แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา 5 6,500,000 5 6,500,000

รวม 12 1,526,000 14 1,576,000 13 1,526,000 10 1,496,000 16 7,996,000 65 14,120,000

50
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาท่ี  1  ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

     2.1  แผนงาน  การเกษตร
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการศูนย์พัฒนาแห่งชีวิต เพ่ือให้เด็กได้มีความรู้และเข้าใจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 100 ของ เด็กมีความ กอง
ปลูกฝังเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตตามแนวทาง จ านวน  6   แห่ง เด็กได้เรียนรู้ด้าน เข้าใจการด าเนินชีวิตตาม การศึกษาฯ

เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน จ านวน 5 แห่ง เศรษฐกิจพอเพียง แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2 โครงการเล้ียงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ นักเรียนโรงเรียนสุขใจ  -  -  -  - 50,000 ร้อยละ 80 ของ นักเรียนวัยเก๋าได้รับความรู้ กองสวัสดิการฯ
ในโรงเรียนสูขใจวัยเก๋า ต าบลสระ วัยเก๋า ต าบลสระ นักเรียนได้เรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมรายได้ ลดค่าใช้จ่าย

จ านวน 65 คน กิจกรรมการเล้ียงปลา ในครัวเรือนอย่างพอเพียง

3 โครงการส่งเสริมการผลิตและการ เพ่ือให้เกษตรกรมีความปลอดภัย ผู้ร่วมโครงการ 100 คน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ สามารถป้องกันและก าจัด กองสาธารณสุขฯ
ใช้เช้ือจุลินทรีย์ปรปักษ์ ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ อบรมปีละ 1 คร้ัง ประชาชนมีรายได้ โรคพืชได้ทันเวลาเพ่ิมรายได้

ป้องกันและก าจัดโรคพืชได้ เพ่ิมข้ึน ให้เกษตรกร
4 โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้  สามารถ อุดหนุนงบประมาณ  -  -  -  - 10,000 ร้อยละ 80 ของ นักเรียนได้รับความรู้ กอง

เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศษรฐกิจ ส าหรับกิจกรรมของ นักเรียนได้เรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมรายได้ ลดค่าใช้จ่าย การศึกษาฯ
พอเพียงได้ โรงเรียนบ้านสระ เศรษฐกิจพอเพียง ในครัวเรือนอย่างพอเพียง

รวม .....4.........โครงการ  -  - 65,000 65,000 65,000 65,000 75,000  -  -  -

65

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ    อ าเภอเชียงม่วน    จังหวัดพะเยา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2  พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาท่ี  4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร

     2.2  แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานประเพณี เพ่ือส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ปีละ  1   คร้ัง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ของ  ประเพณีและวัฒนธรรม กอง
วันลอยกระทงต าบลสระ ประเพณีในท้องถ่ิน ประชาชนได้อนุรักษ์ ท้องถ่ินได้รับการอนุรักษ์ การศึกษาฯ

ประเพณี
2 ประเพณ๊บวงสรวงพระยาหาญและ เพ่ือส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ปีละ  1   คร้ัง 20,000  -  -  - 30,000 ร้อยละ 80 ของ  ประเพณีและวัฒนธรรม กอง

เจ้าฮักช้างเผือก ประเพณีในท้องถ่ิน ประชาชนได้อนุรักษ์ ท้องถ่ินได้รับการอนุรักษ์ การศึกษาฯ
ประเพณี

3 โครงการสรงน้ าพระธาตุ เพ่ือส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ปีละ  1   คร้ัง 20,000  -  -  - 20,000 ร้อยละ 80 ของ  ประเพณีและวัฒนธรรม กอง
สระค าหลวงวัดทุ่งหนองหมู่ท่ี 5 ประเพณีในท้องถ่ิน ประชาชนได้อนุรักษ์ ท้องถ่ินได้รับการอนุรักษ์ การศึกษาฯ

ประเพณี
4 โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ า เพ่ือส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ปีละ  1   คร้ัง 20,000  -  -  - 20,000 ร้อยละ 80ของ  ประเพณีและวัฒนธรรม กอง

แท่นพระป่า ประเพณีในท้องถ่ิน ประชาชนได้อนุรักษ์ ท้องถ่ินได้รับการอนุรักษ์ การศึกษาฯ
ประเพณี

5 โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวง เพ่ือส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ปีละ  1   คร้ัง 20,000  -  -  - 20,000 ร้อยละ 80ของ  ประเพณีและวัฒนธรรม กอง
พระธาตุโป่งเกลือ ประเพณีในท้องถ่ิน ประชาชนได้อนุรักษ์ ท้องถ่ินได้รับการอนุรักษ์ การศึกษาฯ

ประเพณี
6 โครงการจัดงานท าบุญแห่เทียน เพ่ือส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม พิธีถวายเทียนพรรษา 30,000 30,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80ของ  ประเพณีและวัฒนธรรม กอง

เข้าพรรษาต าบลสระ ประเพณีในท้องถ่ิน ปีละ  1   คร้ัง ประชาชนได้อนุรักษ์ ท้องถ่ินได้รับการอนุรักษ์ การศึกษาฯ
ประเพณี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561-  2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ    อ าเภอเชียงม่วน    จังหวัดพะเยา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2  พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม

งบประมาณ



     2.2  แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการสืบฮีดสานฮอยฮดน้ า เพ่ือเป็นต้นแบบในการ กลุ่มผู้สูงอายุในต าบล  - 15,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ของ เป็นการสืบฮีตสานฮอยฮด กองการศึกษาฯ
ด าหัวตกสะหรีป๋ีใหม่เมือง สืบสานงานประเพณีด าหัว จ านวน ๑๓ หมู่บ้าน การสืบสานประเพณี น้ าด าหัวผู้สูงอายุในชุมชน

ผู้สูงอายุในต าบล ขอพรปีใหม่วันปีใหม่
เมือง

8 โครงการส่งเสริมพัฒนาการ เพ่ือมอบประกาศนียบัตรให้เด็กเล็ก เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 ของเด็ก ท าให้เพ่ิมพูนความรักความ กอง
จัดการเรียนรู้ปฐมวัย และเสริมสร้างความสัมพันธ์ เล็ก จ านวน 6  แห่ง ได้เสริมความสัมพันธ์ ผูกพันระหว่างครู  ลูกศิษย์ การศึกษาฯ

อันดีระหว่างเด็กผู้ปกครองและครู กับผู้ปกครองและครู และผู้ปกครอง
9 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเล่น จัดการแข่งขันกีฬา 20,000 20,000 18,000 18,000 18,000 ร้อยละ 100 ของ เด็กนักเรียนและผู้เข้า กองการศึกษาฯ

เด็กเล็กสัมพันธ์ ขององค์การ กีฬาเพ่ือสุขภาพ เด็กมีน้ าใจ  เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เด็กมีสุขภาพแข็งแรง การแข่งขันกีฬามีสุขภาพ
บริหารส่วนต าบลสระ เป็นนักกีฬา จ านวน  6   แห่ง ท้ังกายใจ แข็งแรง

10 โครงการสร้างสรรค์ส่ือนวัตกรรม เพ่ือน าวัตถุท่ีเหลือใช้ในท้องถ่ิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ร้อยละ100ของเด็ก เด็กมีความรู้ความเข้าใจจาก กองการศึกษาฯ
จากผู้รู้หรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน มาใช้เป็นส่ือสร้างสรรค์ในการเรียน จ านวน  6   แห่ง ได้เรียนรู้จากส่ือ ส่ือเข้าใจภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

รู้และปลอดภัยส าหรับเด็ก  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
11 โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ปีละ  1   คร้ัง 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ร้อยละ 80 ของ  ประเพณีและวัฒนธรรม กอง

หมู่ท่ี 11 ประเพณีในท้องถ่ิน ประชาชนได้อนุรักษ์ ท้องถ่ินได้รับการอนุรักษ์ การศึกษาฯ
ประเพณี

12 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก จัดงานวันเด็ก 50,000 50,000 30,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ของ เด็กนักเรียนมีโอกาส กอง
ให้ครบท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์ ปีละ 1 คร้ัง เยาวชนมีพัฒนาการ แสดงความสามารถ การศึกษาฯ

สังคมและสติปัญญา ท่ีดีย่ิงข้ึน
13 โครงการถนนคนเดินตลาดประชารัฐ เพ่ือสร้างรายได้ ความสามัคคี จัดต้ังตลาดชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีความผูกพัน กองการศึกษาฯ

ตามวิถีชีวิตของชุมชน เดือนละ 1 คร้ัง ประชาชนได้แสดงออก สามชนเผ่าตามวิถีด่ังเดิมและ
ถึงวิถีชีวิตท่ีดีงาม ได้ต้อนรับนักท่องเท่ียว

รวม ....13.....โครงการ 384,000 319,000 319,000 319,000 399,000 67

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม

งบประมาณ



     2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือพัฒนาผู้สูงอายุให้ ผู้เข้าร่วมโครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ๘๐ ของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีบทบาทใน กอง
ผู้สูงอายุ เป็นผู้น าในการพัฒนา ๑๓๐ คน เป็นผู้น าในการพัฒนา การเป็นผู้น าในการพัฒนา สวัสดิการฯ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เพ่ือพัฒนาสตรีให้เป็น จัดกิจกรรมเน่ืองใน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ๘๐ ของสตรี กลุ่มสตรีมีบทบาทใน กอง
ผู้น าในการพัฒนา วันสตรีสากล เป็นผู้น าในการพัฒนา การพัฒนาท้องถ่ิน สวัสดิการฯ

ปีละ ๑ คร้ัง/๑๓๐ คน
3 โครงการ อบต.ห่วงใยต้าน เพ่ือช่วยเหลือ  ประชาชน จัดซ้ือ เส้ือกันหนาว/ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ของผู้ ประชาชนได้รับความ อบต.สระ

ภัยหนาว ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส ผ้าห่มกันหนาว ด้อยโอกาสมีความ ช่วยเหลือ เพ่ิมความอบอุ่น พม.จ.พะเยา
ในช่วงฤดูหนาว จ านวน  100  ชุด พึงพอใจ ให้แก่ร่างกาย

4 โครงการช่วยเหลือประชาชน เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 ของ ประชาชนได้รับความ กองสวัสดิการ
ต าบลสระ เดือดร้อนของประชาชน  ตาม ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ประชาชนได้รับความ ช่วยเหลือจากภาครัฐ สังคม

อ านาจหน้าท่ีของ อปท.ท่ีก าหนดไว้ ช่วยเหลือ เม่ือประสบความเดือนร้อน

รวม ......4.........โครงการ  -  - 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000  -  -  -
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งบประมาณ

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม



     2.4 แผนงาน  สาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนออกก าลังกาย ร่วมกับ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนรักสุขภาพ กอง
ต าบลสระ ตระหนักถึงประโยชน์และโทษ เร่ือง๗ อ. ต าบลสระ ประชาชนใส่ใจสุขภาพ ตระหนักถึงปัญหาด้าน สาธารณสุขฯ

 ได้แก่  อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์ ปีละ 1 คร้ัง สุขภาพมากข้ึน
อนามัยส่ิงแวดล้อม อโรคยาอบายมุข

2 โครงการการแข่งขัน เพ่ือส่งเสริมให้ ประชาชนสนใจ จัดการแข่งขันกีฬา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 ของ  ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กอง
 กีฬาสระเกมส์ ในการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพและได้ ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนมีสุขภาพดี จากการได้ออกก าลังกาย สาธารณสุขฯ

รับการดูแลสุขกายและใจแบบ ท้ังกายใจ ท่ีเหมาะสมกับความพร้อม
องค์รวม ด้านร่างกาย

3 โครงการป้องกันและควบคุม เพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ 150,000 150,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความปลอดภัย กองสาธารณสุขฯ
โรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออกในชุมชน หรือการแพทย์และพ่น โรคไข้เลือดออกลดลง จากโรคไข้เลือดออก

หมอกควันปีละ 2 คร้ัง
4 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค ฉีดวัคซีนป้องกันโรค 50,000     50,000    35,000  35,000  35,000   ร้อยละ 80 ของโรค ประชาชนมีความปลอดภัย กองสาธารณสุขฯ

พิษสุนัขบ้าในชุมชน พิษสุนัขบ้า ปีละ1 คร้ัง พิษสุนัขบ้าลดลง จากโรคพิษสุนัขบ้า ปศุสัตว์อ าเภอ

5 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข เพ่ือให้ชุมชนได้พัฒนาความรู้ อุดหนุนงบประมาณให้ 260,000   260,000  260,000  260,000 260,000 ร้อยละ 80 ของปราชน ประชาชนมีความรู้ด้าน กองสาธารณสุขฯ
ด้านสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชน มีความรู้ด้านสาธารณสุข สาธารณสุขสามารถน า

หมู่บ้านละ 20,000 ไปถ่ายทอดและปฏิบัติได้

รวม ........5..........โครงการ  -  - 510,000 510,000 510,000 510,000 510,000  -  -  -
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

งบประมาณ



     2.5  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเรียนรู้ให้กับ สนับสนุนด้านการด าเนินงาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80ของประชาชน ประชาชนสามารถปรับตัว ส านักปลัด
อินเทอร์เนตชุมชน(USONET) ประชาชนด้านส่ือและเทคโนโลยี ของศูนย์อินเทอร์เนต สามารถเรียนรู้ด้าน เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง

เพ่ือให้ทันกับการปรับตัวสู่AEC ICT เพ่ิมข้ึน
2 โครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ี เพ่ือดแูลรกัษา ซากดกึด าบรรพ์  - จดัหาเจา้หนา้ที่ 1 คน 302,000 302,000 ร้อยละ80ของประชาชนเครอืข่ายประชาชนในพืน้ที่ ส านักปลัด

และอาคารนิทรรศการ และสรา้งเครอืข่ายในการ  - จดัหาเครือ่งอ านวย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ มีสว่นรว่มในการอนรุกัษ์

แหล่งเหมืองเชียงม่วน จังหวัดพะเยา อนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ ความสะดวก และดูแลทรัพย์สินของ และพฒันาอยา่งยั่งยืน

อยา่งยั่งยืน  - อบรมใหค้วามรูเ้ครอืข่าย ทางราชการ มีสิ่งอ  านวยความสะดวก

 - ดแูลอาคารและทรพัย์ ใหก้บัประชาชน ทรพัยส์ิน

สินตา่งๆ ของทางราชการไดร้บัการ

ดแูละรกัษา

รวม .......2.........โครงการ  -  - 200,000 200,000 200,000 502,000 502,000  -  -  -
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

งบประมาณ



     2.6  แผนงาน การศึกษา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มี ค่าอาหารกลางวัน 910,000 910,000 788,460 910,000 910,000 ร้อยละ 80 ของเด็ก เด็กมีพัฒนาการทางด้าน กองการศึกษาฯ
บริหารสถานศึกษา การพัฒนาทางด้าน ร่างกาย ค่าเงินรายหัวนักเรียน ได้รับการพัฒนา ต่างๆ  เหมาะสมตามวัย

  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา
2 โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพการรู้เท่าทัน เยาวชน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 100 ของเด็ก เยาวชนเข้าใจและสามารถ อบต. สระ

"ละอ่อนไทยเข้าใจส่ือ" ส่ือ การเข้าถึงส่ือท่ีดีเชิงสร้างสรรค์ จ านวน  50  คน สามารถรู้เท่าทันส่ือ ปรับตัวการรับรู้เข้าถึงส่ือ วัฒนธรรม
ท่ีดีและเหมาะสม จ.พะเยา

3 โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา เด็กและเยาวชนใน 50,000      50,000    50,000  50,000   50,000    ร้อยละ 60 ของ เด็กนักเรียนมีทักษะในการ กองการศึกษาฯ
ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จ านวน 50 คน นักศึกษาใช้เวลาว่าง ท างาน ใช้เวลาว่าให้เป็น

ให้เกิดประโยชน์ ประโยชน์ลดปัญหาสังคม
4 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เพ่ือให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้การ ผู้ปกครอง 5,000        5,000      5,000    5,000     5,000      ร้อยละ 80 ของเด็ก ผู้ปกครองมีความเข้าใจ กองการศึกษาฯ

ใส่ใจสุขภาพเด็กปฐมวัย ป้องกันโรคท่ีเกิดข้ึนกับเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูฯ ได้รับการป้องกันโรค สามารถดูแลบุตรให้
และเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ ท่ีเกิดข้ึนกับเด็ก ปลอดภัยจากโรค

จ านวน 140 คน
5 โครงการจัดหาอาหารเสริมนมให้แก่ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มี ศพด. และโรงเรียนในเขต 890,000 890,000 963,850 890,000 890,000 ร้อยละ 80 ของเด็ก เด็กมีพัฒนาการทางด้าน กองการศึกษาฯ

โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ต. สระ จ านวน 11 แห่ง มีสุขภาพดี ร่างกายเหมาะสมตามวัย

รวม .........5..........โครงการ  -  - 1,880,000 1,880,000 1,832,310 1,880,000 1,880,000  -  -  -
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

งบประมาณ



     2.7 แผนงาน  งบกลาง
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสมทบเงินเข้าระบบ เพ่ือเสริมสร้างการมีสุขภาพท่ีดี สมทบเงินเข้าระบบหลัก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับการดูแล กอง
หลักประกันสุขภาพ ของประชาชนและส่งเสริมการมี ประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน ประชาชนมีส่วนร่วมใน ด้านสุขภาพอย่างท่ัวถึง สาธารณสุขฯ
ในระดับท้องถ่ิน  ส่วนร่วมระหว่างอปท.กับประชาชน  ร้อยละ 40สปสช.สมทบ การเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี

2 สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สุงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต จ่ายเงินเบ้ียยังชีพ 9,261,600 9,261,600 9,261,600 9,261,600 9,261,600  ร้อยละ 100 ของ ผู้สูงอายุมีคุณภาพ กองสวัสดิการฯ
ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีคุณภาพ ชีวิตท่ีดีข้ึน อบต.สระ

จ านวน  1,199 คน ชีวิตท่ีดีข้ึน
3 สงเคราะห์เบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต จ่ายเบ้ียผู้พิการ 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000  ร้อยละ 100 ของ คนพิการมีคุณภาพ กองสวัสดิการฯ

คนพิการ จ านวน  350     คน คนพิการมีคุณภาพท่ีดี ชีวิตท่ีดีข้ึน อบต.สระ
4 สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต จ่ายเงินสงเคราะห์ 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000  ร้อยละ 100 ของ ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพ กองสวัสดิการฯ

ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพ ชีวิตท่ีดีข้ึน อบต.สระ
 จ านวน ๒๗ คน ชีวิตท่ีดีข้ึน

รวม ...4...โครงการ 12,883,600 12,883,600 12,883,600 12,883,600 12,883,600
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

งบประมาณ



2.8 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างศาลาท่ีพักศพในป่าสุสาน เพ่ือให้มีสถานท่ีส าหรับพิธี ศาลาตามแบบอบต.สระ  -  -  -  - 200,000 ร้อยละ 60 ของ มีสถานท่ีส าหรับพิธีทาง กองช่าง
หมู่ท่ี2 การฌาปณกิจท่ีเหมาะสม 1 หลัง สถานท่ีท่ีเหมาะสม ศาสนา

กว้าง5 ม .ยาว 5 ม.
2 ก่อสร้างศาลาท่ีพักศพในป่าสุสาน เพ่ือให้มีสถานท่ีส าหรับพิธี ศาลาตามแบบอบต.สระ  -  -  -  - 200,000 ร้อยละ 60 ของ มีสถานท่ีส าหรับพิธีทาง กองช่าง

หมู่ท่ี5 การฌาปณกิจท่ีเหมาะสม 1 หลัง สถานท่ีท่ีเหมาะสม ศาสนา
กว้าง5 ม .ยาว 5 ม.

3 โครงการก่อสร้างศาลาป่าสุสาน เพ่ือให้มีสถานท่ีประกอบพิธีกรรม ขนาดกว้าง 6 ม.  -  -  -  - 200,000 ร้อยละ 80 ของ ท าให้สะดวกมีพ้ืนท่ี กองช่าง
หมู่ท่ี 6 ทางศาสนากว้างขวางย่ิงข้ึน ยาว 12 ม. สถานท่ีประกอบพิธี ส าหรับประกอบพิธีทาง

ทางศาสนาสะดวก ศาสนา
4 โครงการก่อสร้างศาลาป่าสุสาน เพ่ือให้มีสถานท่ีประกอบพิธีกรรม ขนาดกว้าง 6 ม.  -  -  -  - 200,000 ร้อยละ 80 ของ ท าให้สะดวกมีพ้ืนท่ี กองช่าง

หมู่ท่ี 1 ทางศาสนากว้างขวางย่ิงข้ึน ยาว 12 ม. สถานท่ีประกอบพิธี ส าหรับประกอบพิธีทาง
ทางศาสนาสะดวก ศาสนา

รวม …4..โครงการ  -  -  -  - 800,000  -  -  -
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาท่ี  4  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร

     2.9  แผนงาน  การศึกษา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้าน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเล่น โรงเรียนบ้านนาบัว 18,000 18,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 100 ของ เด็กนักเรียนและผู้เข้า อบต. สระ

ยาเสพติดโรงเรียนบ้านนาบัว กีฬาเพ่ือสุขภาพ  และสร้างความ โดยจัดการแข่งขันปีละ เด็กมีสุขภาพแข็งแรง การแข่งขันกีฬามีสุขภาพ ร.ร. บ้านนาบัว
สัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 1  คร้ัง ท้ังกายใจ แข็งแรง

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเล่น โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง 18,000 18,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 100 ของ เด็กนักเรียนและผู้เข้า อบต. สระ
เพ่ือสุขภาพโรงเรียนบ้านทุ่งหนอง กีฬาเพ่ือสุขภาพ  และสร้างความ โดยจัดการแข่งขันปีละ เด็กมีสุขภาพแข็งแรง การแข่งขันกีฬามีสุขภาพ ร.ร.บ้านทุ่งหนอง

สัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 1  คร้ัง ท้ังกายใจ แข็งแรง
3 โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเล่น โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ 18,000 18,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 100 ของ เด็กนักเรียนและผู้เข้า อบต. สระ

โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ กีฬาเพ่ือสุขภาพ  และสร้างความ โดยจัดการแข่งขันปีละ เด็กมีสุขภาพแข็งแรง การแข่งขันกีฬามีสุขภาพ ร.ร.ท่าฟ้าเหนือ
สัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 1  คร้ัง ท้ังกายใจ แข็งแรง
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561-  2565 )
รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ    อ าเภอเชียงม่วน    จังหวัดพะเยา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2  พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม

งบประมาณ



     2.9  แผนงาน การศึกษา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเล่น โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 35,000 35,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 ของ เด็กนักเรียนและผู้เข้า อบต. สระ
สีสัมพันธ์โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ กีฬาเพ่ือสุขภาพ  และสร้างความ โดยจัดการแข่งขันปีละ เด็กมีสุขภาพแข็งแรง การแข่งขันกีฬามีสุขภาพ ร.ร.บ้านท่าฟ้าใต้

สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 1  คร้ัง ท้ังกายใจ แข็งแรง
5 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเล่น โรงเรียนบ้านสระ 35,000 35,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 ของ เด็กนักเรียนและผู้เข้า อบต. สระ

สีสัมพันธ์โรงเรียนบ้านสระ กีฬาเพ่ือสุขภาพ  และสร้างความ โดยจัดการแข่งขันปีละ เด็กมีสุขภาพแข็งแรง การแข่งขันกีฬามีสุขภาพ ร.ร. บ้านสระ
สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 1  คร้ัง ท้ังกายใจ แข็งแรง

6 โครงการจัดหาวิทยากรจ้างสอน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัด อุดหนุนการจัดการศึกษา 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 ของการ การจัดการศึกษาเป็นไป อบต. สระ
เพ่ือแก้ไขปัญาหาการขาดแคลนครู การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ร.ร.ทุ่งหนอง ปีละ 1 คร้ัง มีประสิทธิภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ ร.ร.บ้านทุ่งหนอง
โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง

7 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัด อุดหนุนการจัดการศึกษา 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 ร้อยละ 80 ของการ เด็กมีพัฒนาการเหมาะสม อบต. สระ
จ้างครูภูมิปัญญาท้องถ่ิน(วิทยากร) การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ร.ร.ท่าฟ้าเหนือ ปีละ 1 คร้ัง มีประสิทธิภาพ ตามวัยครบทุกด้าน ร.ร.ท่าฟ้าเหนือ
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ

8 โครงการจัดหาผู้ดูแลเด็กเพ่ือแก้ไข เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัด อุดหนุนการจัดการศึกษา 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 ของการ การจัดการศึกษาเป็นไป อบต. สระ
ปัญหาการขาดแคลนอัตราครู การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ร.ร.บ้านนาบัว ปีละ 1 คร้ัง มีประสิทธิภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ ร.ร. บ้านนาบัว
โรงเรียนบ้านนาบัว
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2. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม

งบประมาณ



     2.9  แผนงาน การศึกษา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัด อุดหนุนการจัดการศึกษา 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 80 ของการ เด็กมีพัฒนาการเหมาะสม อบต. สระ
จ้างครูภูมิปัญญาท้องถ่ิน(วิทยากร) การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ร.ร.ท่าฟ้าใต้ ปีละ 1 คร้ัง มีประสิทธิภาพ ตามวัยครบทุกด้าน ร.ร.ท่าฟ้าเหนือ
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้

10 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัด อุดหนุนการจัดการศึกษา 120,000 120,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 ของการ ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก อบต. สระ
การจัดการศึกษาก่อนระดับประถม การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง ศึกษามีประสิทธิภาพ พ่ีเล้ียงในชุมชน ปรับตัว ร.ร.บ้านสระ
ศึกษา โรงเรียนบ้านสระ และพัฒนาการให้เหมาะ

11 โครงการอุดหนุนค่าอาหาร เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มี โรงเรียนในเขตต าบลสระ 1,600,000 1,600,000 1,604,000 1,600,000 1,600,000 ร้อยละ 80 ของเด็ก เด็กมีพัฒนาการทางด้าน กองการศึกษาฯ
กลางวันให้แก่โรงเรียน ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ จ านวน  5  แห่ง มีสุขภาพดี ร่างกายเหมาะสมตามวัย

รวม ......11.....โครงการ  -  - 2,144,000 2,144,000 2,146,000 2,146,000 2,146,000  -  -  -
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2. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาท่ี  4  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม

     2.10  แผนงาน สังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสร้างเสริมศักยภาพของ เพ่ือส่งเสริมกระบวนการพัฒนา เด็กและเยาวชน  -  - 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ100ของเด็ก เยาวชนได้รับการพัฒนา อบต.สระ
สภาเด็กและเยาวชนต าบลสระ ศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชน จ านวน  50  คน มีความรู้เข้าใจสามารถ อย่างมีประสิทธิภาพ พม.จ.พะเยา

ต าบลสระ ขยายผลต่อได้ ลดปัญหาสังคม
2 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจ เพ่ือสร้างผู้น าในการต่อต้านยาเสพติด เด็กและเยาวชน  -  -  -  - 15,000 ร้อยละ100ของเด็ก เยาวชนได้รับการพัฒนา อบต.สระ

ต้านภัยยาเสพติด และตระหนักถึงปัญหายาเสพติด จ านวน  50  คน มีความรู้เข้าใจสามารถ อย่างมีประสิทธิภาพ บ้านพักเด็กฯ
ขยายผลต่อได้ ลดปัญหาสังคม

3 โครงการขับเคล่ือนสร้างภูมิคุ้มกัน เพ่ือสืบสานเอกลักษณ์ความ เด็กนักเรียนใน ร.ร.  -  - 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 100 ของเด็ก เด็กมีความส านึกรัก อบต.สระ
วัคซีนวัฒนธรรม "ค่านิยม 12  เป็นไทย ด้านศาสนา ศิลปะ ขยายโอกาส สามารถสืบสานความ ในความเป็นไทย พม.จ.พะเยา
ประการ " และวัฒนธรรม 50 คน เป็นไทย

4 โครงการส่งเสริมอาชีพปักผ้าชาวเขา เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ผู้เข้าร่วมโครงการ  30 คน  -  - 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้าร่วมโครงการ กอง
ทักษะ ,ทุน ในการด าเนินงาน สตรีมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีรายได้เพ่ิมข้ึน สวัสดิการฯ
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561-  2565 )
รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน    จังหวัดพะเยา

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม

งบประมาณ



     2.10  แผนงาน  สังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการวันเอดส์โลก เพ่ือให้ทุกคนได้ตระหนักถึง ผู้เข้าร่วมโครงการ  -  - 5,000 5,000 5,000  ร้อยละ 80 ของ ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพ กอง
 ๑ ธันวาคม.ของทุกปี อันตรายจากโรคติดต่อ จ านวน  ๕๐  คน เยาวชน ชีวิตท่ีดีข้ึน สวัสดิการฯ

ของโรคเอดส์
6 โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ เพ่ือให้เด็กและเยาวชน ผู้เข้าร่วมโครงการ  -  - 5,000 5,000 5,000  ร้อยละ 80ของ เยาวชนได้แสดงถึง กอง

20 กันยายน ของทุกปี ตระหนักถึงความส าคัญ จ านวน  2๐  คน เยาวชนได้แสดงถึง ความสามารถของตนเอง สวัสดิการฯ
ของการพัฒนาคนเอง ศักยภาพการพัฒนา
ชุมชนและประเทศ

7 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพ่ือตอบแทนคุณความดี ผู้เข้าร่วมโครงการ  -  - 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้สูงอายุได้แสดงถึง กอง
13 เมษายนของทุกปี ท่ีคนชราได้ท าประโยชน์ จ านวน  ๖๐  คน ผู้สูงอายุมีความภูมิใจ ศักยภาพของตนเอง สวัสดิการฯ

ให้แก่ประเทศชาติ
มีคุณค่าทางสังคม

มากข้ึน
รวม .........7.......โครงการ   -  - 35,000 35,000 35,000
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2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม

งบประมาณ







กองการศึกษาฯ



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาท่ี  4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

     5.1  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเวทีประชาคมต าบลสระ เพ่ือรับทราบถึงปัญหาและความ จ านวน  13  คร้ัง 100,000  100,000  50,000    100,000  100,000   ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับการบริการ ส านักปลัด
ต้องการของประชาชนในการ 13  หมู่บ้าน ประชาชนได้เสนอ ตามความต้องการและองค์กร
บริหารงานของ  อบต.  และ ปัญหาและความต้องการ ประชาชนมีความเข้มแข็ง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

2 เสริมสร้างพลเมืองดีวิถี 1.เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิ ประชาชน 65 คน 10,000 10,000 15,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนทราบสิทธิและ ส านักปลัด
ประชาธิปไตย หน้าท่ีของพลเมือง ประชาชนรู้สิทธิหน้าท่ี หน้าท่ีของพลเมือง และ

2.ส่งเสริมค่านิยมประชาธีปไตย ของพลเมือง ค่านิยมประชาธิปไตย
3 โครงการจัดการเรียนรู้เก่ียวกับ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาคมจาก 13 หมู่บ้าน 20,000 20,000  -  -  - ร้อยละ 100 ของผู้เข้า ประชาชนมีความรู้ความ กองคลัง

งานพัสดุ ประชาชนในการตรวจสอบ ติดตาม หมู่บ้านละ 5 คน ร่วมโครงการมีส่วนร่วมใน เข้าใจเก่ียวกับบทบาท
การด าเนินงานของ อปท. การตรวจสอบ ติดตาม หน้าท่ีในการตรวจรับ

การด าเนินการภาครัฐ การจ้างและมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบติดตาม

การด าเนินงาน
4 เสริมสร้างความรู้เร่ือง เพ่ือให้ความรู้กฏหมายท่ีใช้ในชีวิต ประชาชน 65 คน 10,000 10,000 15,000  -  - ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีความรู้เร่ือง ส านักปลัด

กฎหมายให้แก่ประชาชน ประจ าวันและกฏหมายท้องถ่ิน ประชาชนรู้กฏหมาย กฎหมายใกล้ตัวและ
สามารถน าไปปฏิบัติได้

รวม .....4.....โครงการ  -  - 140,000 140,000 80,000 110,000 110,000  -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561-  2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ    อ าเภอเชียงม่วน    จังหวัดพะเยา

5. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

งบประมาณ



     5.2  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการวันท้องถ่ินไทย เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ิน  ส.อบต. ผู้บริหารท้องถ่ิน  สมาชิก 42,000 42,000 44,000 44,000 44,000 ร้อยละ 100 ของ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมแสดง ส านักปลัด
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง สภาองค์การบริหารส่วน บุคลากรท้องถ่ินได้ร่วม ความคิดเห็นปัญหาเพ่ือก าหนด
พนักงานจ้าง  และผู้น าชุมชน ต าบล  พนักงานส่วนต าบล กิจกรรมในวันคล้ายวัน ทิศทางในการบริหารกิจการ

ของ อบต. ในเขต  อ. เชียงม่วน ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  และ สถาปนา อบต. บ้านเมืองเพ่ือให้เป็นไปในทิศทาง
ได้ร่วมสัมมนาถึงแนวทางในการ ผู้น าชุมชน  ของ อบต. สระ เดียวกันและได้ร่วมกิจกรรมใน
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  ของ จ านวน  160  คน โดยจัด วันคล้ายวันสถาปนา อบต. 
อปท. อ. เชียงม่วน เพ่ือให้เป็นไป กิจกรรมปีละ  1  คร้ัง  ใน ท าให้เกิดความสามัคคีและ

ในทิศทางเดียวกัน  ได้ร่วมกิจกรรม วันท่ี 18 มีนาคม ของทุกปี ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 
ในวันคล้ายวันสถาปนา อบต. อปท. ด้วยกัน

2 โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่ง 1.เพ่ือเสริมสร้างองค์กรให้เป็น ผู้บริหาร และ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 ของผู้ร่วม เป็นองค์กรแห่งความสุข ส านักปลัด
ความสุข แห่งความสุข พนักงานส่วนต าบล โครงการลดการขัดแย้งใน ทราบทักษะการจัดการ

๒.เพ่ือป้องกันและเสริมสร้าง ๔0 คน องค์กร ให้มีความสุข ความขัดแย้งและสามารถ
ทักษะการจัดการความขัดแย้ง น าไปปฏิบัติได้

3 โครงการการป้องกันผลประโยชน์ เพ่ือเสริมสร้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา 10,000 10,000 12,000  -  - ร้อยละ 80 ของผู้ร่วม ทราบกฎหมาย ระเบียบ ส านักปลัด
ทับซ้อน จิตส านึกและความ พนักงานส่วนต าบล โครงการมีจิตส านึกและ แนวทางในการปฏิบัติ

ตระหนักเร่ืองการ 60 คน ตระหนักเร่ืองการป้องกัน เร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน
ป้องกันผลประโยชน์ ประโยชน์ทับซ้อน การขัดกันแห่งผล
ทับซ้อน ประโยชน์

4 พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา เพ่ือให้ทราบ ผู้บริหารและสมาชิกสภา 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 80 ของผู้ร่วม ทราบกฎหมาย ระเบียบ ส านักปลัด
เก่ียวกับอ านาจหน้าท่ีในทาง อ านาจหน้าท่ีของ ๓๐ คน โครงการทราบอ านาจ อ านาจหน้าท่ีในทาง
นิติบัญญัติของ อปท. สมาชิกสภาในทาง หน้าท่ีของ อปท. นิติบัญญัติของ อปท.

นิติบัญญัติของ อปท.
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     5.2  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร คณะผู้บริหาร  ส.อบต. 500,000 500,000 190,000 500,000 500,000 ร้อยละ 100 ของ สามารถน าองค์ความรู้มาพัฒนา ส านักปลัด
สมาชิกสภา บุคลากร งานและการปฏิบัติงานราชการ พนักงาน  ลูกจ้าง  พนักงาน บุคลากร อบต.สระ องค์กรและเพ่ิมประสิทธิภาพใน

ของ อบต. จ้าง  ผู้น าชุมชม  มีประสิทธิภาพในการ การบริหารงานและการปฏิบัติ
ปฏิบัติงานราชการ งานราชการมากย่ิงข้ึน

6 โครงการ "อบต.สระศิล 5" เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิก คณะผู้บริหาร  ส.อบต. 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 100 ของ สามารถน าองค์ความรู้มาพัฒนา ส านักปลัด
พนักงานส่วนท้องถ่ิน พนักงาน  ลูกจ้าง  พนักงาน ผู้เข้าร่วมโครงการใช้ องค์กรและเพ่ิมประสิทธิภาพใน

เข้าใจแนวทางท่ีถูกต้อง จ้าง  ผู้น าชุมชม  และ ศิล 5 ในชีวิตประจ าวัน การบริหารงานและการปฏิบัติ
ในการใช้ศิล 5 เป็นแนวทาง คณะกรรมพัฒนา อบต.สระ งานราชการมากย่ิงข้ึน
ในการท างานและการด ารง

ชีวิต
7 โครงการจัดซ้ือส่ือ ส่ิงพิมพ์ เพ่ือให้บริการแก่เด็ก/เยาวชนและ เด็ก/เยาวชน/ประชาชน 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000     ร้อยละ80 ของประชาชน เด็ก/เยาวชนและประชาชน ส านักปลัด

และวารสาร ประชาชนได้มาใช้บริการศึกษา ในเขตต าบลสระ ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและ
ค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

8 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีมีระบบท่ี จัดท าแผนท่ีภาษีและ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 100 ของ อบต. สระมีระบบการ กองคลัง
และทะเบียนทรัพย์สิน แน่นอน  และสามารถตรวจสอบ ทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบ การจัดเก็บภาษีครบถ้วน จัดเก็บภาษีท่ีแน่นอน 

ได้โดยสะดวกรวดเร็ว  และเพ่ือ คลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดของ อบต.  ถูกต้องและเป็นธรรม  
เป็นการเพ่ิมรายได้ของ อบต. สระ สระ พ้ืนท่ีประมาณ  435  และท าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน
โดยสามารถจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ตารางกิโลเมตร
ได้อย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นธรรม
และสะดวกรวดเร็ว
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     5.2  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้าน เพ่ือส่งเสริงการท่องเท่ียวของ ประชาชน 80 คน  - 30,000     -  - 30,000     1.โฮมเตย์ท่ีเข้าร่วม เป็นการพัฒนาศักยภาพ ส านักปลัด
ท่ีดี ชุมชน ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า การท่องเท่ียวในต าบล

เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ร้อยละ 80 ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน
ในการต้อนรับและการเป็นเจ้า 2.นักท่องเท่ียว จากการท่องเท่ียว
บ้านท่ีดี มีความพึงพอใจมาก
เพ่ือพัฒนาโฮมสเตย์ให้ได้มาตรฐาน กว่าร้อยละ 60

10 โครงการน าความยุติธรรม เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนสามารถ ประชาชน 80 คน  - 20,000    20,000     -  - กลุ่มเป้าหมายเข้า ประชาชนทราบกฏหมาย ส านักปลัด
สู่ประชาชน เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ง่าย ร่วมไม่น้อยกว่า ท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต

สะดวก และส่งเสริมความรู้ ร้อยละ 80 ได้รีบการแก้ไขปัญหา
กฏหมายให้แก่ประชาชน สามารถเข้าสู่กระบวนการ

ยุติธรรมได้สะดวกข้ึน
11 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ เพ่ือพัฒนาความรู้ความความ บุคลากร อบต.สระ  -  - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ บุคลากรพัฒนาตนเองเพ่ิม ส านักปลัด

บุคลากร อบต.สระ สามารถ เพ่ิมประสิทธิภาพในการ จ านวน  40 คน บุคลากรมีความรู้ความ ประสิทธิภาพในการท างาน
ท างาน สามารถเพ่ินข้ึน

รวม .....11...โครงการ  -  - 1,386,000   1,436,000   1,446,000  1,386,000   1386000  -  -  -
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แบบ ผ.02/1

     1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงพัง แก้ไขปัญหาน้้าเซาะตล่ิง บริเวณริมฝ่ังแม่น้้ายม  -  -  -  - 1,000,000 ร้อยละ 80 ของ สามารถป้องกันความ อบต.สระ
บริเวณดงหอ หมู่ท่ี 3  ปัญหาได้รับการแก้ไข เสียหายจากภัยธรรมชาติ อบจ.พะเยา

2 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงพัง แก้ไขปัญหาน้้าเซาะตล่ิง บริเวณริมฝ่ังแม่น้้ายม  -  -  -  - 1,000,000 ร้อยละ 80 ของ สามารถป้องกันความ อบต.สระ
 หมู่ท่ี11  ปัญหาได้รับการแก้ไข เสียหายจากภัยธรรมชาติ อบจ.พะเยา

3 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้้ายม เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดกว้าง 4 ม.  -  -  -  - 3,000,000 ร้อยละ70ของ ท้าให้การคมนาคมสะดวก อบต. สระ
บริเวณดงหอ หมู่ท่ี 3 รวดเร็วและปลอดภัยในการ ยาว 120 ม. ประชาชนมีความ รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.พะเยา

เดินทางเข้าแหล่งท่องเท่ียว สะดวก ปลอดภัย
ของต้าบลสระ 

4 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยแป้น เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดกว้าง 3.5 ม.   -  -  -  - 1,500,000 ร้อยละ100ของ ท้าให้การคมนาคมสะดวก อบต. สระ
เหนือ  หมู่ท่ี 4 รวดเร็วและปลอดภัย ยาว 50 ม. ประชาชนมีความ รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.พะเยา

สะดวก ปลอดภัย
5 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยขิง เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดกว้าง 3.5 ม.   -  -  -  - 1,500,000 ร้อยละ100ของ ท้าให้การคมนาคมสะดวก อบต. สระ

 หมู่ท่ี 1 รวดเร็วและปลอดภัย ยาว 50 ม. ประชาชนมีความ รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.พะเยา
สะดวก ปลอดภัย

6 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  -  -  -  - 500,000 ร้อยละ100ของ ท้าให้การคมนาคมสะดวก กองช่าง
คสล.หมู่ท่ี   13 รวดเร็วและปลอดภัย ยาว 70 ม. การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

รวม ..6...   โครงการ 7,000,000

90

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561-  2565 )

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลสระ    อ าเภอเชียงม่วน    จังหวัดพะเยา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาท่ี 3 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน



แบบ ผ.02/1

     1.1  แผนงาน เคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการติดต้ังโคมไฟส่องสว่างถนน เพ่ือให้มีแสงสว่างและมีความโคมไฟส่องสว่าง  -  -  -  - 700,000 ร้อยละ80ของ ประชาชนมีความ อบต. สระ
 หมู่ท่ี 7 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพลังงานแสงอาทิตย์ ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.พะเยา

ของผู้ใช้รถใช้ถนน จ้านวน 10 จุด ปลอดภัย ทรัพย์สิน

2 โครงการติดต้ังโคมไฟส่องสว่างถนน เพ่ือให้มีแสงสว่างและมีความโคมไฟส่องสว่าง  -  -  -  - 700,000 ร้อยละ80ของ ประชาชนมีความ อบต. สระ
 หมู่ท่ี 2 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพลังงานแสงอาทิตย์ ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.พะเยา

ของผู้ใช้รถใช้ถนน จ้านวน 10 จุด ปลอดภัย ทรัพย์สิน

3 โครงการติดต้ังโคมไฟส่องสว่างถนน เพ่ือให้มีแสงสว่างและมีความโคมไฟส่องสว่าง  -  -  -  - 700,000 ร้อยละ80ของ ประชาชนมีความ อบต. สระ
 หมู่ท่ี 4 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพลังงานแสงอาทิตย์ ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.พะเยา

ของผู้ใช้รถใช้ถนน จ้านวน 10 จุด ปลอดภัย ทรัพย์สิน

รวม …3.....โครงการ  -  -  -  - 2,100,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2561-  2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ    อ าเภอเชียงม่วน    จังหวัดพะเยา

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

งบประมาณ

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาท่ี 3 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน



     1.1  แผนงาน  การเกษตร
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก เพ่ือเก็บน้้าใช้การเกษตร ขนาดพ้ืนท่ี 50 ไร่  -  -  -  - 10,000,000 ร้อยละ 60 ของ สามารถเก็บน้้าใว้ใช้เพ่ือ อบต.สระ
ม่วงชุม  หมู่ท่ี 9 อย่างเพียงพอ เกษตรกรมีในใช้อย่าง การเกษตรในฤดูแล้งได้ กรมชลประทาน

เพียงพอ
2 โครงการสร้างอ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก เพ่ือเก็บน้้าใช้การเกษตร ขนาดพ้ืนท่ี 50 ไร่  -  -  -  - 10,000,000 ร้อยละ 60 ของ สามารถเก็บน้้าใว้ใช้เพ่ือ อบต.สระ

ทุ่งแล้ง  หมู่ท่ี 9 อย่างเพียงพอ เกษตรกรมีในใช้อย่าง การเกษตรในฤดูแล้งได้ กรมชลประทาน
เพียงพอ

3 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดกว้าง 3.5 ม.   -  -  -  - 1,500,000 ร้อยละ100ของ ท้าให้การคมนาคมสะดวก อบต. สระ
สายอ่างห้วยสระถึงอ่างห้วยแหน รวดเร็วและปลอดภัย ยาว 2,000ม. ประชาชนมีความ รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.พะเยา
หมู่ท่ี 10 สะดวก ปลอดภัย

ขนส่งพืชผลการ
เกษตร

4 ขุดลอกเสริมคันอ่างเก็บน้้าห้วยห้างเสือ เพ่ือเก็บน้้าใช้การเกษตร ขนาดพ้ืนท่ี 50 ไร่  -  -  -  - 6,000,000 ร้อยละ 60 ของ สามารถเก็บน้้าใว้ใช้เพ่ือ อบต.สระ
หมู่ท่ี 2 อย่างเพียงพอ เกษตรกรมีในใช้อย่าง การเกษตรในฤดูแล้งได้ อบจ.พะเยา

เพียงพอ

5 ขุดลอกล้าห้วยไร่หน้าฝายน้้าล้นห้วยไร่ เพ่ือเก็บน้้าใช้การเกษตร ขนาดพ้ืนท่ี 50 ไร่  -  -  -  - 6,000,000 ร้อยละ 60 ของ สามารถเก็บน้้าใว้ใช้เพ่ือ อบต.สระ
หมู่ท่ี 2 อย่างเพียงพอ เกษตรกรมีในใช้อย่าง การเกษตรในฤดูแล้งได้ อบจ.พะเยา

เพียงพอ
6 ก่อสร้างฝายน้้าล้นห้วยทรายขาว เพ่ือเก็บน้้าใช้การเกษตร ขนาดกว้าง15 เมตร  -  -  -  - 6,000,000 ร้อยละ 60 ของ สามารถเก็บน้้าใว้ใช้เพ่ือ อบต.สระ

หมู่ท่ี 8 อย่างเพียงพอ เกษตรกรมีในใช้อย่าง การเกษตรในฤดูแล้งได้ อบจ.พะเยา
เพียงพอ

7 ก่อสร้างคลองส่งน้้า คสล. ตึดป่าเส้า เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก จ้านวน 1 สาย  -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก อบต.สระ
หมู่ท่ี 8 ในการใช้น้้าเพ่ือการเกษตร กว้าง 1.20 ม. เกษตรกรมีน้้าใช้ ในการใช้น้้า อบจ.พะเยา

ยาว 800 ม. อย่างสะดวกเพียงพอ และท่ัวถึง
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งบประมาณ

1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบเศรษฐกิจ



     1.1  แผนงาน  การเกษตร
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการเปล่ียนท่อสูบน้้าสถานีสูบน้้า เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ท่อแรงดันขนาด  -  -  -  - 1,000,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก อบต.สระ
ด้วยพลังไฟฟ้า ต้าบลสระ ในการใช้น้้าเพ่ือการเกษตร 60ซม. เกษตรกรมีน้้าใช้ ในการใช้น้้า อบจ.พะเยา

ระยะทาง 1,200ม. อย่างเพียงพอ
9 โครงการก่อสร้างฝายเก็บน้้าห้วยหงษ์ เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ขนาดกว้าง 6.00ม.  -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก อบต.สระ

หมู่ท่ี 6 ในการใช้น้้าเพ่ือการเกษตร เกษตรกรมีน้้าใช้ ในการใช้น้้า อ.เชียงม่วน
ในช่วงฤดูแล้ง อย่างเพียงพอ

10 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้าห้วยสระ เพ่ือเก็บน้้าใช้การเกษตร ขนาดพ้ืนท่ี 50 ไร่  -  -  -  - 6,000,000 ร้อยละ 60 ของ สามารถเก็บน้้าใว้ใช้เพ่ือ อบต.สระ
หมู่ท่ี 10 อย่างเพียงพอ เกษตรกรมีในใช้อย่าง การเกษตรในฤดูแล้งได้ อบจ.พะเยา

เพียงพอ

11 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้าห้วยไร่ เพ่ือเก็บน้้าใช้การเกษตร ขนาดพ้ืนท่ี 50 ไร่  -  -  -  - 6,000,000 ร้อยละ 60 ของ สามารถเก็บน้้าใว้ใช้เพ่ือ อบต.สระ
หมู่ท่ี 1 อย่างเพียงพอ เกษตรกรมีในใช้อย่าง การเกษตรในฤดูแล้งได้ อบจ.พะเยา

เพียงพอ

12 โครงการก่อสร้างคันดินเพ่ือกักเก็บน้้า เพ่ือเก็บน้้าใช้การเกษตร ขนาดพ้ืนท่ี10 ไร่  -  -  -  - 700,000 ร้อยละ 60 ของ สามารถเก็บน้้าใว้ใช้เพ่ือ อบต.สระ
ห้วยมะแพน หมู่ท่ี 4 อย่างเพียงพอ เกษตรกรมีในใช้อย่าง การเกษตรในฤดูแล้งได้ อบจ.พะเยา

เพียงพอ
13 โครงการเสริมผิวทางหินคลุกสายทาง เพ่ือให้การคมนาคมและการขนส่ง ลงวัสดุหินคลุก  -  -  -  - 1,100,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรสามารถขนส่ง อบต.สระ

การเกษตรต้าบลสระ ทางการเกษตรมีความสะดวก ทางการเกษตร เกษตรกรมีความ สินค้าการเกษรได้รวดเร็วข้ึน อบจ.พะเยา
รวดเร็วและปลอดภัยมากย่ิงข้ึน จ้านวน  40  สาย สะดวกในการขนส่ง

14 โครงการวางท่อส่งน้้าระบบส่งน้้า เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก วางท่อ pe100pn6  -  -  -  - 500,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสุข กองช่าง
อ่างเก็บน้้าห้วยศรีก้้า หมู่ท่ี 8 ในการใช้น้้าเพ่ือการเกษตร ขนาด 140 มม เกษตรกรลดต้นทุน สามารถลดต้นทุน

ยาว 980 ม. ในการท้าการเกษตร ด้านการเกษตร

รวม ...14. ....   โครงการ 65,700,000
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1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

งบประมาณ
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แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.สระ 

 
 

ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมนิผล 

 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการ
ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   
 1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
 1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
 1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
  (1) ยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
  (2) ยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
  (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
  (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
  (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
  (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
  (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
  (8) แผนงาน 5 คะแนน 
  (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
            2.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  2.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1)  ความชัดเจนของซื่อโครงการ 5 คะแนน 
   (2)  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
   (3)  เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ 
                                     ถูกต้อง 5 คะแนน 



๙๘ 

 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.สระ 

 
 

   (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
   (5) เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
                                    สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   5 คะแนน 
   (6)  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 คะแนน 
   (7)  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5  คะแนน 
   (8)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  
                                     มั่นคั่ง  ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ  5  คะแนน 
   (9)  งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
   (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5  คะแนน 
   (11) มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า 
                                      จะได้รับ 5 คะแนน 
   (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 คะแนน 
   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน 
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
  3.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ประเด็นการพิจารณา 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ   15 
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย   65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  (10) 
    3.4  วิสัยทัศน์  (5) 
    3.5  กลยุทธ ์ (5) 
    3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8  แผนงาน (5) 
    3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน  100 100 
 
 
 
 
 



๙๙ 

 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.สระ 

 
 

4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3 ) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ำ) 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  



๑๐๐ 

 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.สระ 

 
 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี  จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3)  

(5 ) การวิ เคราะห์สิ่ งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว ธรรมชาติต่ างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่ งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-
Weakness (จุ ด อ่ อ น ) O-Opportunity (โ อ ก า ส ) แ ล ะ T-Threat 
(อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์  
3 .1  ยุ ท ธศ าส ต ร์ ข อ ง
อ งค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 
 
 
 
3 .2  ยุ ท ธศ าส ต ร์ ข อ ง
อ งค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
อ งค์ ก รป ก ค รอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น  แ ล ะ เ ช่ื อ ม โย งห ลั ก ป ระ ช ารั ฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์จั งหวัด  และเช่ือมโยงหลักประชารั ฐ           
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล      
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 

 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.สระ 

 
 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5)   

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)   

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่ อ งใด เรื่ อ งหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิ ด จากเป้ าประสงค์  ตั ว ช้ี วัด             
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยง
ดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5)   

รวมคะแนน 100  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 

 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.สระ 

 
 

 
  5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื ่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาติ   

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 
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  6. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น  (ใช้ก ารวิ เค ราะห์  SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒ นาท้ องถิ่ น ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้
กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒ นาท้ องถิ่ น ไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ดำเนินการในพื้นที่น้ันๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสทิธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติ ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ ได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ
จัดทำโครงการพัฒนาท้ องถิ่ น โดยใช้  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
(Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่ อ
โครงการ 
 
 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5 .4  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
5 .6  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ  Thailand 
4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  มีความเป็ นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)   

สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย  พื้นท่ีดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการน้ีจะทำท่ีไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่ อไร  ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)   

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5)   

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอ
นาคนประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับ
ดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมลา
ทางสังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5)   

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย 
ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม  ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ี
เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)   
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความ ยากจน ห รื อก าร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการจต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

(5)   

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ
จัดทำโครงการได้ แก่  (1 ) ความประหยั ด  (Economy) (2 ) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
  

 

5.10 มีการประมาณการ
ราค าถู กต้ อ งต ามห ลั ก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการาคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่ งใส ในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ ใน เชิ งป ระจั กษ์                
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ
รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(5)   

5 .1 1  มี ก า ร ก ำ ห น ด
ตั ว ช้ี วั ด  ( KPI)  แ ล ะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มี การกำหนดดั ชนี ช้ี วั ดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)     
ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ 
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง
ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)   

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)   

รวมคะแนน 100  
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7. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
           โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก 
  7.1 ใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
    (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
    (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model 
ของ Kaplan & Norton   
    (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
    (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
    (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement 
System (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  
    (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่ เกิดขึ้นหรือ 
Problem-Solving Method  
    (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  
    (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
    (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
    (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
    (11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบ
ตามข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
  7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) 
เวลา(Time) เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 
  7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
  7.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 
  7.5 ผลกระทบ (Impact) 
     
8. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  8.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
    ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือ
องค์กรภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประการ (PEST) ประกอบด้วย 
 (1)   การเมือง (Political Component = P) 
 (2)   เศรษฐกิจ (Economic Component = E) 
 (3)   สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component = S) 
 (4)   เทคโนโลยี (Technological Component = T) 
   องค์การบริหารส่วนตำบลสระ มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจำเป็นที่
จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น เพ่ือให้องค์กรพัฒนาเติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์คามสิ่งแวดล้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการดังนี้ 
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 (1)  การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Component) ที่เปลี่ยนแปลง 
   หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 
ระดับ ได้แก่การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่การเมืองระดับรัฐบาล 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่น นั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออก
ได้เป็นหลายประเภท เช่น การนเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั้งการเมืองทั้งในระดับ
หมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 
 ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์
ของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง 
 ในอนาคต อำนาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็น
อย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง
ถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือการรวมอำนาจ
การปกครอง หรือการกระจายอำนาจการปกครอง  ดังนั้น  ผู้ที่จะปฏิบัติงานใน อบต. จึงจำเป็นที่จะต้องทราบ
ความเคลื่อนไหวของนโยบายของรัฐตลอดเวลา เพ่ือการบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 (2)   การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Component) 
  เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศตกต่ำ ทำให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของ
ปัญหา อ่ืนๆที่กระทบต่อ อปท. ตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่สามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี และของอ่ืนๆ
ฟรี จาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมาย และการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของสำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน ที่พยายามจำกัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่
ประชาชน 
  อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไป
ทำงานหาเงิน เพ่ือปากท้องของตนเองก่อนรวมถึงปัญหาความยากจนของประชาชน จะสร้างความนิยมให้กับ
นโยบายประชานิยมไปโดยปริยาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นการ
ส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐ 
  ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก”ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน” 
และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ควรเป็นสิ่งสำคัญที่นักบริหาร อปท. ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและ
พัฒนาในประเด็นนี้ 
 
  (3)   สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component) 
  ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่
ละพ้ืนที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคม  วัฒนธรรม  ศาสนา และความเชื่อที่แตกต่างกัน โดยให้ความสำคัญกับ
คนในท้องถิ่น การพัฒนาจะต้องเกิดจากความต้องการของชาวบ้าน เพ่ือประโยชน์ของชาวบ้านเอง ดังคำพูด
ที่ว่า “คำตอบอยู่ท่ีหมู่บ้าน” ยุทธศาสตร์การพัฒนานี้มีหลักการสำคัญ 5 ประการ คือ  
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1. หลักการพ่ึงตนเอง ซึ่งมีหลักการสำคัญ คือ “การพออยู่พอกิน” 
2. ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต จากเพ่ือการพาณิชย์ เป็นการผลิตเพ่ือยังชีพ โดยมี เป้าหมายเพ่ือ

กินเพ่ือใช้ เมื่อมีส่วนเกินจึงนำออกขาย และต้องกระจายการผลิตในครัวเรือนเพ่ือลดความเสี่ยงและ
เพ่ิมความม่ันคงแห่งชีวิต 

3. พัฒนาบนพื้นฐานของวัฒนธรรมชุมชน 
4. ให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาชาวบ้าน 
5. รวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งองค์กรชุมชนหรือองค์กรชาวบ้าน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและอำนาจ

ต่อรองของภาคประชาชน 
  (4)   เทคโนโลยี (Technological Component) 
  ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมอยู่เป็นประจำ เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดทำเว็บไซต์
องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปรับปรุงให้ทันสมัย เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการผ่านช่องทางการสารบรรณ
อิเล็กทรอนิคส์  หากพนักงานท้องถิ่นให้ความสำคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯ ทางอินเทอร์
เนตอยู่เป็นประจำ ก็จะนำมาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 
  4.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
    (รวมถึงองค์ประกอบสำคัญของข้อมูลเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
  องค์การาบริหารส่วนตำบลสระ มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนาโดยอิงการ
คาดการณ์ การพัฒนาต่างๆอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 

- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 

- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท.  

  2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
  องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ นั้น  ได้
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อ องค์การบริหารส่วน
ตำบลสระ ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซ่ียน(AEC) ของไทย ทำให้องค์การบริหารส่วน 

ตำบลสระ  ต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สำคัญได้แก่ การก่อสร้างถนน  สะพาน  ขยายเขตไฟฟ้า
เข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร  ซ่อมแซมถนนการเกษตรภายในตำบลและเซื่อมโยงถึงตำบลใกล้เคียงด้วย และการ
บริหารจัดการแหล่งน้ำ อุปโภค บริโภคให้กับประชาชนตำบลสระ 
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ยุทธศาสตร์ที ่๒ พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซ่ียน(AEC) ของไทย ทำให้องค์การบริหารส่วน 

ตำบลสระ  ต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม  สร้าง
องค์ความรู้ให้ชุมชน มีภูมิต้านทานกำหนดระยะเวลาการพัฒนาเพ่ือให้ เกิดความเข้มแข็งของชุมชน ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จัดการศึกษาทุกระดับ  เพ่ือพัฒนาประชาชนในท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  สนับสนุนระบบจัดการสวัสดิการประชาชน   

ยุทธศาสตร์ที ่๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซ่ียน(AEC) ของไทย ทำให้องค์การบริหารส่วน 

ตำบลสระ  ต้องให้ความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ อปท. เพ่ือการสนับสนุนการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่ งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพอนุรักษ์และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน 

          ยุทธศาสตร์ที ่๔  รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซ่ียน(AEC) ของไทย ทำให้องค์การบริหารส่วน 

ตำบลสระ  ต้องให้ความสำคัญในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยปกป้อง   เทิดทูน  สถาบันชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย์  และเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติป้องกันและแก้ไขความ
มั่นคงภายในและตามแนวชายแดนเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที ่๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซ่ียน(AEC) ของไทย ทำให้องค์การบริหารส่วน 

ตำบลสระ ต้องให้ความสำคัญในการส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลบริหารจัดการองค์กร ตาม
หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชารัฐพัฒนาสมรรถนะของ
องค์กร และบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการทำงาน 
และพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 


