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แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่ งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้
หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

  องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ได้ให้ความสำคัญการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จึงจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ขั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 17 โดยผ่านกระบวนการการจัดทำประชาคม
ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน เพ่ือใช้เป็นแนวทางการจัดทำ
งบประมาณประจำปี และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชนตำบลสระ 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
เรื่อง   ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2/2561 

 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
 

******************************** 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระ  ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2/2561  ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาท้องถิ่น และเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ซึ่ง
แผนพัฒนาดังกล่าวได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระ  และสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระ  สมัย
วิสามัญ  ครั้งที่  1 ประจำปี 2561 วันที่  18  พฤษภาคม  2561 
 
 

  อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 17(4) และข้อ 25 จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2/2561  ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  เพื่อให้
ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน  สำหรับรายละเอียดแผนงาน/โครงการ  ขอดูได้ที่งานนโยบายและแผน สำนัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระ  หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลสระ ในวันเวลาราชการ 
 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 

                         (นายสังคม    สืบแสน) 
                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ที่ พย  ๗๓๔๐๑/ว.253                         ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
             อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ๕๖๑๖๐ 
         

                         18      พฤษภาคม   2561 
 

เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติมและ 
          เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2/2561  
 

เรียน   กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านเขตตำบลสระ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระ เรื่องให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
                     (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2/2561        จำนวน   1   ฉบับ 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระ  ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2/2561  ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาท้องถิ่น และเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ซึ่ง
แผนพัฒนาดังกล่าวได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระ  และสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระ  สมัย
วิสามัญ  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561  วันที่  18  พฤษภาคม  2561 นั้น 
 

   ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตาม
สายของหมู่บ้าน ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระ เรื่องให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2/2561 ให้ประชาชนในพื้นท่ีได้ทราบโดยทั่วกัน   
 

                             จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ 

   
 

    
                                                             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                       (นายสังคม   สืบแสน) 
                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
 
 
 
 
สำนักปลัด อบต.สระ 
โทรศัพท์/โทรสาร  ๐-๕๔๘๙-๑๕๑๓  



 
 
 
 
 
ที่ พย  ๗๓๔๐๑/340                                                    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
             อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา ๕๖๑๖๐ 
 

               7       มิถุนายน    2560 
 

เรื่อง    ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564)เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2560 
 

เรียน   ท้องถิ่นอำเภอเชียงม่วน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564)เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
                         ฉบับที่ 1/2560                                                              จำนวน   ๑   เล่ม  
          2.  สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระ เรื่องให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
                        (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564)เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2560  จำนวน   1   ฉบับ 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระ  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา  ได้ดำเนินการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2560 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 
17(4) และข้อ 25  นั้น 
 

  ในการนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  ได้ดำเนินจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  (พ.ศ.
2561- พ.ศ.2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2560เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  และได้ส่งมาพร้อมกับ
หนังสือฉบับนี้  ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ด้วยมาด้วย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดกรุณาทราบ 
 
 

                                           ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                       (นายสังคม   สืบแสน) 
                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานปลัด  อบต.  สระ 
โทรศัพท์/โทรสาร  ๐-๕๔๘๙-๑๕๑๓  



๑ 
 

ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 1. ด้านกายภาพ  
  1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล  
   องค์การบริหารส่วนตำบลสระเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็น อบต. 
ขนาดกลาง ตั้งอยู่ที่ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  โดยได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  
เมื่อวันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๓๙  มีเนื้อท่ีประมาณ  413  ตารางกิโลเมตร  ห่างจากอำเภอเชียงม่วนประมาณ  ๑๒  
กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวดัพะเยา  เดินทางตามทางหลวงหมายเลข  ๑๐๙๑  ระยะทางประมาณ  ๑๑๐  
กิโลเมตร  หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๒๕๑  ระยะทางประมาณ  ๘๐  กิโลเมตร  ตั้งอยู่ที่ราบสูงกว่า
ระดับน้ำทะเล  ๓๐๐  เมตร  สภาพเป็นพื้นที่ราบระหว่างหุบเขา  มีเทือกเขาล้อมรอบ  มีพ้ืนที่บางส่วนเป็นเนินเขา
สูง  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  ตำบล
สระมีจำนวนพื้นที่  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  ตำบลสระมีแม่น้ำยมไหลผ่าน  เป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำหล่อเลี้ยงชีวิต ของประชาชน
ตำบลสระ 

      ลำห้วย  ได้แก ่ ห้วยสระ  ห้วยแหน  ห้วยขาม  ห้วยอวน  ห้วยทรายขาว  ห้วยแป้น ห้วย
ขิง ห้วยป่าไร่   ห้วยเฒ่าดา  ห้วยต้นผึ้ง  ห้วยติ้ว  ห้วยยะวา่ง  ห้วยตะก๋อง  

  1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้  
   ต้นไม้  ได้แก่  สัก  มะค่า  เต็ง รัง ฯลฯ  ส่วนใหญ่เป็นไม้เนื้อดีเหมาะสำหรับทำเครื่องเรือน 
ป่าไม้  เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของตำบลสระ  ป่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์  มีของป่าให้ประชาชนในพ้ืนที่ ได้
ประโยชน์จากป่า  เช่น  เห็ด  หน่อไม้  ผักหวาน ไข่มดแดง และผักพ้ืนบ้านต่างๆ   พ้ืนที่ป่าอยู่ในเขตรับผิดชอบ
ของอุทยานแห่งชาติดอย 
ภูนาง ซึ่งได้อนุรักษ์ต้นน้ำ  และพันธุ์สัตว์ป่า เช่นนกยุง  และการป้องกันการบุกรุกทำลายป่า จึงทำให้พ้ืนที่ป่าอุดม
สมบูรณ์ 
   
 2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
  2.1 เขตการปกครอง  
    องค์การบริหารส่วนตำบลสระมีเนื้อที่ประมาณ  413  ตารางกิโลเมตร  แบ่ง
เขตการปกครองออกเป็น  ๑๓  หมู่บ้าน  โดยมีจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้ง  ๑๓  
หมู่บ้าน  ประกอบด้วยหมู่บ้านดังต่อไปนี้  ตามตารางที่  2.1   
 



๓ 
 

ตารางที่  2.1  เขตการปกครองและรายชื่อผู้นำฝ่ายปกครอง 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน  ตำแหน่ง 
๑ บ้านท่าฟ้าเหนือ นายปั่น   มูลศรี ผู้ใหญ่บ้าน 
๒ บ้านท่าฟ้าใต้ นายณฤทธิ์   กัญญา ผู้ใหญ่บ้าน 
๓ บ้านสระเหนือ นายถาวร     บ้านสระ ผู้ใหญ่บ้าน 
๔ บ้านสระใต้ นายนพกร    บ้านสระ ผู้ใหญ่บ้าน 
๕ บ้านทุ่งหนอง นายธีรศักดิ์  แก้วมาเรือน ผู้ใหญ่บ้าน 
๖ บ้านหล่าย นางวีณา  ปลาสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 
๗ บ้านฟ้าใหม่ นายรวย   เขื่อนแก้ว กำนันตำบลสระ 
๘ บ้านราษฎร์พัฒนา นายประภาส   ศรีทานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 
๙ บ้านนาบัว นายสานเจียว     แซ่ลี ผู้ใหญ่บ้าน 

๑๐ บ้านเหล่าพัฒนา นายสวิง    สืบแสน ผู้ใหญ่บ้าน 
๑๑ บ้านฟ้าสีทอง นายจำลอง  กันทะ ผู้ใหญ่บ้าน 
๑๒ บ้านสระกลาง นายทรงฤทธิ์   บ้านสระ ผู้ใหญ่บ้าน 
๑๓ บ้านห้วยกั้งปลา นายวุฒิพงษ์   เชาว์วัฒนานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 

 
  3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  
   ลักษณะประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระ  แยกเป็นชุมชนคือ 
  1.  ชุมชนพ้ืนเมืองเดิม ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านสระ มีจำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3,4,5,8,10 
และหมู่ท่ี  12 
  2.  ชุมชนไทลื้อ  ตั้งอยู่บริเวณบ้านท่าฟ้าตอนเหนือของตำบลสระ  มีจำนวน  5  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
หมู่ที่  1,2,6,7  และหมู่ท่ี  11  ซึ่งชาวไทลื้อยังคงอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวไทลื้อเป็นอย่างดี 
  3.  ชุมชนชาวไทยภูเขา  เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าเย้า  มีจำนวน  2  หมู่บ้าน  คือบ้านนาบัว  หมู่ที่  
9  และบ้านห้วยกั้งปลา  หมู่ที่  13  ไม่มีการอพยพย้ายถิ่นและได้รับการพิจารณาลงรายการสัญชาติไทยครบถ้วน
แล้ว     
  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 
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 3.2.  ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 

ตารางที่  1.3   จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (ปี) 
 
อบต.สระ อ.เชยีงมว่น จ.พะเยา 

 หญงิ ชาย หมายเหต ุ

จ านวนประชากรเยาวชน 535
 คน 

495
 คน 

อายตุ ่ากวา่ 18 ปี 

จ านวนประชากร 2,099
 คน 

2,110
 คน 

อาย ุ18-60 ปี 

จ านวนประชากรผูส้งูอายุ 515
 คน 

477
 คน 

อายมุากกวา่ 60 ปี 

รวม 3,149 คน 3,083 คน ท ัง้สิน้ 6,232 คน 
 

          **  ที่มาของข้อมูล    :   สำนักงานบริหารการทะเบยีนอำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา  ข้อมูล  ณ  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2559     

 
 
   ตารางที่  1.4  จำนวนประชากรในเขตตำบลสระจำแนกตามรายหมู่บ้าน 
 

หมู่ที่ หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย  (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
1 บ้านท่าฟ้าเหนือ 153 192 200 392 
2 บ้านท่าฟ้าใต้ 274 332 383 715 
3 บ้านสระเหนือ 177 231 249 480 
4 บ้านสระใต้ 336 386 396 782 
5 บ้านทุ่งหนอง 219 301 310 611 
6 บ้านหล่าย 90 105 110 215 
7 บ้านฟ้าใหม่ 175 204 206 410 
8 บ้านราษฎร์พัฒนา 186 255 243 498  
9 บ้านนาบัว 143 261 246 507 

10 บ้านเหล่าพัฒนา 230 321 313 634 
11 บ้านฟ้าสีทอง 157 211 204 415 
12 บ้านสระกลาง 122 156 162 318 
13 บ้านห้วยกั้งปลา 73 128 127 255 

                        รวม 2,335 3,083 3,149 6,232 
          **  ที่มาของข้อมูล    :   สำนักงานบริหารการทะเบยีนอำเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา  ข้อมูล  ณ  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2559  
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 4. สภาพทางสังคม   
  4.1 การศึกษา  
    ตำบลสระ มีจำนวนสถานศึกษา  จำแนกได้ดังนี้ 

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลสระ  จำนวน   5  โรงเรียน 
ข้อมูล  ณ  24  พฤษภาคม  2559 

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

โรงเรียน 
จำนวนนักเรียน 

รวม อนุบาล 
1-2 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ 11  9 7 3 4 8 4    46 
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 24  3 5 5 9 15 8 10 2 1 13 
โรงเรียนบ้านสระ 43 15 25 21 24 18 21 11 13 8 199 
โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง 14 13 6 5 8 7 6    59 
โรงเรียนบ้านนาบัว 18 5 7 11 9 2 7    59 

 
ข้อมูลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลสระ  จำนวน   6  แห่ง 

ข้อมูล  ณ  24  พฤษภาคม  2559 
*************** 

ที ่ สถานศึกษา 
จำนวนเด็ก 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบัว 7 5 12 

รวมทั้งหมด 
1๒1  คน 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกั้งปลา 6 3 9 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระ 29 22 51 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฟ้าใหม่ 12 14 26 
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฟ้าเหนือ 7 5 12 
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหนอง 4 7 11 

ประเด็นสำคัญของการจัดการศึกษา 
1. การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
2. การศึกษาที่สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอย่างสมดุล ระหว่างปัญญาธรรม คุณธรรมและ

วัฒนธรรม 
3. การศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคนไทยทั้งปวง มุ่งสร้างพ้ืนฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝังความเป็นสมาชิกที่ดีของ

สังคม ตั้งแต่วัยการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4. พัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ือการทำงานที่มีคุณภาพ 
5. สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ตรง ตามความต้องการของผู้เรียนการศึกษาเป็น

กระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม  เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสามารถพ่ึงตนเอง 
และพ่ึงกันเองได้และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 



๖ 
 

        
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ 

“ คนเก่ง    คนดี   และมีความสุข ” คือคุณลักษณะของผู้เรียนตามแนวพระราชบัญญัติ 
การศึกษา โดยมีความหมายดังนี้ 
  เก่ง    คือคนที่มีสมรรถภาพสูงในการดำเนินชีวิต มีความรอบรู้ในเรื่องของไทยและสากล ทันสมัย 
ทันเหตุการณ ์ทันเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถพิเศษเฉพาะทางและพัฒนาตนเองได้เต็ม
ศักยภาพ เป็นผู้นำผู้ตามที่ดี รู้จักแก้ปัญหาและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้  

ดี    คือคนที่ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึง 
ประสงค์ท้ังทางด้านจิตใจ และพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น มีวินัย เอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลผู้อื่น มีเหตุผล รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ ซื่อสัตย์ พากเพียร ขยัน ประหยัด มีจิตสำนึกในประชาธิปไตย รักษาสิ่งแวดล้อม และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างสันติสุข  

มีความสุข   คือคนที่มีสุขภาพดี ทั้งกายและจิต ร่าเริงแจ่มใส รู้จักและเข้าใจตนเอง มีมนุษย์ 
สัมพันธ์ดี มีความสุขในการเรียนรู้และการทำงาน มีความรักต่อทุกสรรพสิ่ง ปลอดพ้นจากอบายมุข และสามารถ
ดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียงแก่อัตภาพนอกจากนี้แล้ว สิ่งที่จะขาดเสียมิได้สำหรับคุณสมบัติที่พึงปรารถนาของผู้เรียน
ในอนาคตคือ จะต้องเป็นผู้ที่ รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาคุณลักษณะทั้ง 3 ประการ
ดังกล่าวข้างต้นให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป 
เป้าหมายของการจัดการศึกษา  

อยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น “คนเก่ง  คนดี  และมีความสุข”  โดยมีการพัฒนาที่ 
เหมาะสมกับช่วงวัย  พัฒนาคนตามธรรมชาติ  และเต็มตามศักยภาพ  ตรงตามความต้องการ  ทั้งในด้านสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และทักษะ  คุณธรรมและจิตสำนึกที่พึงประสงค์และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ
สุข 
 
  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 
  3.  สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านนาบัว  หมู่ที่  9  พ้ืนที่บริการ  หมู่ที่  9 
  4.  สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยกั้งปลา  หมู่ที่  13  พื้นที่บริการ  หมู่ที่  13 
 
  4.3. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

   ตำบลสระมีศูนย์รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยมีป้อมยามตำรวจ
ให้บริการประชาชน  1 แห่ง  คือ  สามแยกบ้านฟ้าใหม่ 
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  นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  ได้ดำเนินการจัดหารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์  ไว้ใช้
ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  อัคคีภัย  สาธารณภัยอ่ืน ๆ    รวมถึงการ
รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในเขตตำบลสระ  
  
 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
ห้วยกั้งปลา  หมู่ที่  13  พ้ืนที่ถนนยังเป็นหุบเขา  ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเขา  การเดินทางไม่สะดวกโดยเฉพาะในฤดู
ฝน 
  5.2 การไฟฟ้า  
   ตำบลสระมีไฟฟ้าใช้ทั้ง  13  หมู่บ้าน  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น  2,335   
ครัวเรือน  มีไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ที่ให้ความสว่างของชุมชน มีการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรแล้วเป็นบาง
พ้ืนที ่แต่ยังไม่ทั่วถึง 
  5.3  การประปา 
     ตำบลสระมีครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา  จำนวน  236  ครัวเรือน  2  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3,8 
ที่อยู่ในกิจการประปา อบต.สระ  เป็นประปาขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีได้รับการถ่ายโอนจากกรมอนามัยและกรม
โยธาธิการและผังเมือง  โดยมีแหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำยม  และในปีงบประมาณ  2550  ได้รับงบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เพ่ือให้บริการน้ำ
อุปโภคบริโภคในเขตหมู่บ้าน  หมู่ที่  3,4,8,10  และ  12  และในปีงบประมาณ  2559 ได้รับงบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เพ่ือให้บริการน้ำ
อุปโภคบริโภคในเขตหมู่บ้าน  หมู่ที่  1,5  และ 9  
  5.4 โทรศัพท์  
        ตำบลสระมีโทรศัพท์บ้านใช้ในครัวเรือน  แต่ไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  ประชากรใช้
โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะให้บริการ และมีหอกระจายข่าวตามหมู่บ้าน  เพ่ือ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการและของชุมชน  จำนวน  13  หมู่บ้าน 
  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และพัสด ุ
    ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอเชียงม่วน  มี 1 แห่ง บุรุษไปรษณีย์รับผิดชอบเขตตำบลสระ 1  คน   
รับ – ส่งไปรษณีย์และพัสดุ  ทุกวันทำการ 
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 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   9    แห่ง 
  -  โรงสีข้าว      จำนวน  13   แห่ง 
  -  โรงสีข้าวโพด                                                       จำนวน   5    แห่ง 
  -  ร้านค้าที่ทำกิจการค้าปลีกเป็นหลัก   จำนวน  67   แห่ง 
  -  ร้านรับซ่อมยานยนต์  เครื่องจักรกล     จำนวน    5   แห่ง 
  -  ร้านรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า    จำนวน    2   แห่ง 
  -  โรงบ่มใบยาสูบ/โรงอบลำไย             จำนวน    1   แห่ง  
  -  ตลาดสด      จำนวน    6   แห่ง 
  -  สถานที่จำหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข  จำนวน    1   แห่ง 
     พ.ศ. 2535 (ร้านอาหาร) 
  -  บ้านเช่า      จำนวน   7    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  140   แห่ง 
  6.2 การประมง  
    เกษตรกร ผู้เลี้ยงปลาในเขตตำบลสระ  มีจำนวน  80 ราย  ส่วนมากเลี้ยงปลาเพ่ือบริโภค
กันในครัวเรือน เลี้ยงเพ่ือขายมีเพียง  5  ราย   
  6.3 การปศุสัตว์  
    เกษตรกร เลื้ยงสัตว์ เช่น  โค  กระบือ  สุกร  ไก่  เป็ด  เลี้ยงสัตว์เพ่ือขายและเพ่ือบริโภคกัน
ในครัวเรือน 
  6.4 การท่องเที่ยว   
   ตำบลสระมีแหล่งท่องเที่ยว ตามเส้นทางการท่องเที่ยว  ดังนี้ 
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วัดท่าฟ้าเหนือ  
เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของตำบล อยู่ห่างจากอบต.สระประมาณ ๑๓ กิโลเมตร มีภาพ 

ประติมากรรมที่ควรศึกษามากมายนิทานชาดก ภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่การประกอบอาชีพของชาวไทลื้อ ใน
สมัยก่อนเป็นภาพวาดที่งดงามด้วยช่างผีมือดีที่ได้วาดเอาไว้ 
โบราณสถานวัดท่าฟ้าใต ้ 
 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 

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีที่ชาวตำบลสระถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
แหล่งหนึ่งของตำบล   
ดงหอพระยาหาญ 

เป็นสถานที่สำคัญของชาวตำบลสระถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแหล่งหนึ่งของตำบล  ที่ตั้งจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  ถึงทางเข้าดงหอรูปปั้นพระยาหาญประมาณ ๔ กิโลเมตรตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ บ้านสระ
เหนือ บริเวณมีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ควรอนุรักษ์และศึกษามีธรรมชาติที่สวยงาม บริเวณมีหาดน้ำยมที่สวยงาม  เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวตำบลสระที่ควรอนุรักษ์ไว้ และชาวตำบลสระได้จัดงานบวงสรวงพระยาหาญขึ้นทุกปี เพ่ือ
เป็นการน้อมรำลึกถึงผู้กล้าที่มาสร้างตำบลสระ ให้มีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์จนถึงปัจจุบัน 

พระธาตุสระคำหลวง 
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีท่ีชาวตำบลสระถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแหล่งหนึ่ง
ของตำบล  มีความงดงามของพระธาตุมีความงดงามจะเห็นเป็นรูปองค์พระล้อมรอบบริเวณพระธาตุเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ชาวตำบลสระอนุรักษ์และสืบทอดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระ จัดขึ้น
ทุกปี เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ประชาชาในตำบลและบริเวณใกล้เคียงได้มาสักการะบูชา 
แท่นพระป่า (รอยพระบาท) 

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีที่ชาวตำบลสระถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
แหล่งหนึ่งของตำบล มีความงดงามของแท่นพระป่ามีความงดงามจะเห็นเป็นรูปรอยพระบาทอยู่ตรงกลาง มีแอ่งน้ำ
ขนาดเล็กอยู่ตรงกลาง ซึ่งไม่มีวันแห้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวตำบลสระอนุรักษ์และสืบทอดงานประเพณีสรงน้ำ
แท่นพระป่า  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระจัดขึ้นทุกปี เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ประชาชาในตำบลและบริเวณ
ใกล้เคียงได้มาสักการะบูชา 

 เหมืองเชียงม่วน  

เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในความดูแลของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในตำบลสระ 

อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยเหมืองนั้นตั้งอยู่บนเนื้อที่รวม 2,570 ไร่ ดำเนินการผลิตถ่านหินเชิงพาณิชย์



๑๐ 
 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ถ่านหินของเหมืองเชียงม่วนเป็นถ่านหินประเภทลิกไนต์ มีปริมาณซัลเฟอร์ต่ำ ซึ่งส่วนใหญ่

จะจำหน่ายให้กับลูกค้าภายในประเทศ ทั้งในธุรกิจไฟฟ้า ซีเมนต์และเยื่อกระดาษ ได้มีการขุดพบซากฟอสซิล

ภายในบริเวณเหมืองมากมายหลายชนิด โดยซากฟอสซิลที่พบส่วนใหญ่จะเป็นกระดูกและฟันของช้างไตรโลโฟดอน 

กอมโฟแทร์ (Triphodont Gomphothere) ซึ่งเป็นช้างโบราณที่มี 4 งา จระเข้ ปลา อีเก้ง หมู ลิงอุรังอุตัง เต่าหับ 

หอยชนิดต่างๆและเมล็ดพืชโบราณ ซึ่งซากฟอสซิลเหล่านี้มีอายุในช่วงยุคไมโอซีน (Myosin) ตอนกลางหรือราว 

13-15 ล้านปีกอ่น 
 
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 จะเห็นเป็นรูปเหมือนพระประธานในวัดเป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวตำบลสระอนุรักษ์ต้นน้ำที่ ใช้อุปโภค – บริโภคของตำบลธรรมชาติสายงามถ้าหาก
นักท่องเที่ยวท่านใดอยากท่องเที่ยวแบบศึกษาธรรมชาติสองข้างทางเป็นเส้นทางที่ศึกษาธรรมชาติมีต้นไม้ที่หายาก
ให้ท่านได้ด ู
น้ำตกบ้านนาบัว 

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่ชาวตำบลสระถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแหล่งหนึ่งของตำบล   
ที่ตั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระ  ถึงทางเข้าน้ำตกประมาณ  ๑๙  กิโลเมตร 
ถนนสายเชียงม่วน – ดอกคำใต้ ทางแยกเข้าบ้านห้วยกั้งปลา – นาบัว  ความงดงามของน้ำตกถ้าหากนักท่องเที่ยว
ถ่ายรูปจะได้ธรรมชาติที่สวยงาม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวตำบลสระอนุรักษ์ต้นน้ำที่ใช้อุปโภค – บริโภคของ
ตำบลธรรมชาติสายงามถ้าหากนักท่องเที่ยวท่านใดอยากท่องเที่ยวแบบศึกษาธรรมชาติสองข้างทางเป็นเส้นทางที่
ศึกษาธรรมชาติมีต้นไม้ที่หายากให้ท่านได้ดู 
ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมไทลื้อท่าฟ้า 

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอนุรักษ์พิพิธภัณฑ์ของเก่าแก่ที่ชาวตำบลสระถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
แหล่งหนึ่งของตำบล ในด้านภูมิปัญญา  ที่ตั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระ  ถึงทางเข้าน้ำตกประมาณ  ๑๐  
กิโลเมตร 



๑๑ 
 

ถนนสายเชียงม่วน – พะเยา ใกล้กับศูนย์ OTOP ไทลื้อท่าฟ้า  ความงดงามของบ้านไทลื้อแบบประยุกต์และมี
สถานที่บริการร้านค้าของชาวไทลื้อ  ชมพิพิธภัณฑ์ของเก่าแก่ที่ชุมชนอนุรักษ์ไว้ให้เด็ก นักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ และเป็นจุดพักผ่อนที่สำคัญแห่งหนึ่งในตำบล 
  6.5 อุตสาหกรรม  
    ตำบลสระมีโรงงานอุตสาหกรรม 2 แห่ง  ได้แก่   
    1.  โรงอบใบยาสูบและลำไยอบแห้ง 
    2.  โรงงานผลิดไม้กวาดข้าวฟ่าง 
  6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

  ชุมชนชาวไทลื้อ  5  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่ 1,2,6,7 และ 11  มีการประกอบอาชีพ
เสริมคือการทอผ้าลายไทลื้อ  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ผ้าทอพ้ืนเมืองของชาวไทลื้อ  มีการแปรรูปผ้าทอเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน  
เช่น  ผ้าเช็ดหน้า  ตุงพ้ืนเมือง  กระเป๋าผ้าทอไทลื้อ  นอกจากนี้  ยังมีการทำหัตถกรรมอื่น 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 สวนผลไม้  
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 บ่อ
น้ำตื้น  
และโอ่งน้ำขนาดใหญ่สำหรับเก็บน้ำฝน ของแต่ละครัวเรือน 
 
 8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
  8.1  การนับถอืศาสนา  
    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 
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   4.  วัดสระใต้  ตั้งอยู่ที่  บ้านสระใต้  หมู่ที่  4 
   5.  วัดทุ่งหนอง  ตั้งอยู่ที่  บ้านทุ่งหนอง  หมู่ที่  5    
   

  ประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของท้องถิ่น   
  1.  ประเพณีวันสงกรานต์  จัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปี  เป็นกิจกรรมที่สืบทอดกันมา  
ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  คือ  การประกวดนางงามสงกรานต์  พิธีรดน้ำดำหัวบิดามารดา  ปู่ย่าตายาย  และ
ผู้สูงอายุในชุมชน  และมีการทำบุญเลี้ยงพระ  สรงน้ำพระพุทธรูป  ทำบุญตักบาตร   มีการละเล่นพ้ืนเมืองต่าง ๆ 
 
  2.  พิธีบวงสรวงแท่นพระป่า  ตรงกับวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  6  ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาของทุก
ปี  ประกอบด้วยกิจกรรมบวงสรวงแท่นพระป่า  แข่งขันบั้งไฟ  ทำบุญตักบาตร  และกิจกรรมนันทนาการรื่นเริง
ต่าง ๆ 
  3.  พิธีบวงสรวงพระธาตุโป่งเกลือ  ตรงกับวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  7  ของทุกปี  มีพิธีทำบุญ
ตักบาตร  กิจกรรมบวงสรวง  การแข่งขันบั้งไฟ  และกิจกรรมรื่นเริงนันทนาการต่าง ๆ 
  4.  ประเพณีทำบุญเข้าพรรษา  ประมาณเดือนกรกฎาคม  หรือสิงหาคม  ของทุกปี  กิจกรรม
มีการทำบุญแห่เทียนพรรษาไปถวายวัดต่าง ๆ  ในพ้ืนที่  และทำบุญตักบาตร 
  5.  ประเพณีออกพรรษา  ประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี  มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรและฟัง
ธรรม 
  6.  ประเพณีตานก๋วยสลากพัตร  ประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี  กิจกรรมทำก๋วยสลาก  ไป
ถวายตามวัดต่าง ๆ  
  7.  ประเพณีลอยกระทง  ประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  กิจกรรมทำบุญตักบาตร  
และมีการลอยกระทง  ประกวดนางนพมาศ  มีการละเล่นต่าง ๆ 
  
  8.3   ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน  
    ตำบลสระ มีประชาชนหลายชาติพันธุ์ ได้แก่  ชนพ้ืนเมือง  ใช้ภาษาพ้ืนเมืองเหนือ  ไทลื้อ ใช้
ภาษาไทลื้อ และชนเผ่าเมี่ยน(เย้า)  ใช้ภาษาเม่ียน 
  8.4   สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
     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 



๑๓ 
 

    ที่ผ่านมาปัญหาสำคัญของท้องถิ่นในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมก็คือ  เรื่องขยะโดยเฉพาะ
เรื่องการไม่มีสถานที่ท่ีจะต้องนำไปก่อสร้างเพ่ือกำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เนื่องจากความไม่เข้าใจของประชาชนที่เกรงจะเกิดผลกระทบหมู่บ้าน / ชุมชนตามมา  ทำให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่กล้าที่จะตัดสินใจดำเนินการ  ดังนั้นสิ่งที่พอจะกระทำได้คือ  การรณรงค์สร้าง 
จิตสำนึกและการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญของการที่จะมีสถานที่เพ่ือกำจัดขยะของ
ชุมชน  พร้อมทั้งจัดเตรียมจัดหาพ้ืนที่เพ่ือเป็นที่กำจัดขยะของท้องถิ่น  โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในทุกขั้นตอนและมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  ก่อนที่จะลงมือทำการก่อสร้างควรมีการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ข้อดี  ข้อเสียของการดำเนินงานด้วยเพ่ือที่จะให้ปัญหาดังกล่าวบรรลุ เป้าหมายต่อไป
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557-2560) 

 
1. สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2557-2560  
 

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  
 

รายการตั้ง
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 

ประมาณการรายรับ 25,750,000 26,000,000 26,180,000 42,750,000 
ประมาณการรายจ่าย 25,500,000 25,900,000 26,000,000 42,590,000 
รายรับจริง 24,850,668.04 25,138,409.55 53,291,196.14 - 
รายจ่ายจริง 24,830,333.85 23,743,581.45 52,697,614.27 - 

 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2557-2560) 

ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 

พ.ศ.2557 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ/งบประมาณที่ต้ัง

ไว้ 
ดำเนินการจริง 

โครงการ งบประมาณ(บาท) โครงการ งบประมาณ(บาท) 
1.พัฒนาเศรษฐกิจ 59 20,060,000 32 3,779,000 
2.พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 73 22,134,000 46 16,448,091 
3.บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

11 2,140,000 2 70,000 

4.ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 16 1,420,000 10 870,000 
5.ส่งเสรมิการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล 

34 15,761,996 11 12,450,496 

รวม 193 61,515,996 101  33,617,587 
พ.ศ.2558 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ/งบประมาณที่ต้ัง

ไว้ 
ดำเนินการจริง 

โครงการ งบประมาณ(บาท) โครงการ งบประมาณ(บาท) 
1.พัฒนาเศรษฐกิจ 63 22,548,900 29 2,581,000 
2.พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 75 17,370,000 48 17,760,900 
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3.บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

12 2,370,000 3 2,321,000 

4.ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 21 1,510,000 13 714,000 

5.ส่งเสรมิการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล 

28 3,023,500 18 1,575,040 

รวม 199 46,822,400 111 24,951,940 

พ.ศ.2559 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ/งบประมาณที่ต้ัง

ไว้ 
ดำเนินการจริง 

โครงการ งบประมาณ(บาท) โครงการ งบประมาณ(บาท) 

1.พัฒนาเศรษฐกิจ 74 53,390,000 35 3,388,000 

2.พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 65 16,907,500 40 15,797,600 

3.บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10 400,000 3 41,000 

4.ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 18 3,230,000 7 636,000 

5.ส่งเสรมิการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล 

16 11,804,000 7 10,765,000 

รวม 183 85,731,500 92 30,627,600 

พ.ศ.2560 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ/งบประมาณที่ต้ัง

ไว้ 
ดำเนินการจริง 

โครงการ งบประมาณ(บาท) โครงการ งบประมาณ(บาท) 

1.พัฒนาเศรษฐกิจ 48 29,265,000 35 4,438,700 

2.พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 57 7,409,000 55 19,337,740 

3.บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 143,000 2 43,000 

4.ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 11 733,000 10 598,000 

5.ส่งเสรมิการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล 

24 1,798,000 23 1,598,660 

รวม 143 39,348,000 125 26,016,100 

. 
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         1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
    การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 ตารางเปรียบเทียบระหวา่งจ านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณในแผนพฒันาประจ าปีที่ผ่านมากับ
จำนวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริง (เปรียบเทียบระหว่างแผนพัฒนาสามปี  
พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61 กับโครงการที่ได้ดำเนินการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕9 ) 
 

 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

โครงการปี 2559 หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นท่ี
การเกษตร หมูที่ 1-13 

กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 14,000.00 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 130,000.00 
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 
สายจำลิ่น 

กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

4. โครงการซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ 3(
ถนนสายจำลิ่น) 

กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

5. โครงการซ่อมแซมสะพานห้วยสระ กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 96,000.00 
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00 

ยทุธศาสตรท์ี1่ ยทุธศาสตรท์ี2่ ยทุธศาสตรท์ี3่ ยทุธศาสตรท์ี4่ ยทุธศาสตรท์ี5่

จ านวนโครการในแผนฯ 74 65 10 18 16

จ านวนโครงการทีด่ าเนนิงาน 35 40 3 7 7

คดิเป็นรอ้ยละ 47.30 61.54 30.00 38.89 43.75
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7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 
สายห้วยส้ม 

กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000.00 
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 184,000.00 
10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
หมู่ที่ 11 

กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 116,000.00 

11. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)
หมู่ที่ 2 

กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 

12. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)
หมู่ที่ 3 

กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 

13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
หมู่ที่ 3 

กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 79,000.00 

14. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 
6 

กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 220,000.00 

15. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 
4 

กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 254,000.00 

16. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที่ 1 โก๋นหมี 

กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 120,000.00 

17. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 
18. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 
สายเจ็ดแยก 

กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 66,000.00 

19. โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 
สายหลังหมู่บ้าน 

กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000.00 

20. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 
10 

กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 41,000.00 

21. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที่ 8 ทุ่งปู่เหล็ก 

กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 

22. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)
หมู่ที่ 7 

กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 

23. โครงการต่อเติมหอประชุม หมู่ที่ 12 กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 49,000.00 
24. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ซอย 5 

กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 199,000.00 

25. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 

กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 72,000.00 
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26. โครงการวางท่อส่งน้ำอ่างห้วยต้นตุ่ม 
หมู่ที่ 8 

กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 13,000.00 

27. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำตื้น เพ่ือการ
อุปโภคบริโภค หมู่6 และ7 

กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 160,000.00 

28. โครงการก่อสร้างเหมือง คสล. หมู่ที่ 
12 สายทุ่งนอก 

กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 86,000.00 

29. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำห้วยไร่ 
หมู่ 12 

กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 67,000.00 

30. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำใต้ดินเพื่อ
การเกษตร หมู่ 2และหมู่ 11 

กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

31. โครงการก่อสร้างเหมือง คสล. หมู่ที่ 
10 สายห้วยตะก๋อง 

กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 42,000.00 

32. โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต
ทุ่งหลวง หมู่ที่ 8 

กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

33. โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต
นาน้ำฟ้า หมู่ที่ 8 

กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

34. อุดหนุนปกครองอำเภอเชียงม่วน
โครงการของดีเมืองเชียงม่วน 

กองสวัสดิการสังคม เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

35. โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้
เชื้อจุลินทรีย์ปรปักษ์ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
36. โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
อบต.สระ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายได้จัดเก็บเอง 45,000.00 

37. โครงการจัดงานประเพณีวันลอย
กระทงตำบลสระ 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00 

38. โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์
ตำบลสระ 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 70,000.00 

39. โครงการสรงน้ำพระธาตุสระคำหลวง
วัดทุง่หนอง หมู่ที่ 5 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 

40. โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำแท่น
พระป่า 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 

41. โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวง
พระธาตุโป่งเกลือ 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 

42. โครงการจัดงานทำบุญแห่เทียน
เข้าพรรษาตำบลสระ 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 
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43. โครงการบวงสรวงพระยาหาญ กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 

44. โครงการฟ้อนดาบ กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 

45. อุดหนุนปกครองอำเภอเชียงม่วน
โครงการจัดงานประเพณีพิธีบวงสรวงพ่อ
ขุนงำเมือง 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 

46. อุดหนุนปกครองอำเภอเชียงม่วน
โครงการจัดงานเทศกาลลิ้นจี่ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายได้จัดเก็บเอง 25,000.00 

47. โครงการตานของเก่า กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 

48. โครงการก่อสร้างศาลาป่าสุสาน กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 307,000.00 
49. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 25,000.00 

50. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ปี 
2559 

กองสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

51. โครงการขยับกายสบายใจผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 
52. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ กองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 
รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

53. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสระเกมส์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 
54. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายได้จัดเก็บเอง 34,000.00 

55. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านสระ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายได้จัดเก็บเอง 34,000.00 

56. โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยา
เสพติด 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายได้จัดเก็บเอง 18,000.00 

57. โครงการจัดการแข่งขันกีฬากีฬาเพ่ือ
สุขภาพโรงเรียนบ้านทุ่งหนอง 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายได้จัดเก็บเอง 19,000.00 

58. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายได้จัดเก็บเอง 19,000.00 

59. โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ปฐมวัย 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 

60. โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

700,000.00 
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61. โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กในโรงเรียน 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,576,000.00 

62. โครงการจัดหาอาหารเสริมนมให้แก่
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

245,000.00 

63. โครงการจัดหาวิทยากรจ้างสอนเพื่อ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 60,000.00 

64. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
จ้างครูภูมิปัญญาท้องถิ่น(วิทยากร)ศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง 

120,000.00 

65. โครงการจัดหาผู้ดูแลเด็กเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนอัตราครู 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 60,000.00 

66. โครงการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับ
เด็กด้อยโอกาส 

กองสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 160,000.00 

67. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาก่อนระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 60,000.00 

68. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาก่อนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระ 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 60,000.00 

69. โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา
ปฏบิัติงานในช่วงปิดภาคเรียน 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง 80,000.00 

70. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูล
ฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เงินอุดหนุนทั่วไป 130,000.00 

71. โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง 

175,000.00 

72. โครงการจัดหาเครื่องเสียงออกกำลัง
กายให้กับผู้สูงอายุหมู่ที่ 3และ10 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 

73. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

8,000,000.00 

74. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ กองสวัสดิการสังคม เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

3,121,600.00 

75. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ กองสวัสดิการสังคม เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

144,000.00 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
76. โครงการทำความดีวันสิ่งแวดล้อมโลก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 
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77. โครงการจัดหาบ่อขยะแห่งใหม่แทน
แห่งเดิมเนื่องจากอยู่ใกล้ชุมชน 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 

78. โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือก
ข้าวโพด 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายได้จัดเก็บเอง 11,000.00 

ความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
79. อุดหนุนอำเภอเชียงม่วนโครงการจัด
งานรัฐพิธีประจำปีงบประมาณ 2559-
2561 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 23,000.00 

80. โครงการจัดหาเครื่องแต่งกาย
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

สำนักปลัด  เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 

81. จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

สำนักปลัด  รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00 

82. โครงการป้องกันตลิ่งพัง หมู่ 1 สำนักปลัด  เงินอุดหนุนทั่วไป 48,000.00 
83. โครงการป้องกันตลิ่งพัง หมู่ 10 สำนักปลัด  เงินอุดหนุนทั่วไป 204,000.00 
84. โครงการเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพสานฝัน
สามัคคี 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายได้จัดเก็บเอง 96,000.00 

85. โครงการเวทีประชาคม ตำบลสระ 
เคลื่อนที่ 

สำนักปลัด  รายได้จัดเก็บเอง 125,000.00 

ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
86. โครงการจัดทำแผนที่ภาษี กองคลัง รายได้จัดเก็บเอง 120,000.00 
87. โครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว
และวัสดุสนาม 

สำนักปลัด  รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 

88. จัดหาหมอแปลงไฟฟ้า(3เฟส)ของ
สำนักงาน อบต.สระ 

กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 350,000.00 

89. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 695,000.00 
90. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์
ความรู้ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระ 

สำนักปลัด  เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลจัดเก็บและ

จัดสรรให้ 

9,400,000.00 

91. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภา บุคลากร 

สำนักปลัด  เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00 

92. โครงการจัดหาเครื่องมือช่างไฟฟ้าและ
โทรศัพท์ 

กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

รวม 30,627,600.00 
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 2. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  
  2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ 

        1.  ทำให้การพัฒนา อปท. เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
        2.  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระ  ได้รับบริการสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพตามศักยภาพและสถานะการเงินการคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ ในการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านคุณภาพชีวิต  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้าน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ตลอดจนสิ่ง 

   2.2 ผลกระทบ 
        มีเงื่อนไขข้อจำกัดด้านกฎหมายในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ อปท. 
 
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

ปีงบประมาณ  2557 
1. องค์การบริหารส่วนตำบลสระตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2557 จำนวน 
    25,500,000  บาท 
    เป็นค่าใช้จ่ายประจำคือค่าตอบแทน(ฝ่ายการเมือง) เงินเดือนค่าตอนแทนข้าราชการประจำ ค่าตอบแทน 
    สมาชิก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,019,700  บาทซึ่งร้อยละ  39.30  จะเป็นค่าใช้จ่ายประจำเป็นส่วนใหญ่ 
2. หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,790,400    บาท คิดเป็นร้อยละ   18.78 
3. หมวดเงินอุดหนุน      2,731,000      บาท คิดเป็นร้อยละ     10.71 
4. หมวดสาธารณูปโภค  7,933,900       บาท คิดเป็นร้อยละ     31.11   
5. หมวดรายจ่ายอื่น   25,000   บาท   คิดเป็นร้อยละ   0.10 
 
สรุป คือ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานนั้นเป็นความต้องการของประชาชน ทั้ง  13  หมู่บ้าน ซึ่งทุกหมู่บ้านได้เสนอ
โครงการเข้ามา แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสระมีงบประมาณจำกัดจึงได้พิจารณาจัดสรรให้วงเงินหมู่บ้าน
ละ  300,000  บาท  ข้อเสนอแนะคือ ให้แต่ละหมู่บ้านประชุมปรึกษาหารือกันในหมู่บ้านและให้พิจารณา
เสนอโครงการที่แก้ไขปัญหาของประชาชนส่วนใหญ่ และเสนอเฉพาะโครงการที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนโครงการที่เกินศักยภาพทางองค์การบริหารส่วนตำบลสระจะรับไว้และเสนอ
โครงการดังกล่าวตามลำดับขั้นตอนการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 

ปีงบประมาณ 2558 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2558 จำนวน 
25,900,000  บาท 

1. เป็นค่าใช้จ่ายประจำคือค่าตอบแทน(ฝ่ายการเมือง) เงินเดือนค่าตอนแทนข้าราชการประจำ ค่าตอบแทน
สมาชิก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,585,000  บาทซึ่งร้อยละ  33.15  จะเป็นค่าใช้จ่ายประจำเป็นส่วนใหญ่ 
2. หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,861,840      บาท        คิดเป็นร้อยละ     22.63 
3. หมวดเงินอุดหนุน                     2,705,000      บาท      คิดเป็นร้อยละ     10.44 
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4. หมวดสาธารณูปโภค                 7,447,900       บาท       คิดเป็นร้อยละ      28.76   
5. หมวดรายจ่ายอื่น                         25,000       บาท       คิดเป็นร้อยละ        0.10 
6. งบกลาง                                1,275,260       บาท       คิดเป็นร้อยละ        4.92 
 
สรุป คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้นเป็นความต้องการของประชาชน ทั้ง  13  หมู่บ้าน ซึ่งทุกหมู่บ้านได้เสนอ
โครงการเข้ามา แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสระมีงบประมาณจำกัดจึงได้พิจารณาจัดสรรให้วงเงินหมู่บ้าน
ละ  300,000  บาท  ข้อเสนอแนะคือ ให้แต่ละหมู่บ้านประชุมปรึกษาหารือกันในหมู่บ้านและให้พิจารณา
เสนอโครงการที่แก้ไขปัญหาของประชาชนส่วนใหญ่ และเสนอเฉพาะโครงการที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนโครงการที่เกินศักยภาพทางองค์การบริหารส่วนตำบลสระจะรับไว้และเสนอ
โครงการดังกล่าวตามลำดับขั้นตอนการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

ปีงบประมาณ 2559 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2559 จำนวน 

26,000,000  บาท 
1. เป็นค่าใช้จ่ายประจำคือค่าตอบแทน(ฝ่ายการเมือง) เงินเดือนค่าตอนแทนข้าราชการประจำ ค่าตอบแทน
สมาชิก    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,184,807  บาท  ซึ่งร้อยละ  35.33  จะเป็นค่าใช้จ่ายประจำเป็นส่วนใหญ่ 
2. หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    4,312,000      บาท        คิดเป็นร้อยละ     16.58 
3. หมวดเงินอุดหนุน                        2,978,000      บาท        คิดเป็นร้อยละ     11.45 
4. หมวดสาธารณูปโภค                     8,383,933      บาท        คิดเป็นร้อยละ     32.25  
5. หมวดรายจ่ายอื่น                             25,000      บาท        คิดเป็นร้อยละ      0.10 
6. งบกลาง                                    1,116,260      บาท        คิดเป็นร้อยละ      4.29 
 
สรุป คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้นเป็นความต้องการของประชาชน ทั้ง  13  หมู่บ้าน ซึ่งทุกหมู่บ้านได้เสนอ
โครงการเข้ามา แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสระมีงบประมาณจำกัดจึงได้พิจารณาจัดสรรให้วงเงินหมู่บ้าน
ละ  300,000  บาท  ข้อเสนอแนะคือ ให้แต่ละหมู่บ้านประชุมปรึกษาหารือกันในหมู่บ้านและให้พิจารณา
เสนอโครงการที่แก้ไขปัญหาของประชาชนส่วนใหญ่ และเสนอเฉพาะโครงการที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนโครงการที่เกินศักยภาพทางองค์การบริหารส่วนตำบลสระจะรับไว้และเสนอ
โครงการดังกล่าวตามลำดับขั้นตอนการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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ส่วนที่ 3    
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

 

 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 

  วิสัยทัศน ์:“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ยืน เปน็ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ที่ต้องการให้ประเทศมีขีดความสามารถ ในการ
แข่งขัน คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และ (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
ความมั่นคงเป็นเรื ่องที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ  โดยเฉพาะการเจริญเติบโตและ ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นกับนานาชาติทั้งด้านการลงทุนและการท่องเที่ยว  และความสงบสุข ของสังคมโดยรวม 
ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ ลด/ปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก และสร้าง
ความเชื่อในในอาเซียนและประชาคมโลก มีกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ ดังนี้  

(๑) เสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติ  และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธำรงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  

(๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้า กระจาย
อำนาจ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  

(๓) ปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  เน้นเสริมสร้างกระบวนการสันติสุข
และแนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  

(๔) บริหารจัดการชายแดน โดยพัฒนาความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ความมั่นคง ร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน พัฒนาพ้ืนที่ชายแดน พ้ืนที่ศักยภาพตรวจคนเข้าเมือง เสริมสร้างความสัมพันธ์ ด้านวัฒนธรรม
เร่งรัดจัดทาหลักเขตแดน แก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อน การลักลอบเข้าเมือง  

(๕) พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหา
ภัยคุกคามข้ามชาติ ลดผลกระทบจากภัยก่อการร้าย และเสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซ
เบอร ์ 

(๖) พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพกองทัพ ปรับโครงสร้างกาลังและยุทโธปกรณ์ที่เหมาะสม พัฒนาระบบงาน
ข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

(๗) รักษาความมั ่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ ่งแวดล้อม และการปกปูองรักษาผลประโยชน์
แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน  
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(๘) ปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี ่ยวข้องจากแนวดิ่งสู ่แนวระนาบมากขึ้น กำหนด/ปรับแก้
กฎหมายให้เอื้อต่อการดาเนินงาน และให้ความสำคัญกับการติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ และต่อเนื่อง  
 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Growth & 
Competitiveness)  

เพ่ือให้ไทยหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง จาเป็นต้องเพ่ิมอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) อยู่ที่ร้อยละ ๕.๐-๖.๐ ต่อปี ในอีก ๑๕ ปี และรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น ๑๒,๔๐๐ ดอลลาร์ 
สรอ. ต่อปี ดังนั้น ประเทศต้องมีแนวทางในการดาเนินงานที่สำคัญ ดังนี้  

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

(๑.๑) รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อม่ัน โดยดาเนินนโยบาย การคลังและ 
การเงินให้มีความสอดคล้องกัน รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ ยน 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 เพื่อเพิ่มความแม่นยาของระบบจัดการการผลิตและการตลาด ทาการเกษตร
เป็นแปลงใหญ่มากขึ้นและเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมใหม่  ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตการเกษตรโดยวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ และ
เทคโนโลยีการผลิตให้ได้ผลผลิตสูงและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก สร้างระบบเตือนภัย
การเกษตร พัฒนากระบวนการผลิตที ่มีคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัย ทั้งมาตรฐานภายในประเทศและ
มาตรฐานอาเซียนและยอมรับในระดับสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

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

(๒.๔) พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ พัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกท่ีมีศักยภาพสูง โดยจะผลักดนั 
ไทยเป็นฐานการผลิตและการส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วน  พร้อมทั้งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการยกระดับ
มาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะ พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ และบุคลากรและเทคโนโลยีการผลิต ตลอดจน
สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทย นอกจากนี้ จะพัฒนาไทยให้เป็นฐานการผลิต การพัฒนาเทคโนโลยี



๒๖ 
 

 
 

เพ่ือผลิตสินค้าที่มีความละเอียดสูง และการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ พร้อมทั้งมีตราสินค้า
เป็นของไทยและเป็นที่รู้จักในเอเชีย  

(๒.๕) การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยพัฒนากลุ่มเมืองท่องเที่ยว และผลักดัน ให้ไทยเป็น 
ศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมทั้งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน อย่างต่อเนื่อง โดยจะ
ให้ความสำคัญกับการตลาด การดึงดูดนักท่องเที ่ยวทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาระบบ โลจิสติกส์เพื่อการ
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 รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มาตรฐาน
และส่งเสริมการตลาดในเชิงรุก ตลอดจนพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา  วิชาการ และงานวิจัยด้าน
การแพทย์ของภูมิภาค  

(๓) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ผลจากการวิเคราะห์ของทั้ง World Economic Forum 
(WEF) แ ล ะ  International Institute for Management Development (IMD) พ บ ว ่ า ศ ั 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
รวบรวมและศึกษาเกี ่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที ่มีความเป็นเอกลักษณ์  และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพื ่อสนองตอบผู ้บริโภคทุกระดับ และรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญในการสร้างเครื่องหมายการค้าของตนเอง และสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยให้เป็นที่
ยอมรับของคนท่ัวโลก  

(๓.๒) พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยสู่สากล (SMEs) ให้มีการรวมกลุ่ม คลัสเตอร์ที ่
เข้มแข็งเพื่อเป็นพลังขับเคลื ่อนเศรษฐกิจไทยด้วยการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื ้อต่อการดาเนินธุรกิจ  และ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน อาทิ พัฒนาและยกระดับผู้รับช่วงผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมให้เติบโตอย่างสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่ ด้วยการ
กำหนดธุรกิจที่มีศักยภาพและเชื่อมเครือข่ายธุรกิจในแต่ละพื้นที่  เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุน SMEs ที่มีศักยภาพขยายการลงทุนไปในต่างประเทศ  

(๓.๓) ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล 
เป็นช่องทางในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยจะปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาจาก การพัฒนานา
ตลาด มาเป็น ตลาดนาการพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญคือ หนึ่ง การส่งเสริม OTOP ตามกลุ่ม 
(Segment) ได้แก่ กลุ่มดาวเด่น สู่สากล จะให้ความสาคัญกับพัฒนามาตรฐานสู่สากลและการสร้างแบรนด์ กลุ่ม
เอกลักษณ์ เน้นเสริมสร้างจุดเด่นและความต่างที่ตรงใจลูกค้าและสร้างแบรนด์ และกลุ่มพัฒนาเข้าสู่ตลาดแข่งขัน
เน้นการเพิ่มผลผลิต ยกระดับมาตรฐานและขยายตลาด กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มปรับตัว เข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตจะเน้น



๒๗ 
 

 
 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และทักษะ ตลอดจนขยายตลาดและค้นหาความเก่ง สอง การเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อน
โครงการ OTOP ด้วยการปรับโครงสร้างคณะกรรมการอานวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติให้สอดคล้อง
กับการส่งเสริมตามกลุ่มและทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินระดับผลิตภัณฑ์และการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์  
OTOP รวมทั้งตั้งศูนย์กลางสนับสนุน OTOP 

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

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดย  
(๔.๑) เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเป็นฐานการผลิตใหม่ กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจและ 

ความเจริญสู่ภูมิภาค สร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งในด้านการผลิตร่วมและ
ช่องทางการตลาดร่วมกัน  

(๔.๒) พื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออก (ESB) พัฒนาเป็นฐานการผลิตที่ใช้ 
เทคโนโลยีสูงมีบริการทันสมัย ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  

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

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โดย  
(๕.๑) ด้านการขนส่ง ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การ 

ขนส่งที่ต้นทุนต่ำ รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไปสู่เมือง
ศูนย์กลางของภูมิภาคทั่วประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง และ
อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงอากาศยานและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เพ่ือสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ  

(๕.๒) ด้านความม่ันคงทางพลังงาน พัฒนาให้มีความมั่นคงในราคาที่เหมาะสม โดยกระจาย 
ประเภทของเชื้อเพลิง ส่งเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพรายพื้นที่ อาศัยความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพด้านพลังงาน พึ ่งพาตนเองได้อย่างยั ่งยืน และนาไปสู ่การสร้างอุตสาหกรรมที ่จะเป็น
ฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ รวมทั้งเชื ่อมโยงแหล่งพลังงานกับประเทศในอาเซียน เพื่อให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางซื้อขายพลังงานในภูมิภาค  

(๕.๓) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เป็น 
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ทันสมัยและกระจายทั่วถึง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญ
ระดับมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และใช้ ICT ในการสร้างนวัตกรรมการบริการ
ภาครัฐแบบบูรณาการ ประยุกต์ ICT เพื ่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต  การศึกษา และพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 



๒๘ 
 

 
 

(๕.๔) การวิจัยและพัฒนา มีเปา้หมายที่เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ  
๓ โดยมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน ๒๐:๘๐ โดยบูรณาการงานวิจัยระหว่างหน่วยงานวิจัยหลักของประเทศ และสนับสนุน
วิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ อาทิ ข้าว มันสาปะหลัง ยางพารา โลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน อาหารแปรรูป และสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ อากาศยาน และผลิตภัณฑ์ไบโอเบส รวมทั้งงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาอุตสาหกรรม นอกจากนี้ จะเพิ่มจานวนบุคคลากรด้านวิจัยและพัฒนาเป็น 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 เพื่อส่งเสริมความมั่นคง ในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและในระดับโลก และ ความเจริญก้าวหน้าและลดความ
เหลื่อมล้าอย่างยั่งยืนร่วมกันในทุกมิติ  

(๖.๒) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การ 
ให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการลงทุนเพื่อการวิจัยและ
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 รวมทั้งประเทศกาลังพัฒนาในภูมิภาคอื่น ๆ และให้ความช่วยเหลือทั้งในด้าน
การเงินและทางเทคนิคกับประเทศกาลังพัฒนาในการพัฒนาด้านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนา
ทุนมนุษย ์ 

(๖.๗) สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาค ีและส่งเสริม 
การค้ากับกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน (Intra-Regional Trade) มากขึ้น เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
ที่เก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดท่าทีเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลง
ที่ผลบังคับใช้แล้ว ตลอดจนใช้โอกาสจากการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน รวมทั้ง วางแนวทางปูองกันผลกระทบที่
อาจเกิดข้ึน 

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



๒๙ 
 

 
 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (Inclusive 
Growth)  
เพื่อพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 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 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือ
แรงงานเพื ่อสร้างผลิตภาพเพิ ่มให้กับประเทศ  วัยผู ้สูงอายุให้มีการทางานที ่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการดารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพ่ือปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพ
และโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ  

(๓) การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้าง 
ความมั่นคงทางด้านรายได้และการออม กระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งในด้านบริการสาธารณะขั้น
พื้นฐาน และฐานทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มด้อยโอกาส เช่น การเข้าถึงปัจจัยการ
ผลิต/ที่ดินทากินของเกษตรกรรายย่อย การได้รับบริการด้านการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพของเด็กยากจน 
และการสร้างหลักประกันทางรายได้ให้กับแรงงานนอกระบบที่มีรายได้น้อย  เป็นต้น รวมทั้งการจัดรูปแบบ
สวัสดิการพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (customized welfare) ที่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (cost sharing)  

(๔) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดยการ 
ปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษา จัดโครงสร้างจัดการการศึกษาใหม่เพื่อสร้าง ความรับผิดชอบ
ต่อผลลัพธ์ (Accountability) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพื ่อเพิ ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับ
ระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน  
รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกาลังคนทั้งระบบตั้งแต่ระดับปฐม
ศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู ้ 

(๕) การพัฒนาระบบสุขภาพ บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ๓ กองทุน เพ่ือให้เกิด 
ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเหลื่อมล้าในระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐ พัฒนาการบริหารจัดการระบบสุขภาพด้วยการมีและใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข การส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน การสนับสนุนความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาระบบบริการที่มีการลงทุนและ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคม
ผู ้สูงอายุ รวมทั้งการสร้างโอกาสในการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ  
(Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) โดยนารายได้กลับมาใช้



๓๐ 
 

 
 

ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการให้ความสำคัญกับมิติสุขภาพในทุก
นโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื ่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน  

(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย โดย 
เตรียมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  อาทิ ระบบผังเมืองและที่อยู่
อาศัย การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง การจัดการพื้นที่สาธารณะที่มีความปลอดภัยและเข้าถึงได้ง่ายสาหรับ
ประชาชนทุกกลุ่ม การให้บริการทางสังคม ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจาวันสาหรับผู้สูงอายุ  

(๗) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม โดยการฟ้ืนฟูบทบาท 
สถาบันศาสนาในการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมตามหลักคาสอนทางศาสนา การธำรงรักษาวัฒนธรรมที่
ดีงามเพื ่อเป็นฐานรากที่เข้มแข็งในสังคมท่ามกล่ามวัฒนธรรมที่หลากหลาย  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 
ตลอดจนกาหนดกฎระเบียบ และสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงานอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง  

(๒) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาเมือง 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จะให้ความสำคัญกับการจัดตั้งคณะกรรมการส่วนกลางและระดับพื้นที่เพ่ือดูแลและประสาน
การพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ บรรจุให้เป็นแผนพัฒนาของจังหวัดและพ้ืนที่ สนับสนุนและผลักดันให้โรงงาน
ปฏิบัติสู ่อุตสาหกรรมสีเขียว และปรับกฎระเบียบให้เอื ้อต่อการพัฒนา สาหรับการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมจะเน้นการเพิ่มศักยภาพเมืองด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาพื้นที่เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน ซึ่งเมือง
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีหลายรูปแบบ เช่น เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ เมืองเกษตรสีเขียว เมืองคาร์บอนต่ำ เมือง
ยั่งยืนของอาเซียน เป็นต้น  

(๓) การรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่า 

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

(๔) นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการผลิต 
และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปัญหามลพิษ ลดการใช้ทรัพยากร และลดภาระงบประมาณภาครัฐ
เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีภาษีสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ภาษีการปล่อยมลพิษและภาษีเพื่อ การอนุรักษ์



๓๑ 
 

 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ กำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษและภาษีผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ที่
ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาระบบการวางเงินประกันความเสี่ยงหรือ  ความเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล มีความคุ้มค่า โปร่งใส 

และเกิดความเป็นธรรมในการให้บริการสาธารณะและเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและบริบทการเปลี่ยนแปลงของ
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 เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐ และ
สร้างความเชื ่อมั ่นศรัทธาในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ 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 รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนด้วยระบบ e-Service โดยแบ่งเป้าหมายการดาเนินงานออกเป็น  ๒ ระยะ ได้แก่ ระยะแรก 
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลและรวบรวมองค์ความรู้ภาคราชการ  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเป็น e-
Government เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ 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
ไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ  
 



๓๒ 
 

 
 

การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)  
 เป็นการกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ 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  
 
             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 
 
 



๓๓ 
 

 
 

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-แพร-่น่าน) 
วิสัยทัศน์ : ประตูการค้าสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ 
             ทรัพยากรธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 1.  พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื ่อมอนุภาคลุ่มน้ำโขงและ
เตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 
 2.  การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
 3.  พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมและสุขภาพ  
เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
 4.  ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนสู่ การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕60) 
วิสัยทัศน์  “แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย  สังคมเข้มแข็งภายใต้การเป็นประชาคมอาเซี่ยน” 
พันธกิจ 

1. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัย ในพ้ืนที่เป้าหมายเดิมและขยายในพ้ืนที่เป้าหมายใหม่ 
2. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และขยายมูลค่าการค้า

ชายแดน 
3. ส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ชุมชน 

              เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพ่ิมทักษะและสมรรถนะ ของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

4. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วม 
 

 



๓๔ 
 

 
 

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

พัฒนาบุ 
คลากร การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและบรรจุภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์และด้านการตลาด 

2. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายภาคเกษตรกรและภาคธุรกิจ อบรมพัฒนาทักษะความรู้ตลอดจน
สนับสนุนการ 
ดำเนินงานของสถาบันเกษตรกรให้เกิดความเข็มแข็งพร้อมรับการแข่งขันทางธุรกิจ 

3. ส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
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 



๓๕ 
 

 
 

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 
2.2 เฝ้าระวังและพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญ 
2.3 บริหารจัดการแหล่งน้ำ 
 
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 
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3. การสร้างความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
4. การอำนวยความเป็นธรรม 
5. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

 
   1.4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา  
(พ.ศ.2561-2564) 
 

วิสันทัศน์  “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 

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 
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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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  1.5 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 

 

2.5  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 1)  คนในชุมชนมีการรวมกลุ่มในการพัฒนาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม 
 2)  ประชาชนมีการศึกษาสามารถนำความรู้มาพัฒนาท้องถิ่น 
 3)  เพ่ือให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด 
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 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/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านศาสนาและ
วัฒนธรรม 
5.จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื ่อส่งเสริมพัฒนาด้าน
การศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1.จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการรณรงค์ลดขยะ 
2.จำนวนขยะลดลงต่อครัวเรือน 
 

ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย 

1.ร้อยละของประชาชนมีความรัก สามัคคี ปรองดอง 
สมานฉันท์ 
2.จำนวนโครงการ/ก ิจกรรมในการแสดงถ ึงความ
จงรักภักดีต่อสถานบันพระมหากษัตริย์ 
3.ร้อยละของชุมชนปลอดยาเสพติด 
 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

1.ร้อยละของประชาชนในการมีส่วนร่วม 
2.ร ้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต ่อการ
ให้บริการ 
3.ร้อยละของรายได้เพ่ิมข้ึน 
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   2.5 ค่าเป้าหมาย 
      

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งสร้างและบูรณะ

ถนน แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพ่ือ
ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ส่งเสริมการเกษตร และ
สร้างอาชีพ เพื ่อเพิ ่มรายได้ให้กับประชาชน ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

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
โรคระบาดในพ้ืนที ่
4.ส่งเสริม  สนับสนุนงานศาสนา วัฒนธรรม และอนุรักษ์  
สืบสานประเพณีท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การ
ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ การบริหารจัดการขยะ 

ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย 

ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง 
สมานฉันท์ เพ่ือความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

พัฒนาบุคลากรเพิ ่มขีดความสามารถในการให้บริการ
ประชาชนและปฏิบัต ิงาน พัฒนาอุปกรณ์เครื ่องมือ 
เครื ่องใช้และสถานที ่ในการปฏิบัติงาน เพื ่อมุ ่งสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้พร้อมบริการ
ประชาชน 

    
   2.6 กลยุทธ์ 
     เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของตำบลสระ 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 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง  ฟื้นฟูพัฒนาการจัดบริการ
สาธารณะ  หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน  ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาด้าน
การศึกษา อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูง การพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับการ
พัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่  ของประชาชน โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่างๆ รวมถึงการพิจารณา  วิเคราะห์
สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา องค์การบริหารสว่น
ตำบลสระ 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  ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง
และความสงบเรียบร้อย  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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  3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ได้จัดให้มีการประชาคมเพื่อรวบรวมความคิดเห็นในการ
พัฒนาท้องถิ่น ในการนี้จึงได้นำข้อมูลต่างๆซึ่งผ่านการแสดงความคิดเห็นจากประชาชน การสำรวจ/ออกพื้นที่
ข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน(จปฐ) ข้อมูล กชช 2 ค. และข้อมูลการจัดทำแผนชุมชนของตำบลสระ มาวิเคราะห์และ
สรุปปัญหาความต้องการของประชาชนได้ ดังนี้ 
 

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
1. ด้านการศึกษา 1.บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ 

2.ขาดสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์ การศึกษาที่
มีคุณภาพ 

2. ด้านเศรษฐกิจ 1.ปัญหาความยากจน  ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
2.การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
3.ต้นทุนการผลิตสูง แต่ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำทำ
ให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
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.การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐในการให้บริการแก่ประชาชน
ยังไม่ทั่วถึง 

6. ด้านการบริการสาธารณะ 1.ถนนชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง 
2.ถนนไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากเป็นถนนลูกรังและแคบไม่มี
ไหล่ทาง 
3.มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ 
4.น้ำใช้เพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ 
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  3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
๑. 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 

 

3. ด้านสังคม 
จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weakness) 

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

๑.ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 
ไม่เอ้ือต่อการดำเนินงาน 

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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4. ด้านบริการสาธารณะ 

 
 

 
5.  ด้านสิ่งแวดล้อม 

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

๑.ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 
ไม่เอ้ือต่อการดำเนินงาน 

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 
  



๔๕ 
 

 
 

 

 
 

      6. ดา้นการบริหารจัดการที่ดี 
จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weakness) 

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

๑.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมาก และมีการ
ปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ทำให้การปฏิบัติงานยุ่งยากข้ึน 

 

 
 
    
 
 
 
 
 

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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 3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  โครงสร้างความเขื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กาสรบริหารส่วนตำบลสระพ.ศ. 2561-2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 

 
  
 
 

 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร
ปลอดภัย และ การค้า การ
ลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์สร้างคุณค่า
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิความ
มั่นคงภายในและตามแนว
ชายแดน 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์พัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม 
การศกึษา การ
สาธารณสขุ ศาสนา และ
วฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์บริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิ
การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

อปท. 

ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์พัฒนา
สังคม การศึกษา การ
สาธารณสขุ ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรร์ักษา
ความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 

 

ยุทธศาสตรร์ักษาความ
มั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย 
 

ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิการ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถ
ในการแข่งขนั 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสตกิส ์

ยุทธศาสตร์การเสริม 
สร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอยา่งยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์พัฒนาสภาพ แวดล้อมในการพัฒนาการ
ค้า การลงทุนและโลจิสติกส์เชื่อมอนุภาคลุ่มน้ำโขง
และเตรียมพร้อม  รับ ความร่วมมือประชาคม
อาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและ
เพิ่มประสิทธิ ภาพการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้า เกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร์พัฒนาและสนับสนุนการ
ยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมและสุขภาพ  เพื่อ 
เป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ดำรงฐานทรัพยากร ธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์และการบริหาร จัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน สู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
 

แบบ ยท. 01 

ยุทธศาสตร์พัฒนาและอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์บริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

และวัฒนธรรม 
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โครงสร้างความเขื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระพ.ศ. 2561-2564 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

คนในชุมชนมกีาร
รวมกลุ่มในการ
พัฒนาโดยยดึ
หลักการมีส่วนรว่ม 

 

ประชาชนมีการ 
ศึกษาสามารถ
นำความรู้มา
พัฒนาทอ้งถิน่ 

แผนงาน 

ผลผลิต/
โครงการ 

ยุทธศาสตรท์ี่1 
จำนวน 23 
โครงการ 

ยุทธศาสตรท์ี่1 
จำนวน 20
โครงการ

ยุทธศาสตรท์ี่2
จำนวน 3
โครงการ 
อุดหนุน 4 

โครงการ 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่1 
จำนวน 1
โครงการ

ยุทธศาสตรท์ี่2
จำนวน 5
โครงการ 
อุดหนุน 11

โครงการ 

 

ยุทธศาสตรท์ี่1 
จำนวน 1
โครงการ

ยุทธศาสตรท์ี่2
จำนวน 4
โครงการ 

ยุทธศาสตรท์ี่3
จ านวน 6

โครงการ
ยุทธศาสตรท์ี่4
จ านวน 3 

โครงการ 

 

ยุทธศาสตรท์ี่1 
จำนวน 2
โครงการ

ยุทธศาสตรท์ี่2
จำนวน 3
โครงการ 

ยุทธศาสตรท์ี่1 
จำนวน 5
โครงการ

ยุทธศาสตรท์ี่2
จำนวน 13
โครงการ 

 

ยุทธศาสตรท์ี่5 
จำนวน 4
โครงการ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

 

แผนงาน
การเกษตร 

 

แผนงาน
การศกึษา 
 

แผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็
ของชุมชน 

 

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

แผนงาน
สาธารณสขุ 

 

เพื่อให้คนใน
ท้องถิ่นตระหนกั 
ถึงอันตรายของ
ยาเสพติด 

มีการอนรุกัษ์
ประเพณีวฒันธรรม
ของท้องถิน่ให้คงอยู่
สืบไป 

พัฒนา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน
ท้องถ่ิน 

ประชาชนมี
อาชีพและมี
รายได้เพยีงพอ  
แกก่ารเลี้ยง
ชีพ 

แผนงาน
สังคม
สังเคราะห ์

 

ยุทธศาสตรท์ี่2
จำนวน 2
โครงการ

ยุทธศาสตรท์ี่4
จำนวน 6
โครงการ 

ยุทธศาสตรท์ี่5
จ านวน 8

โครงการ 
อุดหนุน 2 

โครงการ 

เพื่อให้คนใน
ชุมชนมีความ
เอื้ออาทรและมี
ความสามัคคี
สมานฉันท์ 

เพื่อให้ชุมชน
เป็นชุมชนที่
น่าอยู่ เชดิชู
คุณธรรม 

แบบ ยท. 01 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ 
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
งบกลาง 
 

ยุทธศาสตรท์ี่2 
จำนวน 5
โครงการ 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์  (strategic  map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 02 

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 

แบบ ยท. 03 
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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 



แบบ ผ.๐๑

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีใช้สอยของท่ีท าการ จ านวน 1 หลัง 150,000 150,000  -  - ร้อยละ 80 ของ มีสถานท่ีเพียงพอในการจัด กองช่าง

อบต.สระ อบต.  ประชาชนและผู้มาติดต่อ ขนาดกว้าง 4 ม. ประชาชนได้รับความ กิจกรรมส าหรับ
ราชการได้รับความสะดวก ยาว  20  ม. สะดวกในการรับบริการ ผู้มารับบริการ

2 โครงการขุดบ่อน้ าต้ืน หมู่ท่ี 2 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค จ านวน 2 บ่อ  -  - 30,000  - ร้อยละ80ของ ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง
บริโภคอย่างเพียงพอ ขนาด 1.5 เมตร ประชาชนมีน้ าใช้

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและป้องกัน ขนาดกว้าง 0.3 ม. ยาว 125 ม.  - 40,000  -  - ร้อยละ80ของ ท าให้ไม่ก่อให้เกิดน้ าเสีย กองช่าง
 หมู่ท่ี 1 น้ าท่วมขังถนน  ลึก 0.40 ม, หนา  0.10 ม. ประชาชนไม่มีปัญหา และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง

ในช่วงฤดูฝน น้ าท่วมขัง
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  -  - 70,000  - ร้อยละ100ของ ท าให้การคมนาคมสะดวก กองช่าง
 สายป่าสุสาน-บ่อท้ิงขยะ รวดเร็วและปลอดภัย ยาว 40 ม. การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ท่ี  2
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งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ )
ส าหรับองค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

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

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการปรับปรุงท่อเหล่ียม เพ่ือระบายน้ าและการคมนาคม ซ่อมแซ่มท่อเหล่ียม คสล.  - 100,000  -  - ร้อยละ 80ของ ท าให้การคมนาคมสะดวก กองช่าง

ห้วยลาน หมู่ท่ี 10 สะดวกย่ิงข้ึน จ านวน 1 แห่ง ประชาชนสะดวก
6 โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าสะอาด ขยายท่อส่งน้ าประปา  -  -  - 300,000 ร้อยละ 80ของ มีน้ าสะอาดอุปโภคบริโภค กองช่าง

หมู่ท่ี 4 อุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดปี บ่อพักน้ าเคร่ืองป้ัมพ์ ประชาชนมีน้ าใช้ เพียงพอตลอดปี
เคร่ืองกรอง อย่างเพียงพอ

7 โครงการก่อสร้างลาน คสล.บริเวณ เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีกว้างส าหรับ ขนาดพ้ืนท่ี 200 ตร.ม.  - 100,000  -  - ร้อยละ100ของ ท าให้มีสถานท่ีส าหรับ กองช่าง
ป่าสุสาน หมู่ท่ี 5 จัดกิจกรรม สะดวกย่ิงข้ึน ประชาชนมีความ จัดกิจกรรม สะดวก

สะดวก ปลอดภัย ย่ิงข้ึน
8 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. 120,000 120,000  -  - ร้อยละ100ของ ท าให้การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คสล.หมู่ท่ี  6  สายป่าสุสานและ รวดเร็วและปลอดภัย ยาว 40 ม. ประชาชนมีความ รวดเร็วและปลอดภัย
สายแพะป่าซาง จ านวน 2 สาย สะดวก ปลอดภัย

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและป้องกัน ขนาดกว้าง 0.3 ม. ยาว 125 ม. 100,000  -  -  - ร้อยละ80ของ ท าให้ไม่ก่อให้เกิดน้ าเสีย กองช่าง
ซอย1-2  หมูท่ี 11 น้ าท่วมขังถนน  ลึก 0.40 ม, หนา  0.10 ม. ประชาชนไม่มีปัญหา และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง

ในช่วงฤดูฝน น้ าท่วมขัง
10 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ100ของ ท าให้การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คสล.หมู่ท่ี   13 รวดเร็วและปลอดภัย ยาว 70 ม. การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
11 โครงการก่อสร้างลาน คสล.บริเวณ เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีกว้างส าหรับ ขนาดพ้ืนท่ี 200 ตร.ม.  - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ100ของ ท าให้มีสถานท่ีส าหรับ กองช่าง

ลานเอนกประสงค์ หมู่ท่ี 8 จัดกิจกรรม สะดวกย่ิงข้ึน ประชาชนมีความ จัดกิจกรรม สะดวก
สะดวก ปลอดภัย ย่ิงข้ึน
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1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา



     1.1  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.  - 80,000 80,000  - ร้อยละ100ของ ท าให้การคมนาคมสะดวก กองช่าง
ทางน้ าผ่านสายดง หมู่ท่ี  3 รวดเร็วและปลอดภัย ยาว 10 ม. ประชาชนมีความ รวดเร็วและปลอดภัย

สะดวก ปลอดภัย
13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ100ของ ท าให้การคมนาคมสะดวก กองช่าง

หมู่บ้าน  หมู่ท่ี   9 รวดเร็วและปลอดภัย ยาว 70 ม. ประชาชนมีความ รวดเร็วและปลอดภัย
จ านวน 2 สาย สะดวก ปลอดภัย

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าและป้องกัน ขนาดกว้าง 0.3 ม. ยาว 125 ม. 50,000 50,000  -  - ร้อยละ80ของ ท าให้ไม่ก่อให้เกิดน้ าเสีย กองช่าง
หมู่ท่ี 2 สายป่าสุสาน น้ าท่วมขังถนน  ลึก 0.40 ม. หนา  0.10 ม. ประชาชนไม่มีปัญหา และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง

ในช่วงฤดูฝน น้ าท่วมขัง
15 โครงการสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือระบายน้ าและป้องกัน ขนาดกว้าง 0.3 ม. ยาว 125 ม. 100,000 100,000  -  - ร้อยละ80ของ ท าให้ไม่ก่อให้เกิดน้ าเสีย กองช่าง

  หมู่ท่ี  13 น้ าท่วมขังถนน  ลึก 0.40 ม. หนา  0.10 ม. ประชาชนไม่มีปัญหา และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง
ในช่วงฤดูฝน น้ าท่วมขัง

16 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้มีแสงสว่างและมีความ ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 50,000 50,000  -  - ร้อยละ80ของ ท าให้การเดินทางในเวลา อบต. สระ
(ไฟก่ิง)หมู่ท่ี 2 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จ านวน    5   จุด ประชาชนมีความ กลางคืนมีความปลอดภัย กฟอ. จุน

ปลอดภัยในชีวิต
17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือระบายน้ าและป้องกัน ขนาดกว้าง 0.3 ม. ยาว 125 ม.  - 150,000  -  - ร้อยละ 80ของ ท าให้ใม่ก่อให้เกิดน้ าเสีย กองช่าง

หมู่ท่ี 8 น้ าท่วมขังถนน ลึก 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ประชาชนไม่มีปัญหา และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง
จ านวน 2 สาย น้ าท่วมขัง
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งบประมาณและท่ีผ่านมา



     1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือระบายน้ าและป้องกัน ขนาดกว้าง 0.3 ม. ยาว 125 ม.  - 50,000  -  - ร้อยละ80ของ ท าให้ไม่ก่อให้เกิดน้ าเสีย กองช่าง
หมู่ท่ี   3 สายจ าล่ิน น้ าท่วมขังถนน  ลึก 0.40 ม. หนา  0.10 ม. ประชาชนไม่มีปัญหา และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง

2  แห่ง น้ าท่วมขัง
19 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้มีแสงสว่างและมีความ ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 50,000 50,000  -  - ร้อยละ80ของ ท าให้การเดินทางในเวลา อบต. สระ

(ไฟก่ิง)หมู่ท่ี  9 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จ านวน    5   จุด ประชาชนมีความ กลางคืนมีความปลอดภัย กฟอ. จุน
ปลอดภัยในชีวิต

20 โครงการวางท่องระบายน้ า คสล. เพ่ือระบายน้ าและป้องกัน ขนาดกว้าง 0.3 ม. ยาว 125 ม. 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ80ของ ท าให้ไม่ก่อให้เกิดน้ าเสีย กองช่าง
หมู่ท่ี   6 น้ าท่วมขังถนน   ประชาชนไม่มีปัญหา และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง

น้ าท่วมขัง
21 โครงการขุดลอกล าห้วย ห้วยก้ังปลา เพ่ือเก็บน้ าในช่วงฤดูฝน จ านวน 1 แห่ง 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ80ของ ลดปัญหาภัยแล้ง กองช่าง

หมู่ท่ี  13 ใว้ใช้ในฤดูแล้ง กว้าง 8 เมตร ยาว 500 ม. ประชาชนมีน้ าใช้
ในช่วงฤดูแล้ง

22 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพ่ือความปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 5 ม. 30,000  -  -  - ร้อยละ80ของ ลดอุบัติเหตุทางถนน กองช่าง
หมู่ท่ี  3 สัญจร (ทางต่างระดับ) ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต
23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือความสะดวกในการ ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 10 ม.  - 100,000  -  - ร้อยละ100ของ ท าให้การคมนาคมสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 12 สาย เจ็ดแยก สัญจร หนา 0.05 ม. ประชาชนมีความ รวดเร็วและปลอดภัย
สะดวก ปลอดภัย
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งบประมาณและท่ีผ่านมา



     1.1  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. 300,000 300,000  -  - ร้อยละ 80 ของ อบต.น่าอยู่ สวยงาม กองช่าง
ภายในท่ีท าการ อบต.สระ อ านวยความสะดวกให้กับ ความยาว 200 ม. ประชาชนได้รับความ มีความสะดวกในการ

ประชาชนท่ีมาใช้บริการ สะดวกในการรับบริการ บริการประชาชน
25 ก่อสร้างร้ัวท่ีท าการ  อบต.สระ เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย สูง 1.50 ม. ยาว 200 ม. 100,000 100,000  -  - ร้อยละ 80 ของ มีสถานท่ีเพียงพอในการจัด กองช่าง

และปกป้องทรัพย์สิน ประชาชนได้รับความ  ประชุม สัมมนา 
ของทางราชการ สะดวกในการรับบริการ ผู้มารับบริการพึงพอใจ

26 โครงการเทลานคอนกรีต เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีใช้สอยของท่ีท าการ รอบอาคาร 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ มีสถานท่ีเพียงพอในการจัด กองช่าง
รอบอาคารท่ีท าการ อบต.สระ อบต.  ประชาชนและผู้มาติดต่อ ท่ีท าการ อบต.สระ ประชาชนได้รับความ กิจกรรมส าหรับ

ราชการได้รับความสะดวก พ้ืนท่ี 185 ตร.ม. สะดวกในการรับบริการ ผู้มารับบริการ
27 โครงการปรับปรุงหอประชุม เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีส าหรับจัด อาคาร 1 หลัง  - 100,000  -  - ร้อยละ 80 ของ มีสถานท่ีเพียงพอในการจัด กองช่าง

หมู่ท่ี 6 กิจกรรมสะดวกย่ิงข้ึน ขนาด กว้าง 8 ม.ยาว12 ม. ประชาชนได้รับความ กิจกรรมส าหรับ
สะดวกในการรับบริการ ผู้มารับบริการ

28 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพ่ือให้การบริการประชาชนมี   ขยายท่อส่งน้ าประปา 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80ของ  มีน้ าสะอาดอุปโภคบริโภค กองช่าง
อบต.สระ ประสิทธิภาพ บ่อพักน้ าเคร่ืองป๊ัมพ์ ประชาชนมีความ เพียงพอตลอดปี

เคร่ืองกรอง พึงพอใจ
29 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าสะอาด   ขยายท่อส่งน้ าประปา 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80ของ  มีน้ าสะอาดอุปโภคบริโภค กองช่าง

หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 2,3,4,8,13 อุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดปี บ่อพักน้ าเคร่ืองป๊ัมพ์ ประชาชนมีน้ าใช้ เพียงพอตลอดปี
เคร่ืองกรอง อย่างเพียงพอ
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งบประมาณและท่ีผ่านมา



     1.1  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 5 เพ่ือความสะดวกในการ ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 10 ม. 150,000 150,000  -  - ร้อยละ100ของ ท าให้การคมนาคมสะดวก กองช่าง
สายป่าสุสาน สัญจร หนา 0.05 ม. ประชาชนมีความ รวดเร็วและปลอดภัย

สะดวก ปลอดภัย
31 โครงการเติมต่ออาคารเอนกประสงค์ เพ่ือสะดวกในการจัดกิจกรรม  ขนาดกว้าง 3 ม.  - 100,000 100,000  - ร้อยละ 80ของ มีสถานท่ีเพียงพอในการจัด กองช่าง

อบต.สระ ส าหรับประชาชน ยาว 15 ม. ประชาชนได้รับความ กิจกรรมส าหรับ
สะดวกในการรับบริการ ผู้มารับบริการ

32 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้มีแสงสว่างและมีความ ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 20,000 20,000  -  - ร้อยละ80ของ ท าให้การเดินทางในเวลา อบต. สระ
(ไฟก่ิง)หมู่ท่ี 4 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จ านวน    4 จุด ประชาชนมีความ กลางคืนมีความปลอดภัย กฟอ. จุน

ปลอดภัยในชีวิต
33 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้มีแสงสว่างและมีความ ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 50,000  -  -  - ร้อยละ80ของ ท าให้การเดินทางในเวลา อบต. สระ

(ไฟก่ิง)หมู่ท่ี 7 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จ านวน    10 จุด ประชาชนมีความ กลางคืนมีความปลอดภัย กฟอ. จุน
ปลอดภัยในชีวิต

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 7 เพ่ือความสะดวกในการ ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 10 ม.  - 150,000 150,000  - ร้อยละ 100 ของ ท าให้การคมนาคมสะดวก กองช่าง
สายห้วยเฒ่าดา สัญจร หนา 0.05 ม. ประชาชนมีความ รวดเร็วและปลอดภัย

สะดวก ปลอดภัย
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งบประมาณและท่ีผ่านมา



     1.1  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

35 โครงการก่อสร้างทางน้ าผ่าน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก กว้าง 4 เมตร 100,000 100,000  -  - ร้อยละ100 ของ ท าให้การคมนาคมสะดวก กองช่าง
พร้อมฝายน้ าล้นห้วยสระ หมู่ท่ี 10 และป้องกันน้ าท่วมขังถนน ยาว  10 เมตร การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

สะดวก ปลอดภัย
36 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 4 เพ่ือความสะดวกในการ ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 10 ม.  - 150,000  -  - ร้อยละ100ของ ท าให้การคมนาคมสะดวก กองช่าง

สายทุ่งหอย สัญจร หนา 0.05 ม. ประชาชนมีความ รวดเร็วและปลอดภัย
สะดวก ปลอดภัย

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 4 เพ่ือความสะดวกในการ ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 10 ม.  - 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 100 ของ ท าให้การคมนาคมสะดวก กองช่าง
สายแท่นพระป่า สัญจร หนา 0.05 ม. ประชาชนมีความ รวดเร็วและปลอดภัย

สะดวก ปลอดภัย
38 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้มีแสงสว่างและมีความ จ านวน 5 ชุด  - 25,000 25,000  - ร้อยละ 60 ของ ท าให้การเดินทางในเวลา อบต.สระ

(ไฟก่ิง) หมู่ท่ี 4 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนได้รับความ กลางคืนมีความปลอดภัย กฟอ.จุน
ปลอดภัยในชีวิต

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี7 เพ่ือความสะดวกในการ ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 10 ม.  - 150,000  -  - ร้อยละ 100 ของ ท าให้การคมนาคมสะดวก กองช่าง
สายห้วยเฒ่าดา สัญจร หนา 0.05 ม. ประชาชนมีความ รวดเร็วและปลอดภัย

สะดวก ปลอดภัย
40 โครงการก่อสร้างทางน้ าผ่าน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก กว้าง ๔ เมตร  - 80,000  -  - ร้อยละ 100 ของ ท าให้การคมนาคมสะดวก กองช่าง

พร้อมฝายน้ าล้นห้วยสระ หมู่ท่ี 12 และป้องกันน้ าท่วมขังถนน ยาว 10 เมตร การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
สะดวก ปลอดภัย

รวม ......40.........โครงการ  -  - 2,520,000 4,045,000 1,627,500 1,700,000  -  -  -
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       1.2  แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

1 โครงการวางท่อส่งน้ าอ่าง เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก วางท่อPVC 8 น้ิว  -  -  - 230,000 ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีความสะดวก กองช่าง

ห้วยป่าแฝก หมู่ท่ี 2 ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร ระยะทาง 400 เมตร เกษตรกรได้ใช้น้ า ในการใช้น้ า

อย่างสะดวกเพียงพอ
2 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก จ านวน 1 สาย  -  - 50,000 50,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก กองช่าง

คอนกรีต ร่องดู่ หมู่ท่ี 12 ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร กว้าง 1.20 ม. เกษตรกรได้ใช้น้ า ในการใช้น้ า

ยาว 400 ม. อย่างสะดวกเพียงพอ
3 โครงการก่อสร้างล าเหมืองดาด เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก จ านวน 1 สาย 50,000  -  -  - ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก กองช่าง

คอนกรีต ห้วยผาว หมู่ท่ี 10 ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร กว้าง 1.20 ม. เกษตรกรได้ใช้น้ า ในการใช้น้ า

ยาว 400 ม. อย่างสะดวกเพียงพอ
4 โครงการซ่อมแซมเหมืองสูบน้ าด้วย เพ่ือให้การบริหารจัดการน้ าของ สถานนีสูบน้ า  6  แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีน้ าเพ่ือใช้ในการ กองช่าง

พลังไฟฟ้า ท้ังต าบลสระ สถานีสูบน้ าด้วยพลังไฟฟ้า เกษตรกรได้ใช้น้ า เกษตรอย่างเพียงพอ

มีความพร้อมในการใช้งาน อย่างสะดวกเพียงพอ และท่ัวถึง
5 โครงการวางท่อส่งน้ าสายหลงเหนือ เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก วางท่อ pvc 4 น้ิว 50,000 50,000  -  - ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 11 ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร ยาว 200 ม. เกษตรกรมีน้ าใช้ ในการใช้น้ า
อย่างสะดวกเพียงพอ และท่ัวถึง

6 โครงการก่อสร้างล าเหมืองดาด เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก จ านวน 1 สาย  - 50,000 50,000  - ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก กองช่าง
ดาดคอนกรีตทุ่งแพะ หมู่ท่ี 10 ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร กว้าง 1.20 ม. เกษตรกรมีน้ าใช้ ในการใช้น้ า

ยาว 400 ม. อย่างสะดวกเพียงพอ และท่ัวถึง
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       1.2  แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

7 โครงการก่อสร้างล าเหมืองดาด เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก จ านวน 1 สาย  - 50,000  -  - ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก กองช่าง

คอนกรีต ห้วยโชค หมู่ท่ี 2 ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร กว้าง 1.20 ม. เกษตรกรได้ใช้น้ า ในการใช้น้ า

ยาว 200 ม. อย่างสะดวกเพียงพอ
8 โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก จ านวน 1 สาย 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 12 สายห้วยแหน ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร กว้าง 1.20 ม. เกษตรกรได้ใช้น้ า ในการใช้น้ า
ยาว 600 ม. อย่างสะดวกเพียงพอ

9 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก กว้าง 2.90 ม.  -  - 100,000  - ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก กองช่าง
ห้วยทรายขาว  หมู่ท่ี 8 ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร ยาว 12 ม. สูง 2 ม. เกษตรกรได้ใช้น้ า ในการใช้น้ า

หนาเฉล่ีย0.07 ม. อย่างสะดวกเพียงพอ
10 โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต เพ่ือให้มีน้ าใช้เพ่ือการเกษตร จ านวน 1 สาย 200,000 100,000  -  - ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีน้ าเพ่ือใช้ในการ กองช่าง

ห้วยตะก๋อง หมู่ท่ี 10 อย่างเพียงพอ กว้าง 1.20 ม. เกษตรกรได้ใช้น้ า เกษตรอย่างเพียงพอ
ยาว 600 ม. อย่างสะดวกเพียงพอ และท่ัวถึง

11 โครงการซ่อมแซมถนน เพ่ือให้การคมนาคมและการขนส่ง ซ่อมแซมโดยใช้ 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรสามารถขนส่ง กองช่าง
เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร หมู่ท่ี 1-13 ทางการเกษตรมีความสะดวก ลูกรังหรือกรวดทรายท้องน้ า เกษตรกรมีความ สินค้าการเกษรได้รวดเร็วข้ึน

รวดเร็วและปลอดภัยมากย่ิงข้ึน ถนนเข้าพ้ืนท่ีการเกษตรต.สระ สะดวกในการขนส่ง
12 โครงการวางท่อส่งน้ าห้วยป่าไร่ เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก วางท่อ pvc 4 น้ิว  - 50,000  -  - ร้อยละ 80ของ เกษตรมีความสะดวก กองช่าง

หมู่ท่ี 12 ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร ยาว 200 ม. เกษตรกรมีน้ าใช้ ในการใช้น้ า
อย่างสะดวกเพียงพอ และท่ัวถึง
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     1.2  แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

13 โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก กว้าง 1.20 ม. 200,000 100,000  -  - ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก กองช่าง
ทุ่งแพะ - ทุ่งขาม  หมู่1 ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร ยาว 200 ม. เกษตรกรมีน้ าใช้ ในการใช้น้ า

14 โครงการก่อสร้างฝาย คสล. เพ่ือการบริหารจัดการน้ า กว้าง 1.20 ม.  - 150,000 150,000  - ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้ าเพ่ือใช้ในการ กองช่าง
 ห้วยทรายขาว หมู่ท่ี 8 อย่างเป็นระบบ ยาว 600 ม. เกษตรกรได้ใช้น้ า เกษตรอย่างเพียงพอ

อย่างเป็นระบบ และท่ัวถึง
15 โครงการก่อสร้างเหมืองดาด เพ่ือให้มีน้ าใช้เพ่ือการเกษตร จ านวน 1 สาย 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก กองช่าง

คอนกรีต  ทุ่งอวน  หมู่ท่ี 4 อย่างเพียงพอ กว้าง 1.20 ม. เกษตรกรได้ใช้น้ า ในการใช้น้ า

ยาว 400 ม. อย่างสะดวกเพียงพอ
16 โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก กว้าง 1.20 ม.  - 100,000 100,000  - ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก กองช่าง

ห้วยเก๋ียง หมู่5 ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร ยาว 200 ม. เกษตรกรมีน้ าใช้ ในการใช้น้ า

17 โครงการวางท่อส่งน้ า หมู่ท่ี 2 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก วางท่อ pvc 4 น้ิว  - 100,000  -  - ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก กองช่าง
สายห้วยห้างเสือ ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร ยาว 800 ม. เกษตรกรมีน้ าใช้ ในการใช้น้ า

อย่างสะดวกเพียงพอ และท่ัวถึง
18 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือให้การคมนาคมและการขนส่ง โดยใช้ทรายท้องน้ า  - 100,000  -  - ร้อยละ 80ของ เกษตรกรสามารถขนส่ง กองช่าง

เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร หมู่ท่ี 8 ทางเกษตรมีความสะดวก ระยะทาง 2 กม. เกษตรกรมีความ สินค้าการเกษตรได้รวดเร็วข้ึน
สายตึดป่าเส้า รวดเร็วและมีความปลอดภัยมากข้ึน สะดวกในการขนส่ง
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    1.2  แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

19 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยไร่ เพ่ือการชอลอน้ าไว้ใช้เพ่ือ กว้าง 1.20 ม.  -  - 100,000  - ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้ าเพ่ือใช้ในการ กองช่าง
หมู่ท่ี 1 การเกษตร ยาว 600 ม. เกษตรกรได้ใช้น้ า เกษตรอย่างเพียงพอ

อย่างเป็นระบบ และท่ัวถึง
20 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยลึก เพ่ือการชอลอน้ าไว้ใช้เพ่ือ กว้าง 1.20 ม.  -  -  - 100,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีน้ าเพ่ือใช้ในการ กองช่าง

หมู่ท่ี 4 การเกษตร ยาว 200 ม. เกษตรกรได้ใช้น้ า เกษตรอย่างเพียงพอ
อย่างเป็นระบบ และท่ัวถึง

21 โครงการวางท่อส่งน้ าห้วยอวน เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก วางท่อ pvc 8 น้ิว  - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีความสะดวก กองช่าง
หมู่ท่ี 4 ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร ระยะทาง 400 เมตร เกษตรกรได้ใช้น้ า ในการใช้น้ า

อย่างสะดวกเพียงพอ
22 ซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้การคมนาคมและการขนส่ง โดยใช้ทรายท้องน้ า  - 100,000  -  - ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรสามารถขนส่ง กองช่าง

สายสถานีสูบน้ า หมู่ท่ี 11 ทางการเกษตรมีความสะดวก ระยะทาง 2 กม. เกษตรมีความ สินค้าการเกษตรได้รวดเร็วข้ึน
รวดเร็วและปลอดภัยมากข้ึน สะดวกในการขนส่ง

23 โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก กว้าง 1.20 ม. 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีความสะดวก กองช่าง
ห้วยแหนใต้ หมู่ 3 ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร ยาว 200 ม. เกษตรกรมีน้ าใช้ ในการใช้น้ า

24 โครงการติดต้ังระบบสูบน้ าด้วยพลัง เพ่ือการบริหารจัดการน้ า ขนาด 2500 วัตต์ 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้องละ 80 ของ เกษตรกรมีน้ าเพ่ือใช้ในการ กองช่าง
แสงอาทิตย์ ต าบลสระ อย่างเป็นระบบและใช้ เกษตรกรได้ใช้น้ า เกษตรอย่างเพียงพอ

พลังงานทดแทน อย่างเป็นระบบ และท่ัวถึง
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1.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



    1.2  แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

25 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นหน้าวัด เพ่ือการบริหารจัดการน้ า กว้าง 1.20 ม.  - 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้ าเพ่ือใช้ในการ กองช่าง
สายสอง หมู่ท่ี 11 อย่างเป็นระบบ ยาว 600 ม. เกษตรกรได้ใช้น้ า เกษตรอย่างเพียงพอ

อย่างเป็นระบบ และท่ัวถึง
26 โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก กว้าง 1.20 ม. 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก กองช่าง

ห้วยแหนใต้ หมู่3 ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร ยาว 200 ม. เกษตรกรมีน้ าใช้ ในการใช้น้ า

รวม .......26.........โครงการ  -  - 1,450,000 2,150,000 1,750,000 1,580,000  -  -  -
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1.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์

     1.3  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์น้ าตกนาบัว เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและ  - ก่อสร้างถนน คสม. ขนาด 200,000 200,000  -  - ร้อยละ60 ของ แหล่งท่องเท่ียวในพ้ีนท่ี อบต. สระ
หมู่ท่ี  9 อ านวยความสะดวกให้แก่นัก กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา นักท่องเท่ียวได้รับ  ได้รับการพัฒนาเพ่ือ และ

ท่องเท่ียว 0.15 ม. ความสะดวกในการ รองรับนักท่องเท่ียว กรมการ
 - ก่อสร้างศาลาพักร้อน ท่องเท่ียว ท่องเท่ียว

ขนาด กว้าง 3 ม.ยาว 3 ม.

2 โครงการ พัฒนาและปรับปรุง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงน้ าตก โดยการตัดหญ้า 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 80 ของ น้ าตกห้วยต้นผ้ึงได้ กอง

ภูมิทัศน์บริเวณน้ าตกห้วยต้นผ้ึง ห้วยต้นผ่ึงให้มีความสวยงาม และท าความสะอาด แหล่งท่องเท่ียว ได้รับการพัฒนาเป็น สาธารณสุข

เป็นแหล่งท่องเท่ียวระดับต าบล 6  คร้ังต่อปี ได้รับการพัฒนา แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ให้มีนักท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน  - ก่อสร้างถนน คสล. ท่ีสวยงาม

กว้าง 3 ม. ยาว 100 ม.
3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เหมือง เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว สร้างราวกันตกจุชมวิวขนาด1.00ม.  - 297000 297000 297000 ร้อยละ 80 ของ สามารถรองรับนักท่องเท่ียว กองช่าง

บ้านสระ เตรียมความพร้อมรับ ยาว80 ม.และเรียงหินยาแนวกว้าง2 ม. แหล่งท่องเท่ียว สร้างความปลอดภัย
นักท่องเท่ียว ยาว80ม.ลงวัสดุหินคลุกลานจอดรถ ได้รับการพัฒนา

รวม .......3.........โครงการ  -  - 800000 1,097,000 897,000 897,000  -  -  - 67

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี  ( พ.ศ. 2561-  2564 )
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ    อ าเภอเชียงม่วน    จังหวัดพะเยา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
1.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ



     1.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

1 โครงการพัฒนาอาชีพทอผ้าไทล้ือ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ๘๐ ของสตรี ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้ กอง
หมู่ท่ี 7 มีความรู้เกิดทักษะ ฝีมือ  2๐ คน มีรายได้เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึนและใช้เวลา สวัสดิการฯ

ทุน ในการด าเนินงาน ให้เกิดประโยชน์
2  โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้ผูพิการผู้ด้อยโอกาสมีความ จัดหาวัสดุ 100,000 100,000 100,000 100,000  ร้อยละ 80 ของผู้พิการ ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสได้รับ อบต.สระ

บ้านผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ปรับปรุงท่ีอยู่อาศัย ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพ การดูและจากภาครัฐ อบจ.พะเยา
และห้องน้ าผู้พิการ ชีวิตท่ีดีข้ึน มีความเป็นอยู่ดีข้ึน

3 โครงการพัฒนาอาชีพการแปรรูป เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๘๐ ของสตรี ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้ กอง
อาหาร  หมู่ท่ี 2 มีความรู้เกิดทักษะ ฝีมือ  20 คน มีรายได้เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึนและใช้เวลา สวัสดิการฯ

ทุน ในการด าเนินงาน ให้เกิดประโยชน์
4 โครงการพัฒนาอาชีพการท ามีด เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้ กอง

หมู่ท่ี 5 มีความรู้เกิดทักษะ ฝีมือ  10  คน ประชาชน เพ่ิมข้ึนและใช้เวลา สวัสดิการฯ
ทุน ในการด าเนินงาน มีรายได้เพ่ิมข้ึน ให้เกิดประโยชน์

5 โครงการส่งเสริมอาชีพ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ๘๐ ของสตรี ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้ กอง
เย็บกระเป๋าผ้า  หมู่ท่ี 8 มีความรู้เกิดทักษะ ฝีมือ  10  คน มีรายได้เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึนและใช้เวลา สวัสดิการฯ

ทุน ในการด าเนินงาน ให้เกิดประโยชน์

6 โครงการเย็บผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรม เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ๘๐ ของสตรี ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้ กอง
หมู่ท่ี 6 มีความรู้เกิดทักษะ ฝีมือ  10  คน มีรายได้เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึนและใช้เวลา สวัสดิการฯ

ทุน ในการด าเนินงาน ให้เกิดประโยชน์
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1.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



     1.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

7 โครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเห็ด เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้ กอง
หมู่ท่ี 12 มีความรู้เกิดทักษะ ฝีมือ  15 คน ประชาชน เพ่ิมข้ึนและใช้เวลา สวัสดิการฯ

ทุน ในการด าเนินงาน มีรายได้เพ่ิมข้ึน ให้เกิดประโยชน์
8 โครงการเล้ียงโคแม่พันธ์ต้นน้ า เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการ  - 200,000 200,000 200,000  ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้ กอง

มีความรู้เกิดทักษะ ฝีมือ  16 คน ประชาชน เพ่ิมข้ึนและใช้เวลา สวัสดิการฯ
ทุน ในการด าเนินงาน มีรายได้เพ่ิมข้ึน ให้เกิดประโยชน์

รวม ......8.......โครงการ  -  - 210,000 410,000 410,000 410,000  -  -  -
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1.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



     1.5  แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตกแต่งสนามหญ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ อบต.น่าอยู่ สวยงาม กอง
องค์การบริหารส่วนต าบลสระ อ านวยความสะดวกให้กับ ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ประชาชนได้รับความ มีความสะดวกในการ สาธารณสุข

ประชาชนท่ีมาใช้บริการ และไม้ยืนต้น สะดวกในการรับบริการ บริการประชาชน

รวม .......1.........โครงการ  -  - 100,000 100,000 100,000 100,000  -  -  -
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1.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

งบประมาณและท่ีมา



     1.6 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

1 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้เด็กได้รับความปลอดภัย 1.  ติดต้ังมุ้งลวด อาคาร ศพด. 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองช่าง
และมีพัฒนาการเหมาะสม    อบต.สระ ,นาบัว,ทุ่งหนอง เด็กมีความปลอดภัย มีความปลอดภัยและมี

พัฒนาการเหมาะสม

รวม .......1.........โครงการ  -  - 200,000 200,000 200,000 200,000  -  -  -
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1.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

งบประมาณและท่ีมา





















แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาท่ี  1  ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

     2.1  แผนงาน  การเกษตร
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

1 โครงการศูนย์พัฒนาแห่งชีวิต เพ่ือให้เด็กได้มีความรู้และเข้าใจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 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 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน การฝึกอบรมสาธิตและ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับความรู้ กองสาธารณสุขฯ

พอเพียง อบต.สระ เศรษฐกิจพอเพียงของต าบลสระ บริหารโครงการ เช่น ประชาชนได้เรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมรายได้ ลดค่าใช้จ่าย ปศุสัตว์ อ.

การเล้ียงปลา เล้ียงกบ เศรษฐกิจพอเพียง ในครัวเรือน ประมง อ.

การท าปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง อย่างย่ังยืน เกษตร อ.

3 โครงการส่งเสริมการผลิตและการ เพ่ือให้เกษตรกรมีความปลอดภัย ผู้ร่วมโครงการ 100 คน 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

รวม ........3..........โครงการ  -  -  -  -  -
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งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี  ( พ.ศ. 2561-  2564 )

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ    อ าเภอเชียงม่วน    จังหวัดพะเยา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2  พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาท่ี  4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร

     2.2  แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

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

2 โครงการบวงสรวงองค์เจ้าฮัก เพ่ือส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ปีละ  1   คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80ของ  ประเพณีและวัฒนธรรม กอง
ช้างเผือก ประเพณีในท้องถ่ิน ประชาชนได้อนุรักษ์ประเพณี ท้องถ่ินได้รับการอนุรักษ์ การศึกษาฯ

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

4 โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ า เพ่ือส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ปีละ  1   คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80ของ  ประเพณีและวัฒนธรรม กอง
แท่นพระป่า ประเพณีในท้องถ่ิน ประชาชนได้อนุรักษ์ประเพณี ท้องถ่ินได้รับการอนุรักษ์ การศึกษาฯ

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

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี  ( พ.ศ. 2561-  2564 )

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ    อ าเภอเชียงม่วน    จังหวัดพะเยา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2  พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม

งบประมาณและท่ีผ่านมา



     2.2  แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

6 โครงการจัดงานท าบุญแห่เทียน เพ่ือส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม พิธีถวายเทียนพรรษา 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80ของ  ประเพณีและวัฒนธรรม กอง
เข้าพรรษาต าบลสระ ประเพณีในท้องถ่ิน ปีละ  1   คร้ัง ประชาชนได้อนุรักษ์ประเพณี ท้องถ่ินได้รับการอนุรักษ์ การศึกษาฯ

7 โครงการบวงสรวงพระยาหาญ  ร าลึกถึงบรรพบุรุษท่ีประชาชน บวงสรวงพระยาหาญ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80ของ  ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม กอง
ปีละ  1   คร้ัง ประชาชนได้ระลึกถึงบรรพบุรุษ มีความสามัคคีในชุมชน การศึกษาฯ

8 โครงการส่งเสริมพัฒนาการ เพ่ือมอบประกาศนียบัตรให้เด็กเล็ก เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก 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

อันดีระหว่างเด็กผู้ปกครอง ครู กับผู้ปกครองและครู และผู้ปกครอง
9 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเล่น จัดการแข่งขันกีฬา 20,000 20,000 20,000 20,000 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 ร้อยละ100ของเด็ก เด็กมีความรู้ความเข้าใจจาก กองการศึกษาฯ
จากผู้รู้หรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน มาใช้เป็นส่ือสร้างสรรค์ในการเรียน จ านวน  6   แห่ง ได้เรียนรู้จากส่ือ ส่ือเข้าใจภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

รู้และปลอดภัยส าหรับเด็ก  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
11 โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ปีละ  1   คร้ัง 112,000 112,000 112,000 112,000 ร้อยละ 80ของ  ประเพณีและวัฒนธรรม กอง

หมู่ท่ี 11 ประเพณีในท้องถ่ิน ประชาชนได้อนุรักษ์ประเพณี ท้องถ่ินได้รับการอนุรักษ์ การศึกษาฯ
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2. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม

งบประมาณและท่ีผ่านมา



     2.2  แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

12 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก จัดงานวันเด็ก 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ของ เด็กนักเรียนมีโอกาส กอง

ให้ครบท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์ ปีละ 1 คร้ัง เยาวชนมีพัฒนาการ แสดงความสามารถ การศึกษาฯ

สังคมและสติปัญญา ท่ีดีย่ิงข้ึน

13 โครงการถนนคนเดินกาดคนล้ือ เพ่ือสร้างความรัก จัดต้ังตลาดชุมชนไทล้ือ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ของ ชาวไทล้ือมีความผูกพัน กองการศึกษาฯ

ความผูกพันของครอบครัว เดือนละ 1 คร้ัง ชาวไทล้ือได้แสดงออก ตามวิถีด่ังเดิมและ

ตามวิถีชีวิตของชุมชนไทล้ือ ถึงวิถีชีวิตท่ีดีงาม ได้ต้อนรับนักท่องเท่ียว

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

ผู้สูงอายุในต าบล ขอพรปีใหม่วันปีใหม่
เมือง

รวม .....14...โครงการ  -  - 477,000 492,000 492,000 492,000  -  -  -
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2. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม

งบประมาณและท่ีผ่านมา



     2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือพัฒนาผู้สูงอายุให้ ผู้เข้าร่วมโครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ๘๐ ของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีบทบาทใน กอง

ผู้สูงอายุ เป็นผู้น าในการพัฒนา ๑๓๐ คน
เป็นผู้น าในการ

พัฒนา การเป็นผู้น าในการพัฒนา สวัสดิการฯ
2 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เพ่ือพัฒนาสตรีให้เป็น จัดกิจกรรมเน่ืองใน 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ๘๐ ของสตรี กลุ่มสตรีมีบทบาทใน กอง

ผู้น าในการพัฒนา วันสตรีสากล
เป็นผู้น าในการ

พัฒนา การพัฒนาท้องถ่ิน สวัสดิการฯ
ปีละ ๑ คร้ัง/๑๓๐ คน

3 โครงการ อบต.ห่วงใยต้าน เพ่ือช่วยเหลือ  ประชาชน จัดซ้ือ เส้ือกันหนาว/ 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

รวม .......3.........โครงการ  -  - 110,000 110,000 110,000 110,000  -  -  -
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2. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม

งบประมาณและท่ีผ่านมา



     2.4 แผนงาน  สาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

1 โครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนออกก าลังกาย ร่วมกับ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ 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 ร้อยละ 100 ของ  ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กอง
 กีฬาสระเกมส์ ในการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพและได้ ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนมีสุขภาพดี จากการได้ออกก าลังกาย สาธารณสุขฯ

รับการดูแลสุขกายและใจแบบ ท้ังกายใจ ท่ีเหมาะสมกับความพร้อม
องค์รวม ด้านร่างกาย

3 โครงการป้องกันและควบคุม เพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความปลอดภัย กองสาธารณสุขฯ

โรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออกในชุมชน หรือการแพทย์และพ่น โรคไข้เลือดออกลดลง จากโรคไข้เลือดออก
หมอกควันปีละ 2 คร้ัง

4 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค ฉีดวัคซีนป้องกันโรค 50,000     50,000     50,000     50,000     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   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  -  -  -
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

งบประมาณและท่ีมา



     2.5  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

1 โครงการช่วยเหลือประชาชน เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 ของ ประชาชนได้รับความ ส านักปลัด
ต าบลสระ เดือดร้อนของประชาชน  ตาม ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ประชาชนได้รับความ ช่วยเหลือจากภาครัฐ

อ านาจหน้าท่ีของ อปท.ท่ีก าหนดไว้ ช่วยเหลือ เม่ือประสบความเดือนร้อน
2 สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเรียนรู้ให้กับ สนับสนุนด้านการด าเนินงาน 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80ของประชาชน ประชาชนสามารถปรับตัว ส านักปลัด

อินเทอร์เนตชุมชน(USONET) ประชาชนด้านส่ือและเทคโนโลยี ของศูนย์อินเทอร์เนต สามารถเรียนรู้ด้าน เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง

เพ่ือให้ทันกับการปรับตัวสู่AEC ICT เพ่ิมข้ึน

รวม ........2.........โครงการ  -  - 300,000 300,000 300,000 300,000  -  -  -
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

งบประมาณและท่ีมา



     2.6  แผนงาน การศึกษา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มี ค่าอาหารกลางวัน 910,000 910,000 910,000 910,000 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 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     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    ร้อยละ 80 ของเด็ก ผู้ปกครองมีความเข้าใจ กองการศึกษาฯ
ใส่ใจสุขภาพเด็กปฐมวัย ป้องกันโรคท่ีเกิดข้ึนกับเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูฯ ได้รับการป้องกันโรค สามารถดูแลบุตรให้

และเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ ท่ีเกิดข้ึนกับเด็ก ปลอดภัยจากโรค
จ านวน 140 คน

5 โครงการจัดหาอาหารเสริมนมให้แก่ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มี ศพด. และโรงเรียนในเขต 890,000 890,000 890,000 890,000 ร้อยละ 80 ของเด็ก เด็กมีพัฒนาการทางด้าน กองการศึกษาฯ

โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ต. สระ จ านวน 11 แห่ง มีสุขภาพดี ร่างกายเหมาะสมตามวัย

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

งบประมาณและท่ีมา



     2.7 แผนงาน  งบกลาง
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

1 โครงการสมทบเงินเข้าระบบ เพ่ือเสริมสร้างการมีสุขภาพท่ีดี สมทบเงินเข้าระบบหลัก 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  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  ร้อยละ 100 ของ คนพิการมีคุณภาพ กองสวัสดิการฯ

คนพิการผู้สุงอายุ จ านวน  350     คน 
คนพิการมีคุณภาพ

ท่ีดี ชีวิตท่ีดีข้ึน อบต.สระ
4 สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต จ่ายเงินสงเคราะห์ 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
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

งบประมาณและท่ีมา



1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

1 โครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้มีสถานท่ีส าหรับพิธี เมรุตามแบบขนาดกลาง  -  - 300,000  - ร้อยละ 60 ของ มีสถานท่ีส าหรับพิธีทาง กองช่าง
การฌาปณกิจท่ีเหมาะสม 1 แห่ง สถานท่ีท่ีเหมาะสม ศาสนา

2 โครงการก่อสร้างศาลาป่าสุสาน เพ่ือให้มีสถานท่ีประกอบพิธีกรรม ขนาดกว้าง 6 ม.  - 300,000 300,000  - ร้อยละ 80 ของ ท าให้สะดวกมีพ้ืนท่ี กองช่าง
หมู่ท่ี 10 ทางศาสนากว้างขวางย่ิงข้ึน ยาว 12 ม. สถานท่ีประกอบพิธี ส าหรับประกอบพิธีทาง

ทางศาสนาสะดวก ศาสนา

รวม …2...โครงการ  - 300,000 600,000
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

งบประมาณและท่ีมา







กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ



กองการศึกษาฯ









กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ



กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาท่ี  5 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

     3.1  แผนงาน  สาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

1 โครงการเครือข่ายในการ เพ่ือส่งเสริมและสร้างเครือข่าย ตัวแทนหมู่บ้านละ 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 หมู่ท่ี1

หมู่ท่ี 1,6 หมู่บ้าน รสทป. ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และ หมูท่ี 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      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 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กอง

ชีวภาพส าหรับครัวเรือน ส่ิงแวดล้อม จ านวน 50 คน ประชาชนตระหนักถึงความ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณสุข

ส าคัญของส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

82

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี  ( พ.ศ. 2561-  2564 )

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ    อ าเภอเชียงม่วน    จังหวัดพะเยา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



     3.1  แผนงาน  สาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

5 โครงการบริหารจัดการขยะ เพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชน จ านวน  6 หมู่บ้าน 40,000      60,000      60,000     60,000     ร้อยละ 100 ของ ชุมชนสะอาดน่าอยู่ กองสาธารณสุข
ในชุมชนหมู่ท่ี1,3,6,9, ปัญหาขยะในชุมชน คุณภาพชีวิตดี
10,12 ได้รับการแก้ไข

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

ได้รับการแก้ไข
8 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพ่ือลดปัญหาหมอกควันและ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 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 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองสาธารณสุข

ไร้มลพิษส าหรับชุมชน ส่ิงแวดล้อม จ านวน 50 คน ประชาชนตระหนักถึงความ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ส าคัญของส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม
รวม ….8….โครงการ 203,000 243,000 203,000 203,000  -  -  -
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3. ยุทธศาสตร์  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาท่ี  6 ส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน

     4.1  แผนงาน  สาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

1 โครงการเดินว่ิงเพ่ือสุขภาพสานฝัน เพ่ือสร้างความสามัคคีและความ เดินว่ิงเพ่ือสุขภาพ 35,000 35,000 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   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   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 55,000 55,000  -  -  -
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4. ยุทธศาสตร์   รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี  ( พ.ศ. 2561-  2564 )
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ    อ าเภอเชียงม่วน    จังหวัดพะเยา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย

งบประมาณและท่ีผ่านมา



     4.2  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

1 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เพ่ือส่งเสริมและสนันสนุนกิจกรรม ฝึกอบรม,และทบทวนเพ่ิม 30,000 30,000 30,000 30,000 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 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 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 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 ร้อยละ 100 ของ เครือข่ายอปพร.ต าบลสระมี ส านักปลัด

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

รวม .........5........โครงการ  -  - 410,000 410,000 410,000 410,000  -  -  -
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4. ยุทธศาสตร์   รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย

งบประมาณและท่ีผ่านมา

4. ยุทธศาสตร์   รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย



     4.2  แผนงาน  เคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

1 โครงการก่อสร้างจุดเติมน้ า เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและ จ านวน 1 แห่ง 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 ทรัพย์สิน จ านวน 10 จุด ปัญหาได้รับการแก้ไข

รวม ........4........โครงการ  -  - 170,000 400,000 100,000  -  -  -
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งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาท่ี  4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

     5.1  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

1 โครงการเวทีประชาคมต าบลสระ เพ่ือรับทราบถึงปัญหาและความ จ านวน  13  คร้ัง 100,000     100,000     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 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 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
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี  ( พ.ศ. 2561-  2564 )
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ    อ าเภอเชียงม่วน    จังหวัดพะเยา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

งบประมาณและท่ีผ่านมา



     5.1  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

4 เสริมสร้างความรู้เร่ือง เพ่ือให้ความรู้กฏหมายท่ีใช้ในชีวิต ประชาชน 65 คน 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมีความรู้เร่ือง ส านักปลัด
กฎหมายให้แก่ประชาชน ประจ าวันและกฏหมายท้องถ่ิน ประชาชนรู้กฏหมาย กฎหมายใกล้ตัวและ

สามารถน าไปปฏิบัติได้

รวม .....4.....โครงการ  -  - 140,000 140,000 140,000 140,000  -  -  -
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งบประมาณและท่ีผ่านมา



     5.2  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

1 โครงการวันท้องถ่ินไทย เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ิน  ส.อบต. ผู้บริหารท้องถ่ิน  สมาชิก 42,000 42,000 42,000 42,000 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  140  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 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 10,000 10,000 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
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งบประมาณและท่ีผ่านมา



     5.2  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

4 พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา เพ่ือให้ทราบ ผู้บริหารและสมาชิกสภา 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.
5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร คณะผู้บริหาร  ส.อบต. 500,000 500,000 500,000 500,000 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 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     ร้อยละ80 ของประชาชน เด็ก/เยาวชนและประชาชน ส านักปลัด
และวารสาร ประชาชนได้มาใช้บริการศึกษา ในเขตต าบลสระ ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและ

ค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

90

งบประมาณและท่ีมา

5. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล



     5.2  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

8 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีมีระบบท่ี จัดท าแผนท่ีภาษีและ 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

9 โครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้าน เพ่ือส่งเสริงการท่องเท่ียวของ ประชาชน 80 คน 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        -  - กลุ่มเป้าหมายเข้า ประชาชนทราบกฏหมาย ส านักปลัด
สู่ประชาชน เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ง่าย ร่วมไม่น้อยกว่า ท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต

สะดวก และส่งเสริมความรู้ ร้อยละ 80 ได้รีบการแก้ไขปัญหา
กฏหมายให้แก่ประชาชน สามารถเข้าสู่กระบวนการ

ยุติธรรมได้สะดวกข้ึน
รวม ….10….โครงการ  -  - 328,000  378,000  328,000 328,000  -  -  -
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาท่ี  4  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร

     2.1  แผนงาน  การศึกษา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

1 โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้าน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเล่น โรงเรียนบ้านนาบัว 18,000 18,000 18,000 18,000 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 18,000 18,000 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 18,000 18,000 ร้อยละ 100 ของ เด็กนักเรียนและผู้เข้า อบต. สระ

โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ กีฬาเพ่ือสุขภาพ  และสร้างความ โดยจัดการแข่งขันปีละ เด็กมีสุขภาพแข็งแรง การแข่งขันกีฬามีสุขภาพ ร.ร.ท่าฟ้าเหนือ

สัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 1  คร้ัง ท้ังกายใจ แข็งแรง

93

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี  ( พ.ศ. 2561-  2564 )

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลสระ    อ าเภอเชียงม่วน    จังหวัดพะเยา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2  พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม

งบประมาณและท่ีมา



     2.1  แผนงาน การศึกษา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเล่น โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 35,000 35,000 35,000 35,000 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 35,000 35,000 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 ร้อยละ 80 ของการ การจัดการศึกษาเป็นไป อบต. สระ

เพ่ือแก้ไขปัญาหาการขาดแคลนครู การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ร.ร.ทุ่งหนอง ปีละ 1 คร้ัง มีประสิทธิภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ ร.ร.บ้านทุ่งหนอง

โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง

7 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัด อุดหนุนการจัดการศึกษา 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

ศึกษาโรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ

8 โครงการจัดหาผู้ดูแลเด็กเพ่ือแก้ไข เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัด อุดหนุนการจัดการศึกษา 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

งบประมาณและท่ีมา



     2.1  แผนงาน การศึกษา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

9 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัด อุดหนุนการจัดการศึกษา 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

ศึกษาโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้

10 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัด อุดหนุนการจัดการศึกษา 120,000 120,000 120,000 120,000 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 1,600,000 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 2,144,000 2,144,000  -  -  -
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2. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม

งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาท่ี  6 ส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน

     4.1  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ี เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ เสาไฟฟ้า คอร.ยาว8 ม. 100,000 100,000  -  - ร้อยละ 80 ของ สามารถลดต้นทุน กองช่าง
การเกษตรบ่อต๊ิบ หมู่ท่ี 6 อย่างท่ัวถึงและลดต้นทุนด้าน 3 ตัน พาดสายความยาว ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ด้านการเกษตร

การเกษตร ไม่น้อยกว่า 640 ม. อย่างเพียงพอ
2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ี เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ เสาไฟฟ้า คอร.ยาว8 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ สามารถลดต้นทุน กองช่าง
 การเกษตรสบม่วง หมู่ท่ี 7 อย่างท่ัวถึงและลดต้นทุนด้าน 3 ตัน พาดสายความยาว ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ด้านการเกษตร

การเกษตร ไม่น้อยกว่า 640 ม. อย่างเพียงพอ
3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ี เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ เสาไฟฟ้า คอร.ยาว8 ม.  - 100,000 100,000 100000 ร้อยละ 80 ของ สามารถลดต้นทุน กองช่าง

การเกษตรดอนหลวง หมู่ท่ี 1 อย่างท่ัวถึงและลดต้นทุนด้าน 4 ตัน พาดสายความยาว ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ด้านการเกษตร
การเกษตร ไม่น้อยกว่า 640 ม. อย่างเพียงพอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี  ( พ.ศ. 2561-  2564 )

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลสระ    อ าเภอเชียงม่วน    จังหวัดพะเยา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4  รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย

4. ยุทธศาสตร์  รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย

งบประมาณและท่ีมา



     4.2  แผนงาน  การเกษตร
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ี เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ เสาไฟฟ้า คอร.ยาว8 ม.  -  - 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ สามารถลดต้นทุน กองช่าง
การเกษตรหนองกวง หมู่ท่ี 8 อย่างท่ัวถึงและลดต้นทุนด้าน 6 ต้น พาดสายความยาว ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ด้านการเกษตร

การเกษตร ไม่น้อยกว่า 642 ม. อย่างเพียงพอ

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ี เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ เสาไฟฟ้า คอร.ยาว8 ม.  -  - 100,000 100,000 ร้อยละ 80ของ สามารถลดต้นทุน กองช่าง
การเกษตรห้วยแหน หมู่ท่ี 12 อย่างท่ัวถึงและลดต้นทุนด้าน 6 ต้น พาดสายความยาว ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ด้านการเกษตร

 การเกษตร ไม่น้อยกว่า 642 ม. อย่างเพียงพอ
6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ี เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ เสาไฟฟ้า คอร.ยาว8 ม.  -  -  -  - ร้อยละ 80ของ สามารถลดต้นทุน กองช่าง

การเกษตรห้วยศรีก้ า หมู่ท่ี 8 อย่างท่ัวถึงและลดต้นทุนด้าน 3 ต้น พาดสายความยาว ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ด้านการเกษตร
การเกษตร ไม่น้อยกว่า 320 ม. อย่างเพียงพอ

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ี เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ เสาไฟฟ้า คอร.ยาว8 ม.  - 100,000 100,000  - ร้อยละ 80ของ สามารถลดต้นทุน กองช่าง
การเกษตรห้วยอวน หมู่ท่ี 4 อย่างท่ัวถึงและลดต้นทุนด้าน 4 ต้น พาดสายความยาว ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ด้านการเกษตร

การเกษตร ไม่น้อยกว่า 640 ม. อย่างเพียงพอ
8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนท่ี เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ เสาไฟฟ้า คอร.ยาว8 ม.  - 100,000 100,000  - ร้อยละ 80ของ สามารถลดต้นทุน กองช่าง

การเกษตรสายหลงใต้ หมู่ท่ี11 อย่างท่ัวถึงและลดต้นทุนด้าน 5 ต้น พาดสายความยาว ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ด้านการเกษตร
การเกษตร ไม่น้อยกว่า 640 ม. อย่างเพียงพอ

รวม .....8.....โครงการ 200,000 600,000 700,000 400,000
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งบประมาณและท่ีมา

4. ยุทธศาสตร์  รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย



ร.ร. บ้านนาบัว

ร.ร.ท่าฟ้าเหนือ



แบบ ผ.03

     1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

1 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงพัง แก้ไขปัญหาน้้าเซาะตล่ิง บริเวณถนนทางเข้า 1,000,000    1,000,000   1,000,000    1,000,000    ร้อยละ 80 ของ สามารถป้องกันความ อบต.สระ
หมู่ 6 หมู่บ้าน  ปัญหาได้รับการแก้ไข เสียหายจากภัยธรรมชาติ อบจ.พะเยา

2 ก่อสร้างถนนลาดยาง  หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ถนนสายป่าสุสาน  - 2,000,000 2,000,000 1,000,000 ร้อยละ100 ของ ท้าให้การคมนาคมสะดวก อบต.สระ
รวดเร็วและปลอดภัย ระยะทาง  2 กม. การคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.พะเยา

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดกว้าง 6 ม.  700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ100ของ ท้าให้การคมนาคมสะดวก อบต. สระ
ฟ้าสีทอง ม.11-บ้านหล่ายทุ่ง ม.6 รวดเร็วและปลอดภัย ยาว 8,000ม. ประชาชนมีความ รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.พะเยา
อ.เชียงม่วน สะดวก ปลอดภัย

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สู่แหล่ง เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดกว้าง 5 ม. 30,000,000     30,000,000    30,000,000       30,000,000       ร้อยละ70ของ ท้าให้การคมนาคมสะดวก อบต. สระ
ท่องเท่ียววัฒนธรรมชนเผ่าเม่ียนบ้าน รวดเร็วและปลอดภัยในการ ยาว 9,000ม. ประชาชนมีความ รวดเร็วและปลอดภัย
ห้วยก้ังปลาหมู่ท่ี 13 ถึง บ้านนาบัว เดินทางเข้าแหล่งท่องเท่ียว สะดวก ปลอดภัย
หมู่ท่ี 9 ของต้าบลสระ 
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1. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี  ( พ.ศ. 2561-  2564 )

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
องค์การบริหารส่วนต าบลสระ    อ าเภอเชียงม่วน    จังหวัดพะเยา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาท่ี 3 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน



     1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 ก่อสร้างถนนคสล.  หมู่ท่ี 5 เพ่ือการคมนาคมท่ีสะดวก ขนาดกว้าง 4 ม.   - 1,000,000  -  - ร้อยละ80ของ ท้าให้การคมนาคมสะดวก อบต. สระ

สายโรงบ่มใบยา และรองรับการสร้างท่ีอยู่ ยาว 475 ม. ประชาชนมีความ รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.พะเยา
ต้าบลสระเช่ือมต่อ หมู่ท่ี9 ต.บ้านมาง อาศัยของประชาชน หนา 0.15 ม. สะดวก ปลอดภัย ประชาชนสามารถสร้าง
อ.เชียงม่วน  จ.พะเยา ท่ัง 2 ต้าบล ท่ีอยู่อาศัยได้

6 ก่อสร้างสะพาน คสล.ห้วยทรายขาว เพ่ือช่วยให้เกษตรกรขนส่ง ขนาด กว้าง 3 ม.  - 700,000    700,000     700,000     ร้อยละ 70 ของ ท้าให้การคมนาคมสะดวก อบต. สระ
หมู่ท่ี 8 พืชผลการเกษตรสะดวกข้ึน ยาว 15 ม. เกษตรกรมีความ รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.พะเยา

สะดวก ปลอดภัย

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดกว้าง 6 ม.  - 12,000,000  -  - ร้อยละ 80 ของ ท้าให้การคมนาคมสะดวก อบต. สระ
บ้านสระใต้ ม.4 ต้าบลสระ เช่ือมต่อ รวดเร็วและปลอดภัย ยาว 4,000ม. ประชาชนมีความ รวดเร็วและปลอดภัย อบจ.พะเยา
บ้านทุ่งมอกหมู่ท่ี 5 ต้าบลบ้านมาง และสามารถใช้ประโยชน์ หนา 0.05 ม. สะดวก ปลอดภัย
อ.เชียงม่วน  จ.พะเยา ได้ท้ัง 2 ต้าบล พิกัด N630930

E2093470
8 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการ กว้าง12ม.ยาว13ม. 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ80ของ มีสถานท่ีเพียงพอในการ กองช่าง

คนพิการท่ัวไป บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว อาคาร 1 หลัง ประชาชนได้รับ จัดกิจกรรมส้าหรับผู้มา
ความสะดวกในการ รับบริการ

รับบริการ
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งบประมาณและท่ีผ่านมา



     1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

9 โครงการติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง เพ่ือให้มีแสงสว่างและมีความ  ระยะทาง 2  กม.   - 2,000,000    -  - ร้อยละ80ของ ประชาชนมีความ อบต. สระ
ถนนสายสามแยกบ้านสระ  ถึง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ตามพิกัดท่ีN0631829 ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.พะเยา
บ้านราษฎร์พัฒนา ของผู้ใช้รถใช้ถนนสายเชียงม่วน E2095127 ปลอดภัย ทรัพย์สิน
หมู่ท่ี 8 ต.สระ  อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ถึงดอกค้าใต้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1251

รวม ….9….โครงการ  -  - 32,400,000  62,100,000 35,100,000  35,100,000   -  -  -
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งบประมาณและท่ีผ่านมา



     1.1  แผนงาน  การเกษตร
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางการเกษตร เพ่ือช่วยให้เกษตรกรขนส่ง กรวดทรายแม่น้้า 2,000,000  - 2,000,000  - ร้อยละ 70 ของ ท้าให้เกษตรสามารถ อบต.สระ
โซนบ้านสระ ม.3,ม.4,ม,8 พืชผลทางการเกษตรสะดวกข้ึน ขนาดกว้าง 3 ม. เกษตรกรมีความ ขนส่งพืชผลการเกษตร อบจ.พะเยา
ม.10และ ม.12 ต้าบลสระ เช่ือมต่อ และลดต้นทุนในการผลิต ยาว 4,000ม. สะดวกในการ สะดวกมากข้ึน
ต้าบลมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ได้รับประโยชน์ท้ัง 3 ต้าบล หนาเฉล่ีย 0.20 ม. ขนส่งพืชผลการ
และต้าบลเชียงม่วน อ.เชียงม่วน เกษตร
จ.พะเยา

2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางการเกษตร เพ่ือช่วยให้เกษตรกรขนส่ง กรวดทรายแม่น้้า 2,000,000  -  -  - ร้องละ 70 ของ ท้าให้การเกษตรสามารถ อบต.สระ
พ้ืนท่ีสูง ม.9 ม.13 ต้าบลสระเช่ือมต่อ พืชผลทางการเกษตรสะดวกข้ึน ขนาด กว้าง 3 ม. เกษตรกรมีความ ขนส่งพืชผลการเกษตร อบจ.พะเยา
ต้าบลปง อ.ปง จ.พะเยา และ และลดต้นทุนในการผลิต ยาว 5000 ม. สะดวกในการขนส่ง สะดวกมากข้ึน
ต้าบลหนองหล่ม อ.ดอกค้าใต้ จ.พะเยา ได้รับประโยชน์ท้ัง 3 ต้าบล หนาเฉล่ีย 0.20 ม. พืชผลการเกษตร

3 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางการเกษตร เพ่ือช่วยให้เกษตรกรขนส่ง กรวดทรายแม่น้้า 2,000,000  -  -  - ร้อยละ 70 ของ ท้าให้การเกษตรสามารถ อบต.สระ
โซนท่าฟ้า ม.1 ม.2 ม.6 ม.7 ม.11 พืชผลทางการเกษตรสะดวกข้ึน ขนาด กว้าง 3 ม. เกษตรกรมีความ ขนส่งพืชผลการเกษตร อบจ.พะเยา
ต้าบลสระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา และลดต้นทุนในการผลิต ยาว 5000 ม. สะดวกในการ สะดวกมากข้ึน
เช่ือมต่อต้าบลปง อ.ปง จ.พะเยา ได้รับประโยชน์ท้ัง 2 ต้าบล หนาเฉล่ีย 0.20 ม. ขนส่งพืชผลการ

เกษตร
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งบประมาณและท่ีผ่านมา



     1.1  แผนงาน  การเกษตร
4 โครงการสร้างอ่างเก็บน้้า เพ่ือเก็บน้้าใช้การเกษตร อ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก 10,000,000 10,000,000  -  - ร้อยละ 60 ของ สามารถเก็บน้้าใว้ใช้เพ่ือ อบต.สระ

ห้วยขาม  หมู่ท่ี 1 อย่างเพียงพอ เกษตรกรมีในใช้อย่าง การเกษตรในฤดูแล้งได้ กรมชลประทาน
เพียงพอ

5 โครงการก่อสร้างฝายเก็บน้้าห้วยหงษ์ เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก 1 แห่ง 500,000 500,000  -  - ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก อบต.สระ
หมู่ท่ี 6 ในการใช้น้้าเพ่ือการเกษตร เกษตรกรมีน้้าใช้ ในการใช้น้้า อบจ.พะเยา

อย่างเพียงพอ
6 โครงการขุดลอกเสริมคันอ่างเก็บน้้า เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก 1  แห่ง 500,000 500,000  -  - ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก อบต.สระ

ห้วยห้างเสือ หมู่ท่ี 2 ในการใช้น้้าเพ่ือการเกษตร เกษตรกรมีน้้าใช้ ในการใช้น้้า อบจ.พะเยา
อย่างเพียงพอ

7 โครงการขุดลอกล้าห้วยปุ๊ หมู่ท่ี9 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ยาว  1,000 ม. 500,000 500,000  -  - ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก อบต.สระ
ในการใช้น้้าเพ่ือการเกษตร เกษตรกรมีน้้าใช้ ในการใช้น้้า อบจ.พะเยา

อย่างเพียงพอ
8 โครงการวางท่อส่งน้้าเหมืองห้วยน้้ามัน เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก 1  แห่ง 500,000 500,000  -  - ร้อยละ 80ของ เกษตรกรมีความสะดวก อบต.สระ

 หมู่ท่ี  11 ในการใช้น้้าเพ่ือการเกษตร เกษตรกรมีน้้าใช้ ในการใช้น้้า อบจ.พะเยา
อย่างเพียงพอ

9 โครงการสร้างอ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก เพ่ือเก็บน้้าใช้การเกษตร อ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก 1,000,000 1,000,000  -  - ร้อยละ 60 ของ สามารถเก็บน้้าใว้ใช้เพ่ือ อบต.สระ
ห้วยไถ  หมู่ท่ี 1 อย่างเพียงพอ เกษตรกรมีในใช้อย่าง การเกษตรในฤดูแล้งได้ กรมชลประทาน

เพียงพอ
รวม .....9.....โครงการ  -  - 19,999,999 15,000,000  -  -  -  -  -
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แบบ ผ.03

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์

     1.3  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 1.จัดสวนให้สวยงาม 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 100 ของ แหล่งท่องเท่ียวได้รับ อบต.สระ

ท่องเท่ียวบริเวณเหมืองแร่เชียงม่วน ให้สวยงามและส่งเสริมการ 2.ก่อสร้างถนน คสล. แหล่งท่องเท่ียว การดูแลรักษาให้สวยงาม
ท่องเท่ียวและเพ่ือความ 3.สร้างระเบียงบ่อเหมือง ได้รับการพัฒนา สร้างความประทับใจ

ปลอดภัยของนักท่องเท่ียว 4.บอร์ดจัดนิทรรศการ ให้สวยงาม ให้นักท่องเท่ียว
   กลางแจ้ง

2 โครงการสืบสานสงกรานต์ เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ ปีละ  1   คร้ัง 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80ของ  ประเพณีและวัฒนธรรม อบต.สระ

ตานตุงไทล้ือ ประเพณีวัฒนธรรมไทล้ือ ประชาชนได้อนุรักษ์ ท้องถ่ินได้รับการอนุรักษ์ อบจ.พะเยา

ประเพณีท้องถ่ิน ชมรมไทล้ือ

รวม ....2....โครงการ  -  - 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000  -  -  -
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ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
องค์การบริหารส่วนต าบลสระ    อ าเภอเชียงม่วน    จังหวัดพะเยา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
1.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี  ( พ.ศ. 2561-  2564 )
รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.05

     1.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สู่แหล่ง เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ขนาดกว้าง 5 ม. 30,000,000    30,000,000    30,000,000       30,000,000       ร้อยละ70ของ ท าให้การคมนาคมสะดวก อบต. สระ

ท่องเท่ียววัฒนธรรมชนเผ่าเม่ียนบ้าน รวดเร็วและปลอดภัยในการ ยาว 9,000ม. ประชาชนมีความ รวดเร็วและปลอดภัย
ห้วยก้ังปลาหมู่ท่ี 13 ถึง บ้านนาบัว เดินทางเข้าแหล่งท่องเท่ียว สะดวก ปลอดภัย
หมู่ท่ี 9 ของต าบลสระ 

รวม .....1....โครงการ  -  - 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000  -  -  -
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1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( พ.ศ. 2561-  2564 )

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวดั

   องค์การบริหารส่วนต าบลสระ  อ าเภอเชียงม่วน    จังหวดัพะเยา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาท่ี 3 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน



แบบ ผ.05

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์

     1.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 1.จัดสวนให้สวยงาม 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 100 ของ แหล่งท่องเท่ียวได้รับ อบต.สระ

ท่องเท่ียวบริเวณเหมืองแร่เชียงม่วน ให้สวยงามและส่งเสริมการ 2.ก่อสร้างถนน คสล. แหล่งท่องเท่ียว การดูแลรักษาให้สวยงาม
ท่องเท่ียวและเพ่ือความ 3.สร้างระเบียงบ่อเหมือง ได้รับการพัฒนา สร้างความประทับใจ

ปลอดภัยของนักท่องเท่ียว 4.บอร์ดจัดนิทรรศการ ให้สวยงาม ให้นักท่องเท่ียว
   กลางแจ้ง

2 โครงการพัฒนาหาดน้ าดงให้เป็น เพ่ือปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียว 1.ทาบฝ่ังแบบข้ันบันได 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ของ มีแหล่งท่องเท่ียวแห่ง อบต. สระ
แหล่งท่องเท่ียว ให้สวยงาม  และส่งเสริมการท่อง 2.จัดสวน แหล่งท่องเท่ียว ใหม่ของชุมชนเพ่ิมข้ึน

เท่ียวและใช้ประโยชน์ในการท า 3.เทลานคอนกรีต ได้รับการพัฒนา มีสถานท่ีในการท า
กิจกรรมของชุมชน 4.ก่อสร้าถนน คสล. ให้สวยงาม กิจกรรมของชุมชน 

รวม .....2......โครงการ  -  - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000  -  -  -
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ( พ.ศ. 2561-  2564 )

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวดั

   องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน    จังหวดัพะเยา



แบบ ผ.06

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาท่ี  4  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร

     2.1  แผนงาน  สวัสดิการสังคม
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

1 โครงการสร้างเสริมศักยภาพของ เพ่ือส่งเสริมกระบวนการพัฒนา เด็กและเยาวชน ร้อยละ100ของเด็ก เยาวชนได้รับการพัฒนา กอง
สภาเด็กและเยาวชนต าบลสระ ศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชน จ านวน  50  คน มีความรู้เข้าใจสามารถ อย่างมีประสิทธิภาพ สวัสดิการฯ

ต าบลสระ ขยายผลต่อได้ ลดปัญหาสังคม

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา สร้างความตระหนักและองค์ความรู้ กลุ่มเยาวชนอายุ ร้อยละ 100 ของเยาวชน เด็กและเยาวชนท่ีเข้าร่วม อบต.สระ
การต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เร่ืองบทบาทและคุณค่าความเป็น  12-19 ปี เข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกัน โครงการมีทักษะในการด าเนิน พม.จ.พะเยา

ชาย/หญิง,สร้างความภูมิใจในตนเอง จ านวน   80  คน ด้านพฤติกรรมเส่ียง ชีวิตมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง

3 โครงการขับเคล่ือนสร้างภูมิคุ้มกัน เพ่ือสืบสานเอกลักษณ์ความ เด็กนักเรียนใน ร.ร. 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 ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้าร่วมโครงการ กอง
ทักษะ ,ทุน ในการด าเนินงาน สตรีมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีรายได้เพ่ิมข้ึน สวัสดิการฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี  ( พ.ศ. 2561-  2564 )

ส าหรับ โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   อ าเภอเชียงม่วน    จังหวัดพะเยา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม

งบประมาณและท่ีผ่านมา



     2.1  แผนงาน  สวัสดิการสังคม
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

5 โครงการวันเอดส์โลก เพ่ือให้ทุกคนได้ตระหนักถึง ผู้เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ 80 ของ ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพ กอง

 ๑ ธันวาคม.ของทุกปี อันตรายจากโรคติดต่อ จ านวน  ๕๐  คน เยาวชน ชีวิตท่ีดีข้ึน สวัสดิการฯ

ของโรคเอดส์

6 โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ เพ่ือให้เด็กและเยาวชน ผู้เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ 80ของ เยาวชนได้แสดงถึง กอง

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

ชุมชนและประเทศ
7 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพ่ือตอบแทนคุณความดี ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้สูงอายุได้แสดงถึง กอง

13 เมษายนของทุกปี ท่ีคนชราได้ท าประโยชน์ จ านวน  ๖๐  คน ผู้สูงอายุมีความภูมิใจ ศักยภาพของตนเอง สวัสดิการฯ

ให้แก่ประเทศชาติ
มีคุณค่าทางสังคม

มากข้ึน

รวม .........7.......โครงการ  

110

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม

งบประมาณและท่ีมา





แบบ ผ.08

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือใช้ในงานซ่อมแซมไฟฟ้า จัดซ้ือบันไดไฟเบอร์กลาสพาด  - 35,000  -  - กองช่าง

สาธารณะ สไลด์ ส าหรับซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในงานประมวลผลการ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  - 63,000  -  - กองช่าง
ส ารวจภาคสนาม ,แผนท่ีภาษี โน๊ตบุ๊ก ส าหรับออกส ารวจภาค ส านักปลัด
และกิจการสภา อบต.สระ สนาม จ านวน 3 เคร่ือง กองคลัง
ออกแบบโครงสร้าง เขียนแบบ

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเก็บแฟ้มและเอกสาร จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 8,000 8,000  -  - กองคลัง
 ของทางราชการให้เป็นระเบียบ แบบบานเล่ือนทึบ
เรียบร้อย จ านวน 2 ตู้

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพ่ือท าความสะอาดสถานท่ีให้ จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น  ขนาด 13,000 13,000  -  - ส านักปลัด
น่าอยู่ 15 ลิตร  ดูดฝุ่นและน้ า

จ านวน 1 เคร่ือง
5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพ่ือท าความสะอาดสถานท่ีให้ จัดซ้ือเคร่ืองขัดพ้ืน 20,000 20,000  -  - ส านักปลัด

น่าอยู่ ขนาด  16  น้ิว
จ านวน 1 เคร่ือง
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี ( พ.ศ. 2561  ถึง  2564 )

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ    อ าเภอเชียงม่วน    จังหวัดพะเยา

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือท าตัดหญ้าในสนามหญ้าให้ จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า 12,000 12,000  -  - ส านักปลัด

สวยงาม แบบล้อจักรยาน
ขนาด 6  น้ิว

7 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก จัดซ้ือเคร่ืองเล่นกลางแจ้ง 200,000 200,000  -  - กองการศึกษาฯ
ให้ครบท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์ ศพด. ท่าฟ้าเหนือ/ศพด.บ้านสระ

สังคมและสติปัญญา ศพด.นาบัว
8 บริหารงานท่ัวไป ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือใช้ในกิจกรรมต่างๆของ โครงการจัดหาวัสดุงานบ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด

 อบต.สระ เป็นวัสดุคงทน งานครัวและวัสดุสนาม 

9 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในกิจกรรมต่างๆของ จัดซ้ือพัดลมต้ังพ้ืน  - 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด
 อบต.สระ เป็นวัสดุคงทน จ านวน 10 เคร่ือง

10 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้เก็บเอกสารทางราชการ จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร  - 11,000  -  - ส านักปลัด
แบบ 2 บาน
จ านวน 2 ตู้

11 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์มัลติฟังค์ช้ัน  - 4,500 4,500 4,500 กองสวัสดิการ
พิมพ์ ,สแกน ,ถ่ายเอกสาร

12 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในห้องประชุม จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงห้องประชุม  - 70,000 70,000 70,000 ส านักปลัด
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งบประมาณและท่ีผ่านมา
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



รับผิดชอบหลัก



รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษาฯ


