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ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   

..........................................................................................  

  ด้วย  เทศบาลตำบลบ้านต๋อมได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66-๒๕70) เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและ
งบประมาณจากเงินสะสมของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม , เพื่อประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นท่ีให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น   

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  หมวด  5  ข้อ  ๒๔  จึงอนุมัติ
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  เทศบาลตำบลบ้านต๋อม     

รายละเอียดข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ตำบลบ้านต๋อม   ในวันและเวลาราชการ  หรือสามารถเข้าไปดูได้ที ่เว ็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 
www.tambontom.go.th  

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   5   สิงหาคม  พ.ศ.๒๕64 

 
 

          (นายศุภชาติ  สันกว๊าน) 
                นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม 
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คำนำ 
 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม  2563  
เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสมในส่วนที่เกี่ ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ตุลาคม 2564  นั้น 

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2566 – 2570) เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2566 – 2570)   ที่จัดทำข้ึน จะเป็นแนวทางเพ่ือใช้ใน
การพัฒนาท้องถิ ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเติมและ
งบประมาณจากเงินสะสมของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม , เพื่อประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีความครอบคลุมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด   

 

    
            คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 

          ผู้จัดทำ 
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ส่วนที ่1 สภาพท่ัวไปและข้อมลูพืน้ฐาน 

 

 
1.ด้านกายภาพ  

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อม เป็นเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ตาม

ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นเทศบาลตำบล

บ้านต๋อม เมื่อวันที่  18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551  สำนักงานตั้งอยู่เลขท่ี  229  หมู่ 4  ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา 

 

ดวงตราประจำเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

 

 

 

 

 

 

    ตราเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 

เป็นรูปต้นคะเคียนคู่ มีลำนำ้แม่ต๋อมที่ไหลมาจากดอยหลวง ลงสู่กว๊านพะเยา 

 ความหมาย 

1.  ดอยหลวง  หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ชุ่มช้ืนของป่าดอยหลวง เป็นแหล่งทรัพยากรป่าไม้และอาหารธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์  นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่แห่งการรวมศูนย์น้ำใจของเครือข่ายอนุรักษ์ป่าชุมชนดอยหลวงที่เข้มแข็ง  เป็นแบบอย่างแก่
บุคคลทั่วไปด้วย 

  2.  กว๊านพะเยาและลำน้ำแม่ต๋อม   หมายถึง แหล่งน้ำที่สร้างความอุดมสมบูรณ์พูนสุข  เป็นแหล่งชีวิตของ
คนตำบลบ้านต๋อมและคนจังหวัดพะเยา ซึ่งมีต้นน้ำของลำน้ำแม่ต๋อมมาจากดอยหลวง 

  3. ต้นตะเคียนคู่  หมายถึง   สัญลักษณ์แห่งความเข้มแข็ง เป็นปึกแผ่น  มั่นคง   ซึ่งเจ้าพ่อสุญโญผู้ครองเวียง
ต๋อมในสมัยพ่อขุนงำเมืองปกครองอาณาจักรภูกามยาวเป็นผู้ปลูก 
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1.1 ทีต่ั้งของเทศบาลต าบลบ้านตอ๋ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต    สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม  ตั้งอยู่เลขที่  229   หมู่ที่  4  ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง
พะเยา   จังหวัดพะเยา    โดยตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา  และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา
ประมาณ  5  กิโลเมตร  มีแนวเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ดังนี้ 

 

ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  เขตเทศบาลตำบลบา้นต๊ำ 

ทิศใต้   ติดต่อกับ  เขตเทศบาลตำบลสันปา่ม่วงและเทศบาลเมืองพะเยา 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  เขตเทศบาลตำบลท่าวังทอง 

ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  เขตเทศบาลตำบลสันปา่ม่วงและเขตเทศบาลตำบลบ้านตำ๊ 

มีรายละเอียดอาณาเขต ดังนี ้

 ทิศเหนือ  ติดต่อตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดกึ่งกลางห้วยลึก บริเวณ 

 

   ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม  ตั้งอยู่เลขที่  229   หมู่ที่  4  ตำบลบ้านต๋อม 
อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  โดยตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา  และอยู่ห่างจากที่ว่า
การอำเภอเมืองพะเยาประมาณ 5 กิโลเมตร มีแนวเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  ดังนี้ 
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ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  เขตเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 

ทิศใต้   ติดต่อกับ  เขตเทศบาลตำบลสันป่าม่วงและเทศบาลเมืองพะเยา 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  เขตเทศบาลตำบลท่าวังทอง 

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  เขตเทศบาลตำบลสันป่าม่วงและเขตเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 

มีรายละเอียดอาณาเขต ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดกึ่งกลางห้วย
ลึก บริเวณพิกัด NB 828230 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้กึ่งกลางห้วยลึกเป็นแนวแบ่งเขตจดกับเส้นทาง 
บริเวณพิกัด NB 847242 ใช้กึ่งกลางเส้นทางเป็นแนวแบ่งเขต ผ่านทุ่งนา ตัดผ่านถนนสายแม่ต๋ำ– แม่ใจ บริเวณ
พิกัด NB 881232 ผ่านหลังโรงเรียนบ้านต๊ำอินโต ตำบลบ้านต๊ำ ผ่านไปตามร่องขี้ลิ้น โดยถือเอากึ่งกลางร่องน้ำขี้
ลิ้นเป็นแนวแบ่งเขตถึงกว๊านพะเยาบริเวณพิกัด NB 913241 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านกว๊านพะเยา ตัด
ผ่านถนนพหลโยธินบริเวณพิกัด NB 916247 ตัดผ่านสันดอยถึงลำห้วยเคียน บริเวณพิกัด NB 932272 ใช้กึ่งกลาง
ลำห้วยเคียนเป็นแนวแบ่งเขตสิ้นสุดที่บริเวณเทือกเขากิ่วหม้อตอม บริเวณพิกัด NB 965292 รวมระยะทางด้านทิศ
เหนือประมาณ 18 กิโลเมตร 

 ทิศใต้ ติดต่อตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีแนวเขตเริ่มต้น จากบริเวณเขต
เทศบาลเมืองพะเยา เป็นแนวแบ่งเขต บริเวณพิกัด NB 936204 ไปถึงบริเวณพิกัด NB 934208 ตัดผ่านกว๊าน
พะเยาไปทางทิศตะวันตก จดกึ่งกลางลำเหมือง บริเวณพิกัด NB 903214 ไปทางทิศตะวันตกผ่านทุ่งนา ถึงบริเวณ
พิกัด  NB 980218  ตามลำเหมืองไปทางทิศตะวันตก  ผ่านถนนแม่ต๋ำ – แม่ใจ บริเวณพิกัด NB 883220    ตาม
ลำเหมืองไปทางทิศตะวันตก บริเวณพิกัด NB 882220 ไปทางทิศตะวันตกผ่านทุ่งนาจดสะพาน คสล. ข้ามลำห้วย
ต๋อม บริเวณพิกัด NB 864219 ตามกึ่งกลางลำห้วยต๋อม จดกับเส้นทาง บริเวณพอกัด NB 864219 สิ้นสุดที่ลำ
ห้วยต๋อมบรรจบกับห้วยลึก บริเวณพิกัด NB 802208 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 14.5 กิโลเมตร 

 ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณ
เทือกเขากิ่วหม้อตอม บริเวณพิกัด NB 965292 ไปทางทิศใต้ถือเอาสันปันน้ำเทือกเขา กิ่วหม้อตอมและดอยกิ่ว
เกียงเป็นแนวแบ่งเขตผ่านดอยท่อนแพะ ตัดผ่านถนนพหลโยธิน บริเวณพิกัด NB 938215 ไปทางทิศตะวันออก
ตามกึ่งกลางพหลโยธิน ถึงบริเวณพิกัด NB 941212 ไปทางทิศใต้ตามกึ่งกลางถนนคอนกรีต ถึงบริเวณพิกัด NB 
941208 ไปทางทิศตะวันตกตามถนนดิน ถึงบริเวณพิกัด NB 938211 ถึงกว๊านพะเยารวมระยะทางด้านทิศ
ตะวันออกประมาณ 9 กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากลำห้วยต๋อม
บรรจบกับห้วยลึกบริเวณพิกัด NB 802208 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางห้วยลึก สิ้นสุดที่ บริเวณ
พิกัด NB 828230  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 3.5 กิโลเมตร 

-  เนื้อที่ 

มีเนื้อที่ทั้งหมด  56.95  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  35,592  ไร่  
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       1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม  เป็นที่ราบเชิงเขาอยู่บริเวณรอบกว๊านพะเยา  
โดยมีดอยหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก  มีแม่น้ำที่สำคัญไหลผ่าน จำนวน 1  สาย คือลำน้ำแม่ต๋อม นอกจากนี้ยังมี
บริเวณที่มีธรรมชาติที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนในท้องถิ่นได้แก่ ป่าหินบ่อสิบสอง  ตั้งอยู่ในพื้นที่
หมู่ที่  16  ตำบลบ้านต๋อม   

     1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ฤดูกาลแบ่งได้  3  ฤด ู

ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่   เดือนมีนาคม     ถึงเดือนพฤษภาคม   อากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน 

ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่   เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม  ฝนตกชุกในเดือนกรกฎาคม/สิงหาคม 

ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่  เดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนกุมภาพันธ์  หนาวจัดในเดือนมกราคม 

     1.4 ลักษณะของดิน 
ตำบลบ้านต๋อมมีลักษณะดิน 2 ปะเภท ดังนี้ 
 - ดินเหนียว  เป็นดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนที่น้ำพัดพามา จึงพบตามบริเวณที่ราบลุ่มน้ำอิง ดิน
ชนิดนี้เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง 
 - ดินตะกอนเก่า  เป็นดินที่เกิดในลักษณะเดียวกับดินเหนียวเช่นกัน แต่มีการสะสมตัวของอนุภาคดินใน
ระยะเวลาที ่น้อยกว่าดินเหนียว แต่นานกว่าดินค่อนข้างใหม่ และลักษณะดินก็เป็นดินร่วนหรือดินทราย 
เช่นเดียวกับดินค่อนข้างใหม่ ดังนั้นจึงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับปานกลางถึงต่ำ   

    1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 
    แหล่งน้ำสำคัญได้แก่กว๊านพะเยา มีลักษณะเป็นที่ราบก้นกระทะ เกิดจากการทรุดตัวตามแนวเลื่อนใน

บริเวณแนวแม่น้ำอิง นอกจากกว๊านพะเยาแล้ว ยังมีหนองน้ำต่างๆ ประมาณ 10 แห่ง มีร่องน้ำเชื่อมต่อระหว่างหนอง
น้ำ และมีร่องน้ำเชื่อมต่อระหว่างกว๊านกับแม่น้ำอิงในฤดูฝนจะมีพื้นที่น้ำมาก แต่ในฤดูแล้งจะมีน้ำเฉพาะในแม่น้ำอิง
และบริเวณหนองต่างๆ ในปี พ.ศ. 2482 มีการสร้างประตูเก็บกักน้ำกั้นลำน้ำอิง ทำให้ เกิดแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุด
ในภาคเหนือตอนบน ความลึก เฉลี่ย 1.93 เมตร ตำแหน่งของกว๊านพะเยาอยู่ที่ปลายด้านใต้ ของแนวภูเขาดอยห้วย
น้ำขาวและแนวภูเขาดอยสันกลาง เป็นแหล่งรับน้ำจากแม่น้ำ ลำห้วย และพื้นที่โดยรอบ ด้านตะวันออก  ของกว๊าน
พะเยาเป็นที่ตั้งของชุมชน ด้านตะวันตกเป็นที่ราบ กว้างลาดจากแนวภูเขาลงสู่กว๊านประกอบ ด้วยลำธารหลายสาย
ไหลลงสู่กว๊าน ได้แก่ ห้วยแม่ต๋อม ห้วยแม่ใส น้ำแม่เรือ ห้วยแม่ต่ำ ห้วยแม่เหยี่ยน  

 
     1.6 ลักษณะของไม/้ป่าไม้ 

 ตำบลบ้านต๋อมมีลักษณะป่าไม้ 3 ประเภท ดังนี้ 
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1. ป่าเต็งรัง (Dry Diptevocarps Forest) ป่าชนิดนี้จะพบได้ตามยอดเขาและสันเขาโดยเฉพาะบนสันเขา
ดอยหลวง พรรณไม้ที่ขึ้นอยู่ได้แก่ รัง เต็ง เหียง พลวง รกฟ้า ฯลฯ พวกไม้พื้นล่างเป็นพวกหญ้าเพค ปรง 
เป็ง ฯลฯ  
2. ป่าเบญจพรรณชื้น (Misud Deciduous Forest) ป่าชนิดนี้มีความชุ่มชื้นมากกว่าป่าเต็งรัง อยู่ถัดจาก
ป่าเต็งรังลงมาถึงบริเวณลำห้วย พรรณไม้ที่ขึ้นอยู่ได้แก่ ประดู่ แดง มะค่าโมง มะค่าแต้ ตะแบกใหญ่ ชิ่ง
ชัน ยมหิน อ้อยช้าง ปออีเก้ง เสลา อินทนิน ตะเคียนหิน ซ่านและไผ่ต่างๆ  
3. ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest) ป่าชนิดนี้จะพบตามบริเวณขุนห้วย ซึ่งพื้นดินมีความชุ่มชื้นสูง
มาก พรรณไม้ที่ขึ้นอยู่จะเป็นไม้ไผ่ผลัดใบ ได้แก่ ตะเคียนหมู ตะเคียนทอง มะไฟป่า ยาง จำปีป่า และ
หวาย 
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
     2.1 เขตการปกครอง 
               จำนวนหมู่บ้าน   ประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งหมดจำนวน  18  หมู่บ้าน  ได้แก่ 

หมู่ที่  1  บ้านร่องห้า   หมู่ที่  2  บ้านสันต้นผึ้ง 
หมู่ที่  3  บ้านสันหนองเหนียว  หมู่ที่  4  บ้านต๋อมกลาง  
หมู่ที่  5  บ้านต๋อมดง   หมู่ที่  6  บ้านต๋อมดง  
หมู่ที่  7  บ้านต๋อมดง   หมู่ที่  8  บ้านห้วยทรายคำ 
หมู่ที่  9  บ้านร่องไผ่เหนือ   หมู่ที่  10  บ้านร่องไผ่ใต้ 
หมู่ที่  11  บ้านแท่นดอกไม้  หมู่ที่  12  บ้านสันป่างิ้ว 
หมู่ที่  13  บ้านร่องห้าป่าสัก  หมู่ที่  14  บ้านร่องห้าป่าฉำฉา 
หมู่ที่  15  บ้านร่องห้า  หมู่ที่  16  บ้านเกษตรพัฒนา 
หมู่ที่  17  บ้านแท่นดอกไม้  หมู่ที่  18  บ้านป่าสักร่มเย็น 

     2.2 การเลือกตั้ง 
      การบริหารการเมืองท้องถิ่น    
เทศบาลตำบลบ้านต๋อม  เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล  และมีโครงสร้างของเทศบาลตำบล 
ประกอบด้วย  2  ฝ่าย คือ 
  1)  ฝ่ายสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม  มีฐานะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ  มีสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง 
จำนวน  2  เขต  เขตละ  6  คน  มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม จำนวน  12  คน   

  2)  ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม  มีผู้บริหาร จำนวน  1 คน  คือ  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม   
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม จำนวน  2  คน  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม 1 คน และมีที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม 1 คน  ทำหน้าที่บริหารงานในเทศบาลตำบลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม /ระเบียบ/ข้อกฎหมาย รวมทั้งเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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   3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

จำนวนประชากรเยาวชน อายุต่ำกว่า  18  ปี  ชาย     1,057    คน   หญิง    1,008     คน 
จำนวนประชากร           อายุ      18-60  ปี  ชาย     3,449     คน  หญิง    4,088     คน 
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ อายุมากกว่า 60  ปี  ชาย     1,181     คน  หญิง    1,436     คน 
 

4. สภาพทางสังคม 
     4.1 การศึกษา 
 

  

4.2 สาธารณสุข 

ลำดับ
ที ่

สถานที ่ ประเภท/สังกัด ที่ตั้ง 

1 โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลของรัฐ/กระทรวงสาธารณสุข ม.11 ต.บ้านต๋อม 

2 รพ.สต.ตำบลบ้านต๋อม 
 

รพ.สต./กระทรวงสาธารณสุข ม.4  ต.บ้านต๋อม 

- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน    จำนวน     18  แห่ง 

- ร้านขายยา (ควบคุมโดยเภสัชกร)   จำนวน      3   แห่ง 

สถานศึกษา ประเภท ที่ตั้ง 
จำนวน

ครู 

จำนวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1 ต.บ้านต๋อม 3 16 20  36 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๋อมดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.7 ต.บ้านต๋อม 3 9 13 22 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.9 ต.บ้านต๋อม 2 8 10 18 

โรงเรียนบ้านร่องห้า มัธยมศึกษา/ขยายโอกาส ม.1 ต.บ้านต๋อม 16 93 69 162 

โรงเรียนบ้านต๋อม มัธยมศึกษา/ขยายโอกาส ม.12 ต.บ้านต๋อม 20 118 115 233 

โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ประถมศึกษา ม.17 ต.บ้านต๋อม 40 342 280 622 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา โรงเรียนอาชีวศึกษา ม.11 ต.บ้านต๋อม 82 1,969 727 2,656 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดมศึกษา ม.11 ต.บ้านต๋อม 42 34 373 407 

ศูนย์ กศน.พะเยา การศึกษานอกโรงเรียน ม.11 ต.บ้านต๋อม 26 1,107 523 1,630 
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- แพทย์ประจำตำบล     จำนวน      1   คน 

- อาสาสมัครสาธารณสุข     จำนวน   350   คน 

สถานะสุขภาพของประชาชนตำบลบ้านต๋อม 

แผนภูมิแสดง การป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ีสำคัญ ของประชากรตำบลบ้านต๋อม ปี 2559-2563  

 
ที่มา HDC เข้าถึงเมื่อ 30 กันยายน 2562 

การป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญของประชาชนตำบลบ้านต๋อม ปี 2563 พบว่า ประชาชนตำบล     
บ้านต๋อมป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด จำนวน 1,820 คน อัตราป่วย 14,320.56 ต่อแสนประชากร 
รองลงมาคือโรคเบาหวาน จำนวน 709 คน อัตราป่วย 5,578.72 ต่อแสนประชากร และโรคไต 133 คน อัตราป่วย 
1,046.50 คน เนื่องจากตำบลบ้านต๋อมมีบริบทเป็นชุมชนเมืองและชุมชนชนบท การเข้าถึงร้านอาหาร ร้านสะดวก
ซื้อ และการจำหน่ายอาหารปรุงสุกจึงเป็นสาเหตุให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆ 

กราฟแสดง การป่วยด้วยโรคทีต่้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาที่สำคัญ ของประชาชนตำบลบ้านต๋อม ปี 2559-2563  

 
                     ที่มา รายงาน 506 ปี 2559- 30 กันยายน 2563 
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การป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาที่สำคัญ ของประชาชนตำบลบ้านต๋อม ปี 2559-
2563 พบว่า ประชาชนตำบลบ้านต๋อมป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงมากที่สุด ตั้งแต่ปี 2559-2563 ซึ่งปี 2563 
ประชาชนป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงทั้งหมด  106 คน อัตราป่วย 834.05 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ ประชาชน
ป่วยด้วยไข้ไม่ทราบสาเหตุ จำนวน 86 คน อัตราป่วย 676.69 ต่อแสนประชากร และ โรคอาหารเป็นพิษ 69 คน 
อัตราป่วย 542.92 ต่อแสนประชากร ส่วนโรคไข้เลือดออก พบประชาชนป่วยมากในปี 2559 ปี 2562 และปี 2563 
ซึ่งปี 2563 มีประชาชนป่วยด้วยโรคึไข้เลือดออกจำนวน 15 คน อัตราป่วย 118.03 ต่อแสนประชากร 
 

กราฟแสดง สาเหตุการตายของประชากรตำบลบ้านต๋อม ปี 2553-2563 
 

 
ที่มา ทะเบียนการตาย ปี 2558-2563 

สาเหตุการตายของประชากรตำบลบ้านต๋อม ปี 2558-2563 พบว่า สาเหตุการตายอับดับ 1 ปี 2563 คือ    
โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 25 คน อัตราตาย 196.71 ต่อแสนประชากร ซึ่งมากกว่าอัตราตายด้วย
โรคมะเร็ง ที่มีอัตราตายเป็นอันดับ 1 ตั้งแตป่ี 2559-2562  ในปี 2563 ประชาชนตำบลบ้านต๋อมตายโดยโรคมะเร็ง
ทุกชนิด 20 คน อัตราตาย 157.37 ต่อแสนประชากร จำแนกเป็นมะเร็งตับและท่อน้ำดีมากที่สุด รองลงมาคือ
มะเร็งปอด สาเหตุการตายอันดับที่ 3 คือ ประชาชนตายด้วยไตวายเรื้อรัง จำนวน 11 คน อัตราป่วย 86.55 ต่อ
แสนประชากร สาเหตุที่ประชาชนตำบลบ้านต๋อม ตายด้วยโรคระบบหลอดเลือดและหัวใจเพิ่มขึ้น จนสูงกว่า
โรคมะเร็งทุกชนิดเนื่องจาก ตำบลบ้านต๋อมมีประชาสูงอายุเพ่ิมข้ึน และประชากรสูงอายุป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และไม่
สามารถควบคุมโรคให้อยู่ในระดับมาตรฐานได้ เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อหัวใจ และไต ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต ด้วยโรค
ระบบหัวใจและหลอดเลือด และโรคไตเรื้อรังเพิ่มขึ้น 
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มะเร็ง หัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ไตวายเร้ือรัง อุบัติเหตุ
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4.3 การสังคมสงเคราะห์ 
ข้อมูลผู้ได้รับการจัดสวัสดิการ 

หมู่ที่ 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 49 75 6 4 0 3 137 

2 47 56 5 8 3 2 121 

3 85 108 13 17 4 1 228 
4 58 95 11 20 2 5 191 
5 45 71 13 8 1 0 138 
6 59 71 4 9 3 2 148 
7 95 120 13 18 0 4 250 
8 56 62 14 7 1 5 145 
9 60 77 10 7 2 5 161 
10 76 85 10 9 2 9 191 
11 52 86 7 11 0 0 156 
12 36 56 11 6 2 3 114 
13 69 86 11 10 1 6 183 
14 36 68 12 7 3 3 129 
15 51 76 10 11 2 3 153 
16 38 39 8 3 1 3 92 
17 60 91 7 10 3 1 172 
18 24 38 7 4 3 3 79 
รวม 996 1,360 172 169 33 58 2,788 

 

แหล่งข้อมูล : งานพัฒนาชุมชน (ข้อมูล ณ เดือน มกราคม  2564) 

5.ระบบบริการพื้นฐาน 
     5.1 การคมนาคมขนส่ง 

เส้นทางคมนาคมและการขนส่งของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม   ในแต่ละหมู่บ้านของเทศบาลตำบลบ้าน
ต๋อม  และพ้ืนที่ใกล้เคียงจะมีถนนลาดยางเชื่อมต่อกันทำให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย  ดังนี้ 

1. ทางหลวงแผ่นดิน  สายพหลโยธิน (สายพะเยา-เชียงราย) ผ่านหมู่ที่ 1,11,13,14,15,17,18 
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2.  ถนน สปก.  จากหมู่ที่  13  ผ่านหมู่ที่  16  ไปจดห้วยบง 
3.  ถนนทางหลวงชนบท เชื่อมต่อจากทางหลวงแผ่นดิน สายพหลโยธิน  จากหมู่ท่ี  15  ผ่าน 
     หมู่ที่  2 , 12 , 4  ไปเชื่อมต่อถนนแขวงการทางพะเยา  หมายเลข 1193  สายแม่นาเรือ –  
     แม่ใจ 
4.  ถนนแขวงการทางพะเยา  หมายเลข  1193 สายแม่นาเรือ – แม่ใจ  ผ่านหมู่ที่  4 , 9 
5.  ถนนที่เชื่อมต่อจากถนนแขวงการทางพะเยา  หมายเลข  1193 สายแม่นาเรือ – แม่ใจ   
     ผ่านหมู่ที่  4 , 9  จำนวน  2  สาย  คือ 
 -  ถนนสาย อบจ.พะเยา  จากหมู่ท่ี 9  ผ่านหมู่ที่  10  ไปจดถนนแขวงการทางพะเยา 
         ในเขตพ้ืนที่ตำบลบ้านต๊ำ 

-  ถนนสาย อบจ.พะเยา  สายบ้านต๋อมกลาง – บ้านต๋อมใน  ตำบลสันป่าม่วง  
สำหรับถนนที่ใช้สัญจรไปมาในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเป็นหลัก   โดยจะมีถนน 

ลูกรังเป็นถนนที่ใช้สัญจรเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร   
 

     5.2 การไฟฟ้า 
- ครัวเรือนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม  มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน  โดยในเขตพื้นที่ตำบลบ้าน

ต๋อมเป็นที่ตั้งของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา  ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
   
      5.3 การประปา 

แหล่งน้ำที่สำคัญของตำบลบ้านต๋อม  ประกอบด้วย 
1. กว๊านพะเยา  ซึ่งเป็นบึงและแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ของจังหวัดพะเยา 
2. อ่างเก็บน้ำห้วยลึก  พื้นที่รับน้ำในฤดูฝน  536 ไร่  ฤดูแล้ง  100 ไร่  หมู่บ้านที่ได้รับ 
   ประโยชน์จากการใช้น้ำ  หมู่ที่  5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 
3.  ฝาย  จำนวน  15  แห่ง 
4.  บ่อน้ำตื้น จำนวน              1,106  แห่ง 
5.  บ่อโยก  จำนวน  14  แห่ง 
6.  ระบบประปา   จำนวน    9  แห่ง   แยกเป็น 
       -  ประปาหมู่บ้าน   จำนวน  9  แห่ง  (ประปาผิวดิน 3  แห่ง และประปาบาดาล  6  แห่ง) 
   - ประปาภูเขา       จำนวน  1  แห่ง 

 

     5.4 โทรศัพท์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นทำให้ในปัจจุบันประชาชนใช้บริการโทรศัพท์มือถือมากขึ้น
ส่งผลให้การใช้งานโทรศัพท์สาธารณะลดลง ทำให้พบเห็นตู้โทรศัพท์ที่สามารถใช้งานได้ลดลง ปรากฏการใช้งาน
โทรศัพท์ ดังนี้ โทรศัพท์บ้าน / โทรศัพท์มือถือ 
 

     5.5 ไปรษณีย/์การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 
- ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพะเยา  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่  หมู่ที่  11  ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา 
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- การขนส่งวัสดุครุภัณฑ์จากภาคเอกชน / ทางออนไลน์  
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
     6.1 การเกษตร   มีการทำนาปลูกข้าวเป็นพืชหลัก ปลูกข้าวเจ้า คิดเป็นร้อยละ 65 ของพ้ืนที่ทั้งหมด และปลูก
ข้าวเหนียว คิดเป็นร้อยละ 35 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ส่วนพืชรอง 
 พืชสวน ได้แก่ ยางพารา ลำไย มะม่วง 
 พืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด มันสำปะหลัง  
 

     6.2 การประมง มีการทำประมงพ้ืนบ้าน บริเวณกว๊านพะเยาฝั่งทิศตะวันตก 
 

     6.3 การปศุสัตว์ มีการเลี้ยงโค กระบือ เป็นหลัก และมีการเลี้ยงสุกร ไก่พันธ์ไข่ ไก่พ้ืนเมืองในบางพ้ืนที่ของ
ตำบลบ้านต๋อม 
 

     6.4 การบริการ 
หน่วยธุรกิจในพ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม  

- หอพัก    31   แห่ง -  โรงแรม  4  แห่ง 
- ปั๊มน้ำมัน     3    แห่ง -  ตลาด   3  แห่ง 
- โรงสี    21   แห่ง  
- ร้านค้า    45   แห่ง 

 

     6.5 การท่องเที่ยว 

สถานที่ท่องเที่ยว 

1.  วัดพระธาตุจอมทอง ตั้งอยู่  หมู่ที่  17     ตำบลบ้านต๋อม     

2.  หาดอิงกว๊าน  ตั้งอยู่  หมู่ที่  2 , 3  ตำบลบ้านต๋อม    

3.  ป่าหินบ่อสิบสอง ตั้งอยู่  หมู่ที่  16     ตำบลบ้านต๋อม 

4.  วังมัจฉา  ตั้งอยู่  หมู่ที่  5 , 6  ตำบลบ้านต๋อม 
 

     6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  

 อาชีพ 5 ลำดับแรก 
 1. รับจ้างทั่วไป 
 2. เกษตรกร 
 3. ค้าขาย 
 4. รับราชการ 
 5. ธุรกิจส่วนตัว 
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รายชื่อกลุ่มอาชีพในตำบลบ้านตอ๋ม (ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2564) 

 1.  กลุ่มจักสานผักตบชวา ม.2   ตัวแทนกลุ่ม นางประทุม ไก่งาม 
 2.  กลุ่มเกษตรกรรม ม.2    ตัวแทนกลุ่ม นายวันชัย เตียงประโคน 
 3.  กลุ่มจักสานผักตบชวา ม.2  ตัวแทนกลุ่ม นางปฏิญญา  ฟูเฟือง 
 4.  กลุ่มนาบัว ม.2    ตัวแทนกลุ่ม นางวิไลวรรณ ก้อนคำ 
 5.  กลุ่มจักสานผักตบชวา ม.3  ตัวแทนกลุ่ม นางผ่องศรี เมฆสุวรรณ 
 6.  กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน ม.3   ตัวแทนกลุ่ม นายสมบรูณ ์ บัวเทศ 
 7.  กลุ่มปศุสัตวไ์ร่นาสวนผสม ม.3  ตัวแทนกลุ่ม นายอนุวัฒน ์ เมฆสุวรรณ ์
 8.  กลุ่มครีมมะขามครูยุ ม.4   ตัวแทนกลุ่ม นางยุคัลทร   ทิวาศิริ 
 9.  กลุ่มจิ้นส้ม แคบหมู ม.4   ตัวแทนกลุ่ม นางนิตยาพร รัตนชมพ ู
 10.  กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง ม.4   ตัวแทนกลุ่ม นายจำนงค ์ ต่อมดวงแก้ว 
 11.  กลุ่มทำพริกป่น-ถั่วลิสงป่น ม.4  ตัวแทนกลุ่ม นางนงคราญ นามวงศ์ 
 12.  กลุ่มเลี้ยงโคและผลติภณัฑ์โค ม.4  ตัวแทนกลุ่ม นายนรินทร ์ เมืองใจ 
 13.  กลุ่มทำโคม ตุง พวงหรีด บายศรี ม.5 ตัวแทนกลุ่ม นางสมมา ชาวเหนือ 
 14.  กลุ่มงานจักสาน ม.5   ตัวแทนกลุ่ม นายคำม ี  ศิร ิ
 15.  กลุ่มเกษตรกรรมทางเลือก ม.5  ตัวแทนกลุ่ม นายป้อมเพชร กาพึง 
 16.  กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ม.5   ตัวแทนกลุ่ม นางสุภา  ใจซื่อ 
 17.  กลุ่มจักสานผักตบชวา ม.6  ตัวแทนกลุ่ม นางเยาวพร วงค์ปัญญา 
 18.  กลุ่มพรมเช็ดเท้า ม.6   ตัวแทนกลุ่ม นางนันทวัน ทองงามดี 
 19.  กลุ่มน้ำพริกแม่บ้านต๋อมดง  ม.6  ตัวแทนกลุ่ม นางประคีน เมืองวงค์ 
 20.  กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ ม.7   ตัวแทนกลุ่ม นายพิบูลย ์ เมืองวงค์ 
 21.  กลุ่มผักปลอดสารพิษ ม.7  ตัวแทนกลุ่ม นายศรีมลู ใจการ 
 22.  กลุ่มออมทรัพย์ ม.7   ตัวแทนกลุ่ม นายเริง  แก้วคงบุญ 
 23.  กลุ่มจักสานผักตบชวา ม.7  ตัวแทนกลุ่ม นางสาวปรางประภา   วงค์ปัญญา 
 24.  กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ ม.7   ตัวแทนกลุ่ม นายถนอม ยาด ี
 25.  กลุ่มหมอสมุนไพร ม.8   ตัวแทนกลุ่ม นายสำราญ กุลแสง   
 26.  กลุ่มผ้าเช็ดเท้า ม.10   ตัวแทนกลุ่ม นางอารีย์ เมืองซื่อ 
 27.  กลุ่มผ้าทอพื้นเมือง , ทอเสื่อกก ม.10 ตัวแทนกลุ่ม นางกัญญาณ ี เครือสุวรรณ 
 28.  กลุ่มเลี้ยงไก่ชน ม.11   ตัวแทนกลุ่ม นายสมเกียรต ิ เชื้ออยู่นาน 
 29.  กลุ่มจักสานผักตบชวา ม.12  ตัวแทนกลุ่ม นางคำเอ้ย จับใจนาย 
 30.  กลุ่มจักสานผักตบชวา ม.12  ตัวแทนกลุ่ม นางลาวัลย ์ ดวงต๋า 
 31.  กลุ่มแม่บ้านขนมไทยเบเกอรี ่ม.13  ตัวแทนกลุ่ม นางสาวกัญญาวาสน์   วสุหิรญักร 
 32.  กลุ่มเย็บผ้า ม.13   ตัวแทนกลุ่ม นางสาวจันทร ์ หอมนาน 
 33.  กลุ่มยาสมุนไพรพื้นบ้าน ม.13  ตัวแทนกลุ่ม นางกนกวรรณ คำลือ 
 34.  กลุ่มแปรรูปอาหาร (หมี่กรอบผลไม้) ม.14 ตัวแทนกลุ่ม   นางสาวพรภิมล  ศรโีสภณ 
 35.  กลุ่มจักสานผักตบชวา ม.15  ตัวแทนกลุ่ม นางแหน้น เพียรทำ 
 36.  กลุ่มป่าชุมชนเกษตรพัฒนา ม.16  ตัวแทนกลุ่ม นายโกสินทร์  ศรีบรรเทา 
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37.  กลุ่มแปรรูปผลติภณัฑ์จากใบไม้ ม.16 ตัวแทนกลุ่ม นายโกสินทร์  ศรีบรรเทา 
 38.  กลุ่มจานใบไม้ศริิสุข ม.16  ตัวแทนกลุ่ม นางสุดา  พัวศิริ 
 39.  กลุ่มเลี้ยงไก่ชน ม.17   ตัวแทนกลุ่ม นายทรงเกียรต ิ คร่องรับ 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

     7.1 การนับถือศาสนา 

  1. ศาสนาพุทธ    ร้อยละ    99.85 

  2. ศาสนาครสิต์    ร้อยละ     0.12 

  3. ศาสนาอิสลาม    ร้อยละ     0.02 

  4. ศาสนาอื่น ๆ     ร้อยละ     0.02 

 

สถาบันและองค์การทางศาสนา 

     มีวัดจำนวน 7 แห่ง   สำนักสงฆ์  จำนวน 1 แห่ง   และโบสถ์คริสตจักร จำนวน  1 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ลำดับที ่ สถานที ่ ที่ต้ัง 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

วัดบ้านร่องห้า   

วัดต๋อมใต้ศรีมณฑล 

วัดต๋อมกลาง 

วัดต๋อมดง  

วัดห้วยทรายคำ   

วัดบ้านร่องไผ ่

วัดพระธาตจุอมทอง 

สำนักสงฆ์ปฏิรูป 

โบสถ์ครสิตจักร 

ม.1  ต.บ้านต๋อม  อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา 

ม.3  ต.บ้านต๋อม  อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา 

ม.4  ต.บ้านต๋อม  อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา 

ม.5  ต.บ้านต๋อม  อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา 

ม.8  ต.บ้านต๋อม  อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา 

ม.10  ต.บ้านต๋อม  อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา 

ม.11  ต.บ้านต๋อม  อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา 

ม.16  ต.บ้านต๋อม  อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา 

ม.17  ต.บ้านต๋อม  อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา 

 

 

     7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

 1. ประเพณไีหว้พระธาตุจอมทอง  จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 4 ของทุกปี 
 2. ประเพณไีหว้พระเจ้าตนหลวง จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 6 ประมาณเดือน พฤษภาคม ของทุกปี 
 3. ประเพณเีลี้ยงผีขุนน้ำ จัดขึ้นในวันท่ี 16 เดือน เมษายน ของทุกปี 
 4. ประเพณลีอยกระทง (ยี่เป็ง) จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือนยีเ่หนือ (เดือน พฤศจิกายน) 
 5. งานประเพณสีลากภัต จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือนสิบสองเหนือ จนถึงเดือนเกี๋ยงดับ ประมาณเดือนกันยายน 

    จนถึงเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี 
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6. แห่เทียนพรรษา จัดขึ้นในวันอาสาฬหบูชาหรือ วันเพ็ญเดือนแปด ของทุกปี 
7. งานสักการะบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง จัดขึ้นในวันที่ 5 เดือน มีนาคม ของทุกปี 
8. งานประเพณีกินข้าวใหม่น้ำหวาน จัดขึ้นในเดือนมกราคม ของทุกปี  

     7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 1. นายบุญทา เครือวงค์ อายุ 74 ปี  การเกษตร ทำเกษตรแบบผสม 
      ที่ตั้ง 288 หมู่ 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 

2. นายบุญแลง วงศ์วาลเรือน อาย ุ66 ปี การเกษตร คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอด 
     ที่ตั้ง 76 หมู่ 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
3. นายประนอม ปิ่นทอง  อายุ 56 ปี การเกษตร เกษตรแบบผสม 
     ที่ตั้ง  56  หมู่ 1 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
 
4. นายบุญมี วงศ์วาลแก้ว  อายุ 69 ปี  การแพทย์และสาธารณสุข หมอเมือง 
     ที่ตั้ง 132  หมู่ 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
5. นายปั๋น เช้ือทอง อายุ 76 ปี  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณ ี
     ที่ตั้ง  200 หมู่ 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 

 6. นายวันชัย เตียงประโคน การเกษตร ทำเกษตรแบบผสม 
      ที่ตั้ง 37 หมู่ 2 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
 7. นายจันทร์ พุ่มพวง อายุ 69 ปี การแพทย์และสาธารณสุข หมอเมือง  
      ที่ตั้ง  หมู่ 2 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
 8. นายทองใบ พุ่มทอง อายุ 60 ปี ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
      ที่ตั้ง 145/1 หมู่ 2 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
 9. นางสาวนิตยา ดวงตา อายุ 34 ปี อุตสาหกรรม หัตกรรม จักสาน สานกระเป๋าผักตบชวา 
      ที่ตั้ง 70 หมู่ 2 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
 10. นายประทม ไก่งาม  การเกษตรแบบผสม 
      ที่ตั้ง 18/1 หมู่ 2 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
 11. นายสมบูรณ์ บัวเทศ อายุ 63 ปี การเกษตร ประมงพื้นบ้าน 
    ที่ตั้ง 84 หมู่ 3 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
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12. นายทน แสวงงาม การแพทย์และสาธารณสุข หมอเมือง 
     ที่ตั้ง หมู่ 3  ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ. พะเยา 
 
13. นายสงวน กล้าจริง ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี   
     ที่ตั้ง หมู่ 3  ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ. พะเยา 
 
14. นายทอง เภตรา อุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสาน 
     ที่ตั้ง หมู่ 3  ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ. พะเยา 
 
15. นายจำนง ต่อมดวงแก้ว อายุ 66 ปี การเกษตร ทำเกษตรแบบผสม 
     ที่ตั้ง 159 หมู่ 4  ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ. พะเยา 
 
16. นางวันดี ต่อมดวงแก้ว อายุ 64 ปี ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี การฟ้อนรำ  
     ที่ตั้ง 159 หมู่ 4  ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ. พะเยา 
 
17. นางลำดวน บัวเทศ อายุ 70 ปี อุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสาน ดอกไม้ประดิษฐ์ ตุง 
     ที่ตั้ง 80 หมู่ 4  ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ. พะเยา 

 
 18. นายป้อมเพชร กาพึง อายุ 66 ปี การเกษตร ทำเกษตรแบบผสม 
      ที่ตั้ง 80 หมู่ 5 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
 19. นายเมา นันทาทอง อายุ 77 ปี การแพทย์สาธารณสุข หมอเมือง 
      ที่ตั้ง 41 หมู่ 5 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
 20. นางสมมา ชาวเหนือ อายุ 64 ปี ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  บายศรีสู่ขวัญ ส่งเคราะห์ ส่งแถน 
      ที่ตั้ง 63 หมู่ 5 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ. พะเยา 
 

21. นายคำมี ศิริ อายุ  77 ปี ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณ ี
     ที่ตั้ง 25 หมู่ 5  ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ. พะเยา 
 
22. นายถนอม ยอดอ้อย อายุ 58 ปี อุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสาน แกะสลักผลไมต้่างๆ 
     ที่ตั้ง 84 หมู่ 5  ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ. พะเยา 
 
23. นางละออทิพย์ หลักฐาน  อายุ 58 ปี  อุตสาหกรรม หตัถกรรม จักสาน การเย็บผ้า 
     ที่ตั้ง 127 หมู่ 5  ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ. พะเยา 
 
24. นายจำรัส ดำรงจิตรโชติ  อาย ุ65 ปี ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี งานศิลปะดนตรี งานไม้ 
     ที่ตั้ง 71 หมู่ 5  ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ. พะเยา 
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25. นายพงษ์การ บุญจันทร์ อายุ 63 ปี อุตสาหกรรม หตัถกรรม จักสาน งานเหล็กต่างๆ 
     ที่ตั้ง 62 หมู่ 5  ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ. พะเยา 
 
26. นางสาวชนิตร์นันท์ เพ็ชรรัตน ์ อายุ 38 ปี  อุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสาน การทำขนม 
     ที่ตั้ง 73 หมู่ 5 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ. พะเยา 
 
27. นายสนิท ใจการ อายุ 61 ปี อุตสาหกรรม หตัถกรรม จักสาน  ด้านงานไฟฟ้า 
     ที่ตั้ง 22 หมู่ 6 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
28. นางสาวเป็ง เหมี้ยงหอม อายุ 66 ปี  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณ ีการฟ้อนรำ 
     ที่ตั้ง 25 หมู่ 6 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
29. นางบุญมี ใจการ อายุ 59 ปี  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี การฟ้อนรำ 
     ที่ตั้ง 131 หมู่ 6 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
30. นายทวี ใจการ อายุ 59 ปี  อุตสาหกรรม หตัถกรรม จักสาน  ช่างปูน ช่างไม้ 
     ที่ตั้ง 8 หมู่ 6 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
31. นางเยาวพร วงศ์ปัญญา อายุ 67 ปี  อุตสาหกรรม หตัถกรรม จกัสาน   การผักตบชวา 
     ที่ตั้ง 8 หมู่ 6  ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
32. นางเปลี่ยน เสมอใจ  อายุ 67 ปี  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี การฟ้อนรำ 
     ที่ตั้ง 123 หมู่ 6 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
33. นายปรีชา ใจการ อายุ 58 ปี  อุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสาน  ช่างปูน 
     ที่ตั้ง  22/1 หมู่ 6 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
34. นางสมศรี ใจการ  อายุ 61 ปี ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี หมอนวด 
     ที่ตั้ง 24 หมู่ 6 ต.บ้านต๋อม อ. เมือง จ.พะเยา 
 
35. นายสมบูรณ์ แปงมูล  อุตสาหกรรม หตัถกรรม จักสาน  ช่างปูน 
     ที่ตั้ง 143 หมู่ 6 ต.บ้านต๋อม อ. เมือง จ.พะเยา 
 

 36. นายพรเกษตร วงศ์ปัญญา อายุ 61 ปี ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา จริยธรรม ประชาสัมพันธ์  
     บายศรีสู่ขวัญ ส่งเคราะห์ ส่งแถน พิธีกรรม พิธีกร พิธีการ 
     ที่ตั้ง  63 หมู่ 6 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ. พะเยา 
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37. นายน้อย ศรีนิล อายุ 80 ปี ปราชญ์พื้นบ้าน สอนภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆให้กับชาวบ้านในชุมชน  
     ที่ตั้ง 95 หมู่ 6 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
 38. นายแก้วมูล จินะใจหาญ อายุ 82 ปี อุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสาน ช่างแกะสลัก 
    ที่ตั้ง 13 หมู่ 7 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
 39. นางมูล ใจซื่อ อายุ 66 ปี อุตสาหกรรม หัตกรรม จักสาน ทอผ้าตุง 
    ที่ตั้ง 99 หมู่ 7 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
 40. นายลือ ใจการ อายุ 77 ปี อุตสาหกรรม หัตกรรม จักสาน ทำเข่ง ทำตะกร้า 
      ที่ตั้ง 140 หมู่ 140 หมู่ 7 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
 41. นายบุญ จุมปารี อายุ 61 ปี อุตสาหกรรม หัตกรรม จักสาน ทำโคมลอย 
      ที่ตั้ง 191 หมู่ 7 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ. พะเยา 
 
 42. นางบุญมา ใจการ อายุ 73 ปี อุตสาหกรรม หัตกรรม จักสาน งานประดิษฐ์ โคมล้านนา 
      ที่ตั้ง 139 หมู่ 7 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ. พะเยา 
 
 43. นายมูล เมืองวงค์ อายุ 80 ปี อุตสาหกรรม หัตกรรม จักสาน งานประดิษฐ์ โคมล้านนา 
      ที่ตั้ง 60/1 หมู่ 7 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ. พะเยา 
 
 44. นายมูล เมืองซื่อ อายุ 88 ปี อุตสาหกรรม หัตกรรม จักสาน ทอตุงพ้ืนเมือง 
      ที่ตั้ง 99 หมู่ 7 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ. พะเยา 
 

45. นายบุญชู เขมาพิทักษ์ อายุ 72 ปี ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา จริยธรรม ประชาสัมพันธ์  
     บายศรีสู่ขวัญ ส่งเคราะห์ ส่งแถน พิธีกรรม พิธีกร พิธีการ 
     ที่ตั้ง 67 หมู่ 7  ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ. พะเยา 
 
46. นายแก้วมูล ใจการ  อายุ 79 ปี ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  ดนตรีพื้นบ้าน 
     ที่ตั้ง  139 หมู่ 7  ต.บ้านต๋อม อ. เมือง จ.พะเยา 
 
47. นายวงศ์ วงศ์ปัญญา อายุ  79  ปี  การเกษตร  สมุนไพรพื้นบ้าน 
     ที่ตั้ง  139 หมู่ 7  ต.บ้านต๋อม อ. เมือง จ.พะเยา 
 
48. นายสำราญ กลุแสง  อายุ 65 ปี  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  
     ที่ตั้ง  12 หมู่ 8 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
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49. นายบุญ กุลแสง อายุ 73 ปี  อุตสาหกรรม หตัถกรรม จักสาน จักสานไม้ไผ่ 
     ที่ตั้ง  128 หมู่ 8 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
50. นายก๋วน คำเรือน อายุ 48 ปี  อุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสาน ช่างปูน 
     ที่ตั้ง  128 หมู่ 8 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
51. นายพุธ ขัดศรี  อายุ 60 ปี  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี บายศรสีู่ขวัญ ส่งเคราะห์ ส่งแถน 
     ที่ตั้ง  104 หมู่ 8  ต. บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 

 
 52. นายคงเดช เมธา อายุ 71 ปี อุตสาหกรรม หัตกรรม จักสาน ทำไม้กวาดทางมะพร้าว 
      ที่ตั้ง 39/1 หมู่ 10 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 

53. นายม๊ะ เพียรนา  อายุ 70 ปี  การแพทย์และสาธารณสุข  หมอเมือง 
     ที่ตั้ง  70 หมู่ 10 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ. พะเยา 
 
54. นายมงคลชัย  นามเมือง อาย ุ47 ปี  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา จริยธรรม บานศรีสู่ขวัญ 
     ที่ตั้ง   27 หมู่ 10  ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
55. นายช่วย โนสุยะ  อายุ  71 ปี อุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสาน   
     ที่ตั้ง 15/1 หมู่ 10 ต. บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
56. นายตา มวลเมียง อายุ 70 ปี อุตสาหกรรม หตัถกรรม จักสาน   ช่างไม้ 
     ที่ตั้ง 14 หมู่ 10 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
57. นายทิศ ใจกล้า อายุ 59 ปี อุตสาหกรรม หตัถกรรม จักสาน   ช่างปูน 
     ที่ตั้ง หมู่ 10 ต.บ้านต๋อม อ.เมอืง จ.พะเยา 
 
58. นายสมเกียรติ ฟักทอง  อายุ 47 ปี อุตสาหกรรม หตัถกรรม จักสาน   ช่างไฟ 
     ที่ตั้ง หมู่ 10 ต.บ้านต๋อม อ.เมอืง จ.พะเยา 

 
 59. นายก๋วน ยอดพล อายุ 69 ปี ศาสนา จริยธรรม สู่ขวัญ พิธีกรรม 
      ที่ตั้ง 116 หมู่ 12 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ. พะเยา 
 

60. นายกัณตภณ อ้อยบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา จรยิธรรม ศลิปะดนตรี หมอพ้ืนบ้าน 
     ที่ตั้ง 179 หมู่ 12 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
61. นายรันดร์ แสวงงาม  อายุ 62 ปี  การเกษตร ประมงพื้นบ้าน 
     ที่ตั้ง 15 หมู่ 12 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
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62. นายทรง ดวงต๋า  อายุ 81 ปี   อุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสาน    
     ที่ตั้ง 113  หมู่ 12  ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ. พะเยา 
 
63. นางวิไลวรรณ  เดินแปง  อาย ุ61 ปี  การแพทย์และสาธารณสุข หมอเมือง 
     ที่ตั้ง 18 หมู่ 12 ต. บ้านต๋อม อ. เมือง จ.พะเยา 
 
64. นางไหล ดวงต๋า  อายุ 83 ปี  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา จริยธรรม ประชาสัมพันธ์ 
     ที่ตั้ง 113 หมู่ 12 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
65. นางสาวดวงมณี ยอดพล  อายุ 52 ปี  อุตสาหกรรม หตัถกรรม จักสาน    
     ที่ตั้ง 116 หมู่ 12  ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
66. นางเบ็ญจมาส เถื่อนกลีบ  อายุ 46 ปี อุตสาหกรรม หตัถกรรม จักสาน    
     ที่ตั้ง  137 หมู่ 12 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 

 
 67. นายปุ๋ม วงค์วาลเรือน อายุ 68 ปี ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี เครื่องวง ระนาด ฆ้องวง กลอง 
    ที่ตั้ง 233 หมู่ 13 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
 68. นายคล้าย ยอดอ้อย อายุ 86 ปี อุตสาหกรรม หัตกรรม จักสาน จักสารตะกร้า ไซ ข้อง เปล 
    ที่ตั้ง 17 หมู่ 13 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 

69. นายพงศ์เดช เก่งการ  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา จริยธรรม ประชาสัมพันธ์ บายศรสีู่ขวัญ 
     ที่ตั้ง 19 หมู่ 13 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
70. นางเกี๋ยงคำ ยอดอ้อย  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  การฟ้อนรำ 
     ที่ตั้ง  17 หมู่ 13 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
71. นายจำนง ราชพีล อายุ 69 ปี เกษตร ทำเกษตรแบบผสม 
     ที่ตั้ง 248 หมู่ 13 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
72. มานัส ธนะสังค์   ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี   ดนตรไีทย ดนตรีพื้นฐาน 
     ที่ตั้ง หมู่ 13 ต.บ้านต๋อม อ.เมอืง จ.พะเยา 
 
73. นางกัญธนิดา โอภาสฐติิยศ  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี    การฟ้อนรำ 
     ที่ตั้ง  หมู่ 13 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
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74. นายสุข ทวีเชื้อ อายุ 71 ปี การเกษตร ทำเกษตรแบบผสม 
     ที่ตั้ง 201 หมู่ 13 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
75. นางเครือวัลย์ คำลือ  อุตสาหกรรม หตัถกรรม จักสาน   เจียระไนพลอย 
     ที่ตั้ง  หมู่ 13 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 

 
 76. นางศรีบุตร แก้วประภา อายุ 69 ปี ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี จ้อย ซอ ร้องเพลง ฟ้อน 
      ที่ตั้ง 163 หมู่ 14 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
 77. นางแสงรวง อัมทรากูล อายุ 67 ปี อุตสาหกรรม หัตกรรม จักสาน งานประดิษฐ์ โคมล้านนา 
      ที่ตั้ง 419/1 หมู่ 14 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ. พะเยา 
 

78. นายแก้วมา บุญมา อายุ 76 ปี ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี จดัเครื่องสืบชะตา 
     ที่ตั้ง 577 หมู่ 14 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
79. นายวีระพล มีทอง อายุ 59 ปี อุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสาน ช่างปูน 
     ที่ตั้ง 463 หมู่ 14 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 

 
 80. นายศรีมูล มลูเชื้อ อายุ 80 ปี ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี บายศรีสู่ขวัญ ส่งเคราะห์ ส่งแถน  
     ที่ตั้ง 279 หมู่ 15 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
 81. นายขาล ดอนทิพย์ทราย อายุ 86 ปี การแพทย์สาธารณสุข หมอเมือง 
      ที่ตั้ง 52 หมู่ 15 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 

82. นายลพ มีทอง อายุ 77 ปี การเกษตร เกษตรชีวะวิถี / วิทยากรและแหล่งเรียนรู้ 
      ที่ตั้ง 3 หมู่ 16 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
83. นางสุดา บัวศิริ การเกษตร การใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์  
     ที่ตั้ง 79 หมู่ 16 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
84. นายเมือง ชาวเหนือ อุตสาหกรรม หตัถกรรม จักสาน    
     ที่ตั้ง 588 หมู่ 16 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
85. นายวินัย เจียตระกูล อายุ 76 ปี การเกษตร การเพาะเชื้อเหด็ 
     ที่ตั้ง 390 หมู่ 17 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
86. นายณัฐพล ชุมคำลือ อายุ 24 ปี ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี บายศรี สู่ขวญั 
     ที่ตั้ง 267/4 หมู่ 17 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
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87. นางตุ่มแก้ว จอมปิน อายุ 71 ปี ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี บายศร ี
     ที่ตั้ง 232/4 หมู่ 17 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
88. นายเสาร์ กลุแสง อายุ 75 ปี การแพทย์ สาธารณสุข หมอเมือง 
     ที่ตั้ง 207 หมู่ 18 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
89. นางประนอม เครือปัน อายุ 57 ปี ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี การฟ้อนรำ 
     ที่ตั้ง 570 หมู่ 18 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 

 90. นายสร้อย คล่องรับ อายุ 73 ปี การแพทย์และสาธารณสุข หมอเมือง 
    ที่ตั้ง 207 หมู่ 18 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
 91. นายสิงห์แก้ว อ้อยยาว อายุ 77 ปี ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ค่าว ซอพ้ืนบ้าน 
    ที่ตั้ง 15 หมู่ 18 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 

 

7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลกึ 
 1. คุณดี้หมี่กรอบรสผลไม ้
    ที่ตั้ง 38 หมู่ 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา  โทรศัพท์ 063-546-4232 
 
 2. ผลิตภัณฑจ์ากบัว (บัวสด หัวบวัเช่ือม น้ำหัวบัว) 
    ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา  โทรศัพท์ 083-867-8867 
 

 3. ผลิตภัณฑส์รา้งสุขผูสู้งวัย (น้ำพริก ข้าวแต๋น ไม้กวาด ฯลฯ) 
    ที่ตั้ง วัดร่องห้า วัดต๋อมดง ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา  โทรศัพท์ 054-458771 
 
 4. ผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้า เปลนอนถักด้วยมือ 
    ที่ตั้ง กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 6 , 11 , 17 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา  โทรศัพท์ 081-079-6926  
 

 5. ผลิตภัณฑ์นำ้พริกแกง พริกลาบ แม่บ้านต๋อมดง 
    ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา  โทรศัพท์ 085-614-7139 
 

 6. ผลิตภัณฑเ์กษตรอินทรีย์ ผลไม ้ไส้อั่วสมุนไพร (สวนกลิ่นดิน) 
    ที่ตั้ง 86 หมู่ 7 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา  โทรศัพท์ 099-976-3538 
 

 7. ผลิตภัณฑจ์ากผักตบชวาบ้านตอ๋มดง 
     ที่ตั้ง 62 หมู่ 7 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา      โทรศัพท์ 085-904-4998 
 

 8. ผลิตภัณฑเ์สื้อผ้า กระเป๋า ผ้าพืน้เมือง (กลุ่มด้นผ้าด้วยมือพะเยารอเธอ) 
   ที่ตั้ง 44/1 หมู่ 10 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา   โทรศัพท์ 091-068-8607 
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9. ผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้าแฟนซ ี
    ที่ตั้ง 51/1 หมู่ 10 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา  โทรศัพท์ 054-452405 
 

 10. ผลิตภณัฑ์เครื่องเงินและอัญมณ ี
    ที่ตั้ง 570 หมู่ 13 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา  โทรศัพท์ 095-564-9248 
 

 11. ผลิตภณัฑ์ขนมหวาน ขนมไทย เบเกอรี่ (NA Bakery) 
    ที่ตั้ง 51 หมู่ 13 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา  โทรศัพท์ 062-682-6294 
 

 12. ผลิตภณัฑ์ยาสมุนไพรพื้นบ้าน 
    ที่ตั้ง 14 หมู่ 13 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา  โทรศัพท์ 087-4444595 
 

 13. ผลิตภณัฑ์จากผักตบชวา ร่องห้าสามัคค ี
     ที่ตั้ง 31 หมู่ 15 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา  โทรศัพท์ 086-923-0810 
 

 14. ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากใบไม้ (ถ้วย จานใบไม้) กลุ่มบา้นต้นไม ้
    ที่ตั้ง หมู่ 16 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา  โทรศัพท์ 085-523-0702 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
     8.1 น้ำ 

8.1.1 แหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่  กว๊านพะเยา 
 

8.1.2 อ่างเก็บน้ำ 
 - อ่างเก็บน้ำห้วยส้ม  - อ่างเก็บน้ำห้วยลึก  - อ่างเก็บน้ำห้วยบง 
 

8.1.3 ลำน้ำ 
 - ลำน้ำห้วยบง   - ลำน้ำห้วยลึก   - ลำน้ำร่องอ้อ 
 - ลำน้ำแม่ต๋อม   - ลำน้ำห้วยเคียน   - ลำน้ำห้วยสม้ 
 - ลำน้ำร่องห้า   - ลำน้ำห้วยเกี๋ยง 
 

8.1.3 สระประปา  สระประปาหมูท่ี่ 16 ตำบลบ้านต๋อม 
 

     8.2 ป่าไม้ 
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง 

 

     8.3 ภูเขา 
 ดอยหลวง 
 

     8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ    โดยสภาพทั่วไปพ้ืนท่ีตำบลบ้านต๋อมมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 
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ส่วนที่  2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  
 

 

1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็น
พลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มี
การตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560  มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง กำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
ทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 

 

วิสัยทัศน์ ประเทศไทย คือ 

“ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

มั่นคง  

➢ มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ และมีความ

มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

➢ ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย 

➢ สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง มีที่อยู่

อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

➢ มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ 

มั่งคั่ง 

➢ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อม

ล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน 

➢ เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของ

การเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน 

➢ มีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน

และทุนอื่น ๆ 
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ยั่งยืน 

➢ การพัฒนาที ่สามารถสร้างความเจริญด้านรายได ้ และคุณภาพชีว ิตของประชาชนอย่างต่อเนื ่อง โดยไ ม่ใช้

ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 

➢ มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก 

➢ คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ 

“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม  
ฐานทรัพยากรธรรมชาตยิั่งยืน” 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก ่

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย  
 1. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 

 2. บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 

 3. กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาความมั่นคง 

 4. ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ช่ืนชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ 

 5. การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด  

1. ความสุขของประชากรไทย 

2. ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 

3. ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง  

4. บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ 

5. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  

โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ ้นกับ

ประเทศชาติบ้านเมือง 
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2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่าง

รวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น 

3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที ่กระทบต่อความมั ่นคงของชาติ  เพื ่อยกระดับขีด

ความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง 

4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อ

สร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลกอย่างยั่งยืน 

5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไกสำคัญต่าง ๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และ

การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ 
 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 เป้าหมาย  

 1. ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
 

ตัวชี้วัด  

1. รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้ 

2. ผลิตภาพการผลิตของประเทศท้ังในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 

3. การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

4. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 

1. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า  และ

ความหลากหลายของสินค้าเกษตร 

2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื ่อน

ประเทศไทยไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต 

3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการ

ท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 

4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่าย

คมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มีทักษะ

และจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน 
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3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

เป้าหมาย  

 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 

ตัวชี้วัด  

(1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 

(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(3) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 
 

โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ประกอบด้วย 7 ประเด็น ได้แก่ 

1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่

พึงประสงค ์

2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย  

3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะ

การเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา 

4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดยการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถ

พิเศษ การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่าง

มั่นคง 

5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม 

6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ  โดยมุ่งส่งเสริมการ

ใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร

และมีคุณภาพมาตรฐาน 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 เป้าหมาย  

 1. สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 

 2. กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนา

ประเทศในทุกระดับ 

 3. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ 
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ตัวชี้วัด  

1. ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 
3. ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ

เทคโนโลยีและ 
4. คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ   

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย 4 ประเด็น 
ได้แก่ 
1. การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
4. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 

 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย  
  1.  อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
 2.  ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ
ของประเทศ 
 3.  ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของ
ระบบนิเวศ 
 4. ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของ
การมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 

ตัวชี้วัด  

1. พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู 
3. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย  6  ประเด็น 

1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
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4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง 

5. พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 

 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 เป้าหมาย  

  1.  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 2.   ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 3.   ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 4.  กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
 

ตัวชี้วัด  

1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
2. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
3. ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
4. ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่ 

1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใส 

2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุก
ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ 

4. ภาครัฐมีความทันสมัย 
5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น 

และเป็นมืออาชีพ 
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและและประพฤติมิชอบ 
7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 
8 .  กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
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การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

1. ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

2. ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

4. ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

5. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 

6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

************************************************************************************************* 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (23 แผนแม่บท) พฤศจิกายน 2561 
  

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งสิ้น 23 

ประเด็นแผนแม่บท ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมถึงการจัดทำงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี

ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว 

เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

1.แผนแม่บทประเด็นความมั่นคง เป็นการดำเนินการเพื่อทำให้ประเทศชาติมั่นคง (ในทุกมิติ) อย่างยั่งยืน คนไทยอยู่ดี กินดี มี
ความสุข มีความสามัคคีปรองดอง มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในปัจจุบัน และป้องกันไม่ให้เกิด
ปัญหาใหม่ในอนาคต ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติในทุกมิติ 
ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลให้การบริการจัดการและการพัฒนาประเทศในทุกด้าน
ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก ่

(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาทีม่ีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
(4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติ 
(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

 
2. แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ ให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับภูมภิาคตา่ง ๆ ทั้งในประเด็นความ
มั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาประเทศ ที่ยึดตามมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศได้อย่างเป็นบูรณาการ
ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก ่
(1) ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ 
(2) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 
(3) การพัฒนาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ  
(4) การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก 
(5) การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ 
 

3. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการเกษตร จะให้ความสำคัญกับการปรับตัวจากการทำเกษตรแบบดั้งเดิมไปเป็นเกษตร
อุตสาหกรรม/การแปรรูปเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มสูง การเพิ่มผลิตภาพการผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการใช้
ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยอาหาร เพื่อเป็นภาคการผลิตที่สร้าง
รายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ประกอบด้วย 6 แผนย่อย ดังนี ้ 
(1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น  
(2) เกษตรปลอดภัย  
(3) เกษตรชีวภาพ  
(4) เกษตรแปรรูป  
(5) เกษตรอัจฉริยะ  
(6) การพัฒนาระบบนิเวศของภาคเกษตร 
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4. แผนแม่บทประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาเป็นองค์รวมและการสร้างระบบนิเวศ
ให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตได้เติบโต โดยเน้นการสร้างรากฐานขออุตสาหกรรมและบริการและสร้างสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมและบริการ ทั้งด้านบุคลากร และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นการพัฒนาต่อยอดจากฐาน
อุตสาหกรรมและบริการเดิมที่มีความเข้มแข็ง และสร้างโอกาสทุกอุตสาหกรรมในการปรับตัวและสร้างศักยภาพใหม่ ในระยะต่อไป
จะเป็นการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตได้เติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทย สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของตนเอง ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ และเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมและบริการที่
ประเทศไทยมีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก ประกอบด้วย 6 แผนย่อย ดังน้ี  

(1) อุตสาหกรรมชีวภาพ  
(2) อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร  
(3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปญัญาประดิษฐ์  
(4) อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม  
(5) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ  
(6) ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 

5. แผนแม่บทประเด็นการท่องเที่ยว แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวจะให้
ความสำคัญกับการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลกท่ีเป็นกลไกหลักในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยโดยจะต้องพัฒนาการท่องเที่ยวท้ังระบบ มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาท่ีมีศักยภาพ แต่ยังคงรักษา
จุดเด่นของประเทศด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
ไว้ได้ ประกอบด้วย 7 แผนย่อย ดังน้ี  
(1) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
(2) การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
(3) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย  
(4) การท่องเที่ยวสำราญทางนำ้ 
(5) การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค  
(6) ระบบนิเวศสรา้งความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(7) การฟื้นฟูชายหาดทีเ่ป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 

6. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะที่
สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นที่อยู่อาศัย ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่ม 
โดยผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนท่ี ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังน้ี 
(1) การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
(2) การพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองพิเศษ 
 

7. แผนแม่บทประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยมุ่งเน้นการขยาย

ขีดความสามารถพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและระบบโล     จิสติกส์พลังงาน ดิจิทัล 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อยกระดับผลิตภาพของภาคการผลิตและบริการลดต้นทุนการผลิตและบริการให้แข่งขันได้

ในระดับสากล สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอย่างเป็นระบบ รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้

สามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรับตัวได้ทันกับ 
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แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต โดยภายใต้แผนแม่บทด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ได้แก ่

(1) โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
(2) โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน  
(3) โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
(4) โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 
8. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  จะให้
ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่
มีอัตลักษณ์ชัดเจน มีความสามารถในการแข่งขันและมีนวัตกรรมในการสร้างรูปแบบธุรกิจ นวัตกรรมของสินค้าและบริการ และ
นวัตกรรมในกระบวนการผลิตสินค้าและการให้บริการ ตลอดจนมีทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล และมี
ความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยครอบคลุมการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหญ่  กลาง เล็ก วิสาหกิจ
เริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมทั้งเกษตรกร ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นพัฒนาเศรษฐกิจบน
พื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ดังน้ี  
(1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ  
(2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน  
(3) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด  
(4) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล  
(5) ปรับบทบาทและโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐ 

 
9.แผนแม่บทประเด็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่เพ่ือเป็นต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่
สมบูรณ์แบบ โดยกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุน และการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการ
อำนวยความสะดวกต่างๆ ในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยี โดยแนวทางการ
พัฒนาและแผนการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วย 6 แผนย่อย ดังน้ี 
(1) แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค  
(2) แผนพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(3) แผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(4) แผนพัฒนาบุคคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
(5) แผนพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ มหานครการบินภาคตะวันออก และศูนย์กลางการเงิน 
(6) แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 

 
10. แผนแม่บทประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ใหค้วามสำคญักับการปลูกฝังค่านยิมวัฒนธรรมที่พึง

ประสงค์ การหล่อหลอมคณุค่าที่ด ีมีคุณธรรม จรยิธรรม มรีะเบยีบวนิัย มีจิตสาธารณะ ท่ีคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่

และพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีเปลี่ยนไปในแต่ละช่วง โดยมุ่งเน้นใหส้ถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมวฒันธรรมที่พึงประสงค์ โดย

บูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครวั ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ และภาคเอกชน” ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคณุธรรม 

จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น ‘วิถี’ การดำเนินชีวิต โดยต้องวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบรูณ ์เริ่มตั้งแต่การพัฒนาคนให้มี

สุขภาพกายและใจที่ดี บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของสถาบันสังคมและ 
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วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ท้ังสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อ รวมทั้งชุมชน ประกอบด้วย 3 แผนย่อย ดังน้ี  

(1) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
(2) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
(3) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
 

11. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการ
ตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะ
ความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการ
วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ ละช่วงวัย และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับ
ทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระทำผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ 
ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ได้แก ่ 
(1) การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย  
(2) การพัฒนาวัยเรียน/วัยรุ่น  
(3) การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
(4) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพแรงงาน 
 

12. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรยีนรู้
ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และ
การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถกำกับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออก
จากระบบการศึกษาแล้วรวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐาน
พหุปัญญา ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ได้แก่  
(1) ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
(2) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
 

13. แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี แผนแม่บทการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ให้ความสำคัญ
กับการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่นำไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้ง
สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสขุภาวะที่ดี และมีทักษะด้านสุขภาวะที่เหมาะสม รวมถึงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก ่ 
(1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง 
(2) การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
(3) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
(4) การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
(5) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
 

14. แผนแม่บทประเด็นศักยภาพการกีฬา แผนแม่บทการพัฒนาศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ

พัฒนาประเทศ ให้ความสำคญักับการส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสรมิสร้างสุขภาวะของ

ประชาชนอย่างครบวงจรและมีคณุภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬาและนันทนาการใน

การพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเปน็พลเมืองดี พัฒนาคุณภาพ 
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ชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิ
ของประเทศชาติเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา ประกอบด้วย 3 แผนย่อย ได้แก่  
(1) การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออก
กำลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
(2) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
(3) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 

15. แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างพลังทางสังคม ส่งเสริมให้ครอบครัวมีความรู้และทักษะในการวางแผนชีวิตให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง เน้นการเตรียมคนและสังคมเชิงรุกให้
ประชาชนไทยมีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุในทุกมิติ โดยระดมกำลังจากประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และจากภาคส่วน
ต่างๆ ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม พร้อม
กับการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังสังคมด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์และภูมิปัญญา การพัฒนาสังคมด้วยการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและบทบาทเพศ พัฒนาผู้นำและอาสาสมัคร ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ได้แก ่ 
(1) การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  
(2) การเสริมสร้างทุนทางสังคม  
(3) การเตรียมสังคมไทยให้พร้อมที่จะรองรับสังคมสูงวัย  
(4) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพาตนเองและการจัดการตนเอง 
 

16. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากหรือเกษตรกร โดย
คำนึงถึงความเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง ฐานทรัพยากร และบริบทของพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น ยกระดับเกษตรกรให้กา้วสู่
การเป็นผู้ประกอบการในภาคการเกษตร โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรฐานรากสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ความรู้ด้านการตลาด 
และเทคโนโลยี ปรับระบบการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเชื่อมโยงกับการพัฒนาแหล่งน้ำ กระจายการถือครองที่ดินโดยการปฏิรูป
ระบบภาษี พัฒนาระบบข้อมูลเขตป่าและที่ดินให้ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างเขตพื้นที่ป่าทับซ้อนพื้นที่ทำกินของ
ประชาชน รับรองสิทธิชุมชนในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน และกระจายการถือครองที่ดินในขนาดที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพ
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก ่ 
(1) การเพิ่มขีดความสามารถการผลิตและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร รวมทั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม ด้วยความรู้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 
(2) ช่องทางการตลาด เครือข่าย และกติกาท่ีลดความเสียเปรียบ  
(3) การเข้าถึงทุน 
(4) การเข้าถึงทรัพยากรที่ดินและแหล่งน้ำ 
(5) กลไกการขับเคลื่อนและบริหารจัดการ 
 

17. แผนแม่บทประเด็นการสร้างหลักประกันทางสังคม สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับทุกเพศสภาวะ
และทุกกลุ่มประชากรตลอดช่วงชีวิต โดยต้องอาศัยระบบข้อมูลประชากรที่ทันสมัยและเที่ยงตรงเพื่อสามารถพัฒนาระบบการจัด
สวัสดิการ การให้บริการและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์ให้ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยหรือประชากรที่มีค วามต้องการเฉพาะด้านได้อย่าง
ครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการ ปราศจากความเหลื่อมล้ำในด้านคุณภาพ โดยในแผนแม่บทนี้ ประกอบด้วย 5 แผนย่อย 
ได้แก่  
(1) นโยบายและกลไกคุ้มครองแรงงาน 
(2) ระบบสวัสดิการและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
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(3) กลไกเพื ่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและความร่วมมือเพื ่อลดความเหลื ่อมล้ ำทางการศึกษาในระดับพื ้นที่ 
(4) มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
(5) ระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
18. แผนแม่บทประเด็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นรากฐานในการสร้างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจชีวภาพ ทั้งบนบกและในทะเล ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก ่ 
(1) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  
(4) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
(5) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 
 
19. แผนแม่บทประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งแผนแม่บทภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี ประเด็นการบริหารจัดการนำทั้งระบบเพื่อสร้างความมั่นคง
ด้านน้ำของประเทศ ประกอบด้วย 3 แผนย่อย คอื  
(1) พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ  
(2) เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มจาการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล  
(3) อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ 
 
20. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ มุ่งพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกใน
การบริการภาครัฐ การบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐและการบริหารจัดการการเงินการคลัง เพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์
สูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้มีการปรับสมดุลภาครัฐโดยการปรับขนาดของภาครัฐให้
เหมาะสมกับภารกิจ เสริมสร้างบทบาทของภาคส่วนอื่น ๆ ตลอดจนสร้างบุคลากรภาครัฐที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตสำนึก และเป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถ ซึ่งประกอบด้วย 5 แผนย่อย ดังน้ี  
(1) การพัฒนาบริการประชาชน 
(2) การบูรณาการเช่ือมโยงภาครัฐและการบริหารจัดการการเงินการคลัง 
(3) การปรับสมดุลภาครัฐ 
(4) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
(5) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 
21. แผนแม่บทประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ความสำคัญในการพัฒนากลไกและกระบวนการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในส่วนของการป้องกันและการปราบปราม โดยการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว
และละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่างๆ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ซึ่งแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังน้ี  
(1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(2) การปราบปรามการทุจริต 
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22. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เน้นการพัฒนากฎหมายให้เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ การ
เปลี่ยนแปลง และการพัฒนา ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและบริหาร
จัดการให้กระบวนการยุติธรรมมีความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน และเกิดเป็นธรรมในสังคม รวมทั้งมีการน ำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังน้ี  
(1) การพัฒนากฎหมาย  
(2) การพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
 
23. แผนแม่บทประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ 
เพื ่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศไทย โดยประเทศไทยมีจุดแข็ง อาทิ ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ ่งแวดล้อม 
สภาพแวดล้อมและกฎหมายที่เอื้อต่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขณะที่มีความท้าทาย
ในด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สำคัญ เช่น การกำหนดโจทย์การวิจัยที่ตอบความต้องการของภาคการผลิตและบริการหรือ
ปัญหาของสังคม การบูรณาการหน่วยงานด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม และการขาดแคลนบุคลากรนักวิจัย โดยแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เรื่อง การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ได้แก ่
(1) ด้านเศรษฐกิจ 
(2) ด้านสังคม 
(3) ด้านสิ่งแวดล้อม 
(4) ด้านองค์ความรู้พื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 
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เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 

Sustainable Development Goals (SDGs) 

 

           การพัฒนาในด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิด

ผลกระทบและความเสียหายต่อทรัพยากรโลกเป็นอย่างมาก เมื่อปี 2543 ประเทศไทยและประเทศต่างๆทั่วโลกรวม 189 ประเทศ

จึงรวมตัวกันในการประชุมองค์การสหประชาชาติที่มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และเห็นพ้องต้องกันในการตั้งเป้าหมายการ

พัฒนาทั้งในระดับชาติและระดับสากลที่ทุกประเทศจะดำเนินการร่วมกันให้ได้ภายในปี 2558 โดยเป้าหมายดังกล่าวเรียกว่า 

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals (MDGs) อันประกอบด้วย 8 เป้าหมายหลัก คือ 1. 

ขจัดความยากจนและความหิวโหย 2. ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา 3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและ

บทบาทสตรี 4. ลดอัตราการตายของเด็ก 5. พัฒนาสุขภาพของสตรีมีครรภ์ 6. ต่อสู้กับโรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคสำคัญอื่นๆ 7. 

รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ 8. ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก 

ระยะเวลา 15 ปีผ่านมา เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษท้ัง 8 ข้อ กำลังจะสิ้นสุดลง โดยประสบความสำเร็จเป็นอย่าง

ดีในหลายประเทศ ซึ่งเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนา องค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่โดย

อาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน 

เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน หรือSustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่

เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมายคือ 

 

เป้าหมายท่ี 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ 

1.1 ภายในปี 2573 ขจัดความยากจนขั้นรุนแรงทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบันวัดจากคนที่มีค่าใช้จ่ายดำรงชีพรายวันต่ำกว่า 

$1.25 ต่อวัน 

1.2 ภายในปี 2573 ลดสัดส่วนชาย หญิง และเด็กในทุกช่วงวัย ที่อยู่ภายใต้ความยากจนในทุกมิติ ตามนิยามของแต่ละ

ประเทศ ให้ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง 

1.3 ดำเนินการให้เป็นผลตามระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมของแต่ละประเทศ และให้ครอบคลุมถึง

กลุ่มที่ยากจนและเปราะบางภายในปี 2573 

1.4 ภายในปี 2573 สร้างหลักประกันว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะที่ยากจนและเปราะบาง มีสิทธิเท่าเทียมกันใน

ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน การเป็นเจ้าของและควบคุมเหนือท่ีดินและอสังหาในรูปแบบอื่น มรดก 

ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสม และบริการทางการเงิน ซึ่งรวมถึงระบบการเงินระดับฐานราก (microfinance) 

1.5 ภายในปี 2573 สร้างภูมิต้านทาน และลดการเปิดรับและความเปราะบางต่อเหตุรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศ 

และภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 
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โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

1) สร้างหลักประกันว่าจะมีการระดมทรัพยากรอย่างมีนัยสำคัญจากแหล่งที่หลากหลาย รวมไปถึงการยกระดับความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนา เพื่อท่ีจะจัดให้มีแนวทางที่เพียงพอและคาดเดาได้แก่ประเทศกำลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุด ในการดำเนินงานตามแผนงานและนโยบายเพื่อยุติความยากจนในทุกมิติ 

2) สร้างกรอบนโยบายที่เหมาะสมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ บนฐานของยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่สนับสนุนคนยากจน (pro-poor) และคำนึงถึงความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ (gender-sensitive) เพื่อจะสนับสนุนการ
เร่งการลงทุนเพื่อปฏิบัติการขจัดความยากจน 

 
เป้าหมายท่ี 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

2.1 ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคนโดยเฉพาะที่ยากจนและอยู่ในภาวะเปราะบางอันรวมถึงทารก ได้

เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการ และเพียงพอตลอดทั้งปี ภายในปี 2573 

2.2 ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบและแก้ไขปัญหาความต้องการสารอาหารของหญิงวัยรุ่น หญิงตั้งครรภ์และให้นม

บุตร และผู้สูงอายุ ภายในปี 2573 รวมถึงบรรลุเป้าหมายที่ตกลงร่วมกันระหว่างประเทศว่าด้วยภาวะแคระแกร็นและผอมแห้งใน

เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ภายในปี 2568 

2.3 เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาการรายเล็ก โดยเฉพาะผู้หญิง คนพื้นเมือง เกษตรกรแบบ

ครอบครัว คนเลี้ยงปศุสัตว์ ชาวประมง ให้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า โดยรวมถึงการเข้าถึงที่ดินและทรัพยากรและปัจจัยนำเข้าในการผลิต 

ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสสำหรับการเพิ่มมูลค่าและการจ้างงานนอกฟาร์ม อย่างปลอดภัยและเท่าเทียม ภายใน

ปี 2573 

2.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารที ่ย ั ่งย ืนและดำเนินการตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรที ่มี  
ภูม ิค ุ ้มก ันท ี ่จะเพ ิ ่มผล ิตภาพและการผล ิต ซ ึ ่ งจะช ่วยร ักษาระบบนิเวศ เสร ิมข ีดความสามารถในการปร ับต ัวต่อ  
การเปล ี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศ ภาวะอากาศร ุนแรง ภ ัยแล ้ง  อ ุทกภ ัย และภ ัยพ ิบ ัต ิอ ื ่นๆ และจะช ่วยพัฒนา 
ที่ดินและคุณภาพดินอย่างต่อเนื่อง ภายในปี 2573 

2.5 คงความหลายหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์ พืชที่ใช้เพาะปลูก สัตว์ในไร่นาและที่เลี้ยงตามบ้านเรือน และชนิด

พันธุ ์ตามธรรมชาติที ่เกี ่ยวข้องกับพืชและสัตว์เหล่านั ้น รวมถึงให้มีธนาคารเมล็ดพันธุ ์และพืชที่มีการจัดการที่ดีและมีควา ม

หลากหลาย ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ และสร้างหลัก  ประกันว่าจะมีการเข้าถึงและแบ่งปัน

ผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรทางพันธุกรรมและองค์ความรู้ ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างธรรมและเท่าเทียม ตามที่ตกลงกัน

ระหว่างประเทศ ภายในปี 2573 

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

1) เพิ่มการลงทุนตลอดจนการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในชนบท  การวิจัยเกษตรและการ

ขยายการบริการ การพัฒนาเทคโนโลยี และการทำธนาคารยีนของพืชและสัตว์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการผลิตสินค้า

เกษตรในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
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2) แก้ไขและป้องกันการกีดกันและการบิดเบือนทางการค้าในตลาดเกษตรโลก รวมถึงทางการขจัดการอุดหนุนสินค้าเกษตรเพื่อ

การส่งออกทุกรูปแบบและมาตรการเพื่อการส่งออกทุกแบบที่ให้ผลในลักษณะเดียวกัน โดยให้เป็นไปตามอาณัติของรอบการพัฒนา

โดฮา  

3) เลือกใช้มาตรการที่สร้างหลักประกันได้ว่าตลาดโภคภัณฑ์อาหารและตลาดอนุพันธ์ สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม และ

อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของตลาดและข้อมูลสำรองอาหารไดอ้ย่างทันการณ์ เพื่อจำกัดความผันผวนของราคาอาหาร

อย่างรุนแรง 

เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลักประกันวา่คนมีชีวิตที่มีสขุภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย 

3.1 ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลก ให้ต่ำกว่า 70 ต่อการเกิดมีชีพ 1 แสนคน ภายในปี 2573 

3.2 ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยทุกประเทศมุ่งลดอัตราการตายในทารกลงให้

ต่ำถึง 12 ต่อการเกิดมีชีพพันคน และลดอัตราการตายในเด็กอายตุ่ำกว่า 5 ปี ลงให้ต่ำถึง 25 ต่อการเกิดมีชีพพันคน ภายในปี 2573 

3.3 ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย และต่อสู้กับโรคตับอักเสบ  โรคติดต่อ

ทางน้ำ และโรคติดต่ออื่นๆ ภายในปี 2573 

3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสามผ่านทางการป้องกันและการรักษาโรค และสนับสนุน

สุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี ภายในปี 2573 

3.5 เสริมการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดและการใช้แอลกอฮอล์

ในทางอันตราย 

3.6 ลดจำนวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนท่ัวโลกลงครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2563 

3.7 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงบริการ ข้อมูล การให้การศึกษาเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า  รวมถึงการ

วางแผนครอบครัว และการผสานอนามัยเจริญพันธ์ุในยุทธศาสตร์และแผนงานระดับชาติ ภายในปี 2573 

3.8 บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน การเข้าถึงการบริการสาธารณสุข

จำเป็นที่มีคุณภาพ และเข้าถึงยาและวัคซีนจำเป็นที่ปลอดภัย มีประสิทธิผล มีคุณภาพ และมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ 

3.9 ลดจำนวนการตายและการป่วยจากสารเคมีอันตราย และจากการปนเปื้อนและมลพิษทางอากาศ น้ำ และดิน ให้

ลดลงอย่างมาก ภายในปี 2573 

 

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

1) เสริมการดำเนินงานของกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบในทุกประเทศตามตามความเหมาะสม  

2) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนและยาสำหรับโรคที่ติดต่อและไม่ติดต่อที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศกำลังพัฒนา ให้มี

การเข้าถึงยาและวัคซีนจำเป็นในราคาที่สามารถซื้อหาได้ ตามปฏิญญาโดฮาความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที

เกี่ยวกับการค้าและการสาธารณสุข ซึ่งเน้นย้ำสิทธิสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่จะใช้บทบัญญัติในความตกลงว่าด้วยสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าอย่างเต็มที่ ในเรื่องการผ่อนปรนเพื่อจะปกป้องสุขภาพสาธารณะและโดยเฉพาะการเข้าถึงยา

โดยถ้วนหน้า 
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3) เพิ่มการใช้เงินท่ีเกี่ยวกับสุขภาพ และการสรรหา การพัฒนา การฝึกฝน และการเก็บรักษากำลังคนด้านสุขภาพในประเทศกำลัง

พัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนาท่ีเป็นเกาะขนาดเล็ก 

4) เสริมขีดความสามารถสำหรบัทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา ในเรื่องการแจ้งเตือนล่วงหน้า การลดความ

เสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพในระดับประเทศและระดับโลก 

เป้าหมายท่ี 4 สร้างหลักประกันวา่ทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่า

เทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนท่ีมีประสิทธิผล ภายในปี 2573 

4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อน

ประถมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา  

4.3 ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัย ที่มีราคาที่สามารถ

จ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี 2573 

4.4 เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จำเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพ สำหรับการจ้างงาน การมีงานที่

ดี และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573 

4.5 ขจัดความเหลื่อมล้ำทางเพศในการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ  ชนพื้นเมือง 

และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี 2573 

4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง ทั้งชายและหญิง สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ 

ภายในปี 2573 

4.7 สร้างหลักประกันว่าผู ้เร ียนทุกคนได้ร ับความรู ้และทักษะที ่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั ่งยืน   

รวมไปถ ึง การศ ึกษาสำหร ับการพ ัฒนาอย ่างย ั ่ งย ืนและการม ีว ิถ ีช ีว ิตท ี ่ย ั ่ งย ืน ส ิทธ ิมน ุษยชน ความเสมอภาค 

ระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ภายในปี 2573 
 

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

1) สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษา ที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศสภาวะ  และให้มีสภาพแวดล้อม

ทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน  

2) ขยายจำนวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้สำหรับประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รัฐกำลังพัฒนาที่เป็น
เกาะขนาดเล็ก และประเทศในแอฟริกา ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ด้านเทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาอืน่ๆ 
ภายในป ี2563 
3) เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการดำเนินการผ่านทางความร่วมมอืระหว่างประเทศในการฝกึอบรมครใูนประเทศกำลังพัฒนา 

เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนาท่ีเป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 
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เป้าหมายท่ี 5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำนาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน 

5.1 ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกท่ี 

5.2 ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงทั้งในที่สาธารณะและที่รโหฐาน รวมถึงการค้ามนุษย์ การ

กระทำทางเพศ และการแสวงประโยชน์ในรูปแบบอ่ืน 

5.3 ขจัดแนวปฏิบัติที่เป็นภัยทุกรูปแบบ อาทิ การแต่งงานในเด็กก่อนวันอันควรโดยการบังคับ และการทำลายอวัยวะ

เพศหญิง 

5.4 ยอมรับและให้คุณค่าต่อการดูแลและการทำงานบ้านแบบไม่ได้รับค่าจ้าง โดยจัดเตรียมบริการสาธารณะโครงสร้าง

พื้นฐานและนโยบายการคุ้มครองทางสังคมให้ และสนับสนุนความรับผิดชอบร่วมกันภายในครัวเรือนและครอบครัว ตามความ

เหมาะสมของแต่ละประเทศ  

5.5 สร้างหลักประกันว่าผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลและมีโอกาสที่เท่าเทียมในการเป็นผู้นำในทุก

ระดับของการตัดสินใจในทางการเมือง เศรษฐกิจ และภาคสาธารณะ 

5.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์และสิทธิการเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า 

ตามที่ตกลงในแผนปฏิบัติการของการประชุมนานาชาติว่าด้วยประชากรและการพัฒนา และแผนปฏิบัติการปักกิ่งและเอกสาร

ผลลัพธ์ของการประชุมทบทวนเหล่านั้น 

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

1) ดำเนินการปฏิรูปเพื่อให้ผู้หญิงมีสิทธิที่เท่าเทียมในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง การเข้าเป็นเจ้าของที่ดิน การควบคุมที่ดิน
และทรัพย์สินในรูปแบบอ่ืน การบริการทางการเงิน การรับมรดก และทรัพยากรธรรมชาติ ตามกฎหมายของประเทศ 
2) เพิ ่มพูนการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร เพื ่อส ่งเสริมการให้อำนาจแก่ผ ู ้หญิง   
3) เลือกใช้และเสริมความเข้มแข็งแก่นโยบายที่ดีและกฎระเบียบที่บังคับใช้ได้ เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการให้
อำนาจแก่ผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคนในทุกระดับ 
 
เป้าหมายท่ี 6 สร้างหลักประกันวา่จะมีการจัดให้มีน้ำและสขุอนามยัสำหรับทุกคน และมกีารบริหารจัดการที่ย่ังยืน 

6.1 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ ภายในปี 2573 
6.2 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรมและยุติการขับถ่ายในที่โล่ง โดยให้ความสนใจ

เป็นพิเศษต่อความต้องการของผู้หญิง เด็กหญิงและกลุ่มที่อยู่ใต้สถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี 2573 
6.3 ยกระดับคุณภาพน้ำ โดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมแีละวัสดุอันตราย ลดสัดส่วนน้ำเสียที่ไม่

ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่ง และเพิ่มการนำกลับมาใช้ใหม่ท่ัวโลก ภายในปี 2573 
6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในทุกภาคส่วน และสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้ำและจัดหาน้ำท่ียั่งยืน เพื่อแก้ปัญหา

การขาดแคลนน้ำ และลดจำนวนประชาชนท่ีประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน้ำ ภายในปี 2573 
6.5 ดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความร่วมมือระหว่างเขตแดนตาม

ความเหมาะสม ภายในปี 2573 
6.6 ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี ่ยวข้องกับแหล่งน้ำ รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื้นที่ชุ ่มน้ำ แม่น้ำ ชั้นหินอุ้มน้ำ  และ

ทะเลสาบ ภายในปี 2563 
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โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

1) ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและการสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาในกิจกรรมและ
แผนงานท่ีเกี่ยวข้องกับน้ำและสุขอนามัย ซึ่งรวมถึงด้านการเก็บน้ำการขจัดเกลือ การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการน้ำเสีย 
เทคโนโลยีการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ 
2) สนับสนุนและเพิ่มความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการจัดการน้ำและสุขอนามัย 
 
เป้าหมายท่ี 7 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน  

7.1 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงการบริการพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ และเชื่อถือได้ ภายในปี 
2573 

7.2 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงานของโลก ภายในปี 2573 
7.3 เพิ่มอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโลกให้เพิ่มขึ้น 2 เท่า ภายในปี 2573 

 

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

1) ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการวิจัยและเทคโนโลยีพลังงานที่สะอาด โดยรวม
ถึงพลังงานทดแทน ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเทคโนโลยีเชื้อเพลิงฟอสซิลชั้นสูงและสะอาด และสนับสนุนการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานท่ีสะอาด ภายในปี 2573 
2) ขยายโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังงานที่เป็นสมัยใหม่และยั่งยืนให้โดยถ้วนหน้าใน
ประเทศกำลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนาท่ีเป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 
 
เป้าหมายท่ี 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มทีแ่ละมีผลิตภาพ และการมี

งานที่สมควรสำหรับทุกคน 

8.1 ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศของประเทศพัฒนาน้อยที่สุด มีการขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อป ี 

8.2 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้นผ่านการทำให้หลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยีและนวตักรรม 
รวมถึงการมุ่งเน้นในภาคส่วนท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงและใช้แรงงานเข้มข้น  

8.3 ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งการพัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิตภาพ การสร้างงานที่สมควร ความเป็นผู้ประกอบการ 
ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม และส่งเสริมการเกิดและการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ซึ่งรวมถึงผ่าน
ทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน  

8.4 พัฒนาความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต และพยายามที่จะตัดความ
เชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ซึ่งเป็นไปตามกรอบการด ำเนินงาน 10 ปีของ
แผนการทำงานเพื่อการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยมีประเทศท่ีพัฒนาแล้วเป็นผู้นำในการดำเนินการ ไปจนถึงปี 2573 

8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสำหรับหญิงและชายทุกคน รวมถึงเยาวชนและผู้มี
ภาวะทุพพลภาพ และให้มีการจ่ายที่เท่าเทียมสำหรับงานท่ีมีคุณค่าเท่าเทียมกัน ภายในปี 2573 

8.6 ลดสัดส่วนของเยาวชนท่ีไม่มีงานทำ ท่ีไม่มีการศึกษา และที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม ภายในปี 2563 
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8.7 ดำเนินมาตรการโดยทันทีและมีประสิทธิภาพเพื่อขจัดแรงงานบังคับ ยุติความเป็นทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย์ 
และยับยั้งและกำจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายที่สุด ซึ่งรวมถึงการเกณฑ์และการใช้ทหารเด็ก และยุติการใช้แรงงานเด็ก
ในทุกรูปแบบในปี 2568 

8.8 ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับผู้ทำงานทุกคน  รวมถึงผู้
ทำงานต่างด้าว โดยเฉพาะหญิงต่างด้าว และผู้ที่ทำงานเสี่ยงอันตราย  

8.9 ออกแบบและใช้นโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่จะสร้างงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
ภายในปี 2573 

8.10 เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันทางการเงินภายในประเทศเพื่อส่งเสริมและขยายการเข้าถึงการธนาคาร  การ
ประกันภัย และบริการทางการเงินแก่ทุกคน 

 
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

1) เพิ่มเติมความช่วยเหลือเพื่อการค้า (Aid for Trade) สำหรับประเทศกำลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
รวมถึงผ่านช่องทางของกรอบการทำงานแบบบูรณาการสำหรับความช่วยเหลือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการค้าแก่ประเทศพัฒนา
น้อยที่สุด  
2) พัฒนาและทำให้เกิดการดำเนินงานของยุทธศาสตร์โลกสำหรับการจ้างงานในเยาวชนและดำเนินงานตามข้อตกลงเรื่องงานของ
โลกของขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ภายในปี 2563 
 
เป้าหมายท่ี 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริม

นวัตกรรม 

9.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและ

ที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถ

จ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน 

9.2 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และภายในปี 2573 ให้เพิ่มส่วนแบ่งของอุตสาหกรรมในการ

จ้างงานและผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ โดยให้เป็นไปตามสภาวะแวดล้อมของประเทศ และให้เพิ่มส่วนแบ่งขึ้นเป็น 2 เท่าใน

ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

9.3 เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินโดยรวมถึงเครดิตในราคาที่สามารถจ่ายได้ให้แก่อุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดเลก็ 

โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา และให้เพิ่มการผนวกกลุ่มเหล่านี้เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าและตลาด 

9.4 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิการการใช้ทรัพยากร

และการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยทุกประเทศดำเนินการ

ตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี 2573 

9.5 เพิ่มพูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมในทุกประเทศ 

โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา และให้ภายในปี 2573 มีการส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพิ่มจำนวนผู้ทำงานวิจัยและพัฒนาต่อ

ประชากร 1 ล้านคนและการใช้จ่ายในภาคสาธารณะและเอกชนในการวิจัยและพัฒนาให้เพิ่มมากขึ้น 
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โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

1) อำนวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ียั่งยืนและทนทานในประเทศกำลังพัฒนา ผ่านทางการยกระดับการสนับสนุน

ทางการเงิน เทคโนโลยี และด้านวิชาการ ให้แก่ประเทศในแอฟริกา ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่

ทะเล และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก  

2) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรมภายในประเทศในประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงการให้มีสภาพแวดล้อม

ทางนโยบายที่นำไปสู่ความหลากหลายของอุตสาหกรรมและการเพิ่มมูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์ 

3) การเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสาร และพยายามที่จะจัดให้มีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตโดยถ้วนหน้าแล ะใน

ราคาที่สามารถจ่ายได้สำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุดภายในปี 2563 

 

เป้าหมายท่ี 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ 

10.1 ให้บรรลุอย่างต่อเนื่องและคงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่ยากจนที่สุด ในอัตราที่สูงกว่า

ค่าเฉลี่ยของประเทศ ภายในปี 2573 

10.2 ให้อำนาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองสำหรับทุกคน โดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ 

ความบกพร่องทางร่างกาย เช้ือชาติ ชาติพันธ์ุ แหล่งกำเนิด ศาสนา หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรืออื่นๆ ภายในปี 2573 

10.3 สร้างหลักประกันว่าจะมีโอกาสที่เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์ รวมถึงโดยการขจัด 

กฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ และส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการกระทำท่ีเหมาะสมในเรื่องนี้  

10.4 เลือกใช้นโยบาย โดยเฉพาะนโยบายการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทางสังคม และให้บรรลุความเสมอภาคยิ่งขึ้น

อย่างต่อเนื่อง 

10.5 พัฒนากฎระเบียบและการติดตามตรวจสอบตลาดเงินและสถาบันการเงินของโลก และเสริมความแข็งแกร่งในการ

ดำเนินการกฎระเบียบดังกล่าว 

10.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีตัวแทนและเสียงสำหรับประเทศกำลังพัฒนาในการตัดสินใจของสถาบันทางเศรษฐกิจและ

การเงินระหว่างประเทศเพิ่มมากข้ึน เพื่อให้สถาบันมีประสิทธิผล เช่ือถือได้ มีความรับผิดรับชอบ และชอบธรรมมากข้ึน  

10.7 อำนวยความสะดวกในการอพยพและเคลื่อนย้ายคนให้เป็นไปด้วยความสงบ ปลอดภัย เป็นไปตามระเบียบ และมี

ความรับผิดชอบ รวมถึงผ่านทางการดำเนินงานตามนโยบายด้านการอพยพท่ีมีการวางแผนและจัดการที่ดี 

 

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

1) ดำเนินการตามหลักการการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่างสำหรับประเทศกำลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

โดยเป็นไปตามความตกลงองค์การการค้าโลก 

2) สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเพื ่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการและการไหลของเงิน ซึ ่งรวมถึงการลงทุนโดยตรงจาก

ต่างประเทศ ไปยังรัฐท่ีมีความจำเป็นมากท่ีสุด เฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศกำลังพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศในแอฟริกา รัฐกำลังพัฒนาที่

เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล โดยให้เป็นไปตามแผนแลแผนงานของประเทศเหล่านั้น  
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3) ลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมของการส่งเงินกลับประเทศของผู้อพยพ (migrant remittances) ให้ต่ำกว่าร้อยละ 3 และขจัด

การชำระเงินระหว่างประเทศ (remittance corridors) ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าร้อยละ 5 ภายในปี 2573 

 

เป้าหมายท่ี 11 ทำให้เมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษยม์ีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภมูิต้านทาน และยั่งยืน 

11.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการพื้นฐานที่พอเพียง ปลอดภัย และในราคาที่สามารถ

จ่ายได้ และยกระดับชุมชนแออัด ภายในปี 2573  

11.2 จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้ สำหรับทุกคนพัฒนา

ความปลอดภัยทางถนน โดยการขยายการขนส่งสาธารณะ และคำนึงเป็นพิเศษถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง 

เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ ภายในปี 2573 

11.3 ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถให้ครอบคลุมและยั่งยืน เพื่อการวางแผนและการบริหารจัดการการ

ตั้งถ่ินฐานของมนุษย์อย่างมีส่วนร่วม บูรณาการและยั่งยืนในทุกประเทศ ภายในปี 2573 

11.4 เสริมความพยายามที่จะปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก 

11.5 ลดจำนวนการตายและจำนวนคนที่ได้รับผลกระทบ และลดการสูญเสียโดยตรงทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

มวลรวมภายในประเทศของโลกที่เกิดจากภัยพิบัติ ซึ ่งรวมถึงภัยพิบัติที ่เกี่ยวกับน้ำ โดยมุ่งเป้าปกป้องคนจนและคนที่อยู่ใน

สถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี 2573 

11.6 ลดผลกระทบทางลบของเมืองต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากร โดยรวมถึงการให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อคุณภาพ

อากาศและการจัดการของเสียของเทศบาลและอื่นๆ ภายในปี 2573 

11.7 จัดให้มีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว ที่ปลอดภัยครอบคลุมและเข้าถึงได้ โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก 

คนชรา และผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ภายในปี 2573 
 

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

1) สนับสนุนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในทางบวกระหว่างพื้นที่เมือง รอบเมือง  และชนบท โดยการเสริม

ความแข็งแกร่งของการวางแผนการพัฒนาในระดับชาติและระดับภูมิภาค 

2) ภายในปี 2563 เพิ่มจำนวนเมืองและกระบวนการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่เลือกใช้และดำเนินการตามนโยบายและแผนที่บูรณา

การ เพื่อนำไปสู่ความครอบคลุม ความมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร  การลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ มีภูมิต้านทางต่อภัยพิบัติ และให้พัฒนาและดำเนินการตามการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติแบบองค์รวมในทุกระดับ 

ให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๓ 

3) สนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รวมถึงผ่านทางความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ ในการสร้างอาคารที่ยั่งยืนและ

ทนทานโดยใช้วัสดุท้องถิ่น 
 

เป้าหมายท่ี 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ย่ังยืน 

12.1 ดำเนินการให้เป็นผลตามกรอบการดำเนินงานระยะ 10 ปี ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ทุกประเทศนำไป

ปฏิบัติโดยประเทศพัฒนาแล้วเป็นผู้นำ โดยคำนึงถึงการพัฒนาและขีดความสามารถของประเทศกำลังพัฒนา 

12.2 บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในปี 2573  
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12.3 ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและผู้บริโภค และลดการสูญเสียอาการจากกระบวนการผลิต

และห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ภายในปี 2573 

12.4 บรรลุการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดในวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งวงจรชีวิตของสิ่งเหล่านั้น ตาม

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตกลงกันแล้ว และลดการปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกสู่อากาศ น้ำ และดินอย่างมีนัยสำคัญ 

เพื่อท่ีจะลดผลกระทบทางลบท่ีจะมีต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด ภายในปี 2563 

12.5 ลดการผลิตของเสียโดยการป้องกัน การลด การแปรรูปเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ และการนำมาใช้ซ้ำ ภายในปี 2573 

12.6 สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้ และผนวกข้อมูล

ด้านความยั่งยืนลงในวงจรการรายงานของบริษัทเหล่านั้น  

12.7 ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาคสาธารณะที่ยั่งยืน ตามนโยบายและการให้ลำดับความสำคัญของ

ประเทศ  

12.8 สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิถีชีวิตที่

สอดคล้องกับธรรมชาติ ภายในปี 2573 

 

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

1) สนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาในการเสริมความแข็งแกร่งของขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อน

ไปสู่รูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น 

2) 12.b พัฒนาและดำเนินการใช้เครื่องมือเพื่อจะติดตามตรวจสอบผลกระทบของการพัฒนาท่ียั่งยืนสำหรับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่

สร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  

3) 12.c ทำให้การอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไร้ประสิทธิภาพและนำไปสูก่ารบริโภคที่สิ้นเปลืองมีความสมเหตุสมผล โดยการจัดการ

บิดเบือนทางการตลาดโดยให้สอดคล้องสภาวะแวดล้อมของประเทศ รวมถึงการปรับโครงสร้างภาษีและเลิกการอุดหนุนที่เป็นภัย

เหล่านั้นในท่ีที่ยังมีการใช้อยู่ เพื่อให้สะท้อนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงอย่างเต็มที่ถึงความจำเป็นและเง่ือนไขท่ีเจาะจงของ

ประเทศกำลังพัฒนาและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นที่จะมีต่อการพัฒนาของประเทศเหล่านั้นในลักษณะที่เป็นการคุ้มครอง

คนจนและชุมชนท่ีได้รับผลกระทบ 

 

เป้าหมายท่ี 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น 

13.1 เสริมภมูิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกีย่วข้องกับ

ภูมิอากาศในทุกประเทศ 

13.2 บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการวางแผนระดับชาติ  

13.3 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถของมนุษย์และของสถาบันในเรือ่งการลดปญัหา

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัยล่วงหน้า 
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โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

1) ดำเนินการให้เกิดผลตามพันธกรณีที ่ผูกมัดต่อประเทศพัฒนาแล้วซึ ่งเป็นภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีเป้าหมายร่วมกันระดมทุนจากทุกแหล่งให้ได้จำนวน 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ภายในปี 

2563 เพื่อจะแก้ปัญหาความจำเป็นของประเทศกำลังพัฒนาในบริบทของการดำเนินการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีสำคัญและมี

ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และทำให้กองทุน Green Climate Fund ดำเนินงานอย่างเต็มที่โดยเร็วที่สุดผ่านการให้ทุน 

(capitalization) 

2) ส่งเสริมกลไกที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อย่างมีประสิทธิผลในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และให้ความสำคัญต่อผู้หญิง เยาวชน และชุมชนท้องถิ่นและชายขอบ 

 

เป้าหมายท่ี 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

14.1 ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท โดยเฉพาะจากกิจกรรมบนแผ่นดิน รวมถึงซากปรักหักพังทางทะเลและ

มลพิษของสารอาหาร (nutrient pollution) ภายในปี 2568 

14.2 บริหารจัดการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบที่มีนัยสำคัญ รวมถึงโดย

การเสริมภูมิต้านทานและปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟู เพื่อบรรลุการมีมหาสมุทรที่มีสุขภาพดีและมีผลิตภาพ ภายในปี 2563 

14.3 ลดและแก้ปัญหาผลกระทบของการเป็นกรดในมหาสมุทร โดยรวมถึงผ่านทางการเพิ ่มพูนความร่วมมือ  

ทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ  

14.4 ภายในปี 2563 ให้กำกับอย่างมีประสิทธิผลในเรื่องการเก็บเกี่ยวและยุติการประมงเกินขีดจำกัด  การประมงที่ผิด

กฎหมาย ท่ีไม่มีการรายงาน และที่ไม่มีการควบคุม และแนวปฏิบัติด้านการประมงที่เป็นไปในทางทำลาย และดำเนินการให้เป็นผล

ตามแผนการบริหารจัดการที่อยู่บนฐานวิทยาศาสตร์ เพื่อจะฟื้นฟูมวลปลา (fish stock) ในเวลาที่สั้นที่สุดที่จะเป็นไปได้ อย่างน้อย

ที่สุดในระดับที่สามารถไปถึงจุดสูงสุดที่ให้ผลตอบแทนแบบยั่งยืน (maximum sustainable yield) ตามคุณลักษณะทางชีววิทยา

ของสัตว์น้ำเหล่านั้น  

14.5 ภายในปี 2563 อนุรักษ์พ้ืนท่ีทางทะเลและชายฝั่งอย่างน้อยร้อยละ 10 ให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและ

ภายในประเทศ และอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดีท่ีสุดที่มีอยู่  

14.6 ภายในปี 2563 ยับยั้งรูปแบบการอุดหนุนการประมงบางอย่างที่มีส่วนทำให้เกิดการประมงเกินขีดจำกัด ขจัดการ

อุดหนุนที่มีส่วนทำให้เกิดการประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงาน และที่ไม่มีการควบคุม และระงับการริเริ่มการอุดหนุนใน

ลักษณะดังกล่าว ตระหนักว่าการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่างที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลสำหรับประเทศกำลังพัฒนาและ

ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดควรเป็นส่วนควบในการเจรจาการอุดหนุนการประมงขององค์การการค้าโลก 

14.7 ภายในปี 2573 เพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

จากการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน รวมถึงผ่านทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในเรื่องการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

และการท่องเที่ยว 
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โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

1) เพิ่มความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเล โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์และ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเลของคณะกรรมาธิการสมุทรศาสตร์ระหว่างรัฐบาล เพื่อจะพัฒนาคุณภาพของ

มหาสมุทรและเพิ่มพูนให้ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาของประเทศกำลังพัฒนามากขึ้น เฉพาะ

อย่างยิ่งในรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

2) จัดให้มีการเข้าถึงทรัพยากรทางทะเลและตลาดสำหรับชาวประมงพื้นบ้านรายเล็ก 

3) เพิ่มพูนการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรเหล่านั้นอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินการให้เกิดผลตามกฎหมายระหว่าง

ประเทศตามที่สะท้อนใน UNCLOS ซึ่งเป็นกรอบทางกฎหมายสำหรับการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรเหล่านั้น

อย่างยั่งยืน ตามที่ระบุในย่อหน้าท่ี 158 ของเอกสาร The Future We Want 

 

เป้าหมายท่ี 15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน ต่อสู้การกลายสภาพ

เป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของท่ีดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

15.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน้ำจืดในแผ่นดินรวมทั้งบริการ

ทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน เฉพาะอย่างยิ่ง ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ำ ภูเขาและเขตแห้งแล้ง โดยเป็นไปตามข้อบังคับภายใต้ความตกลง

ระหว่างประเทศ ภายในปี 2563 

15.2 ส่งเสริมการดำเนินการด้านการบริหารจัดการป่าไม้ทุกประเภทอย่างยั่งยืน หยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่า ฟื้นฟูป่าที่

เสื่อมโทรม และเพิ่มการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าท่ัวโลก ภายในปี 2563 

15.3 ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินและดินที่เสื่อมโทรม รวมถึงแผ่นดินที่ได้รับผลกระทบจากการ

กลายสภาพเป็นทะเลทราย ความแห้งแล้ง และอุทกภัย และพยายามที่จะบรรลุถึงโลกที่ไร้ความเสื่อมโทรมของที่ดิน ภายในปี 

2573 

15.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศเหล่านั้น เพื่อ

จะเพิ่มพูนขีดความสามารถของระบบนิเวศเหล่านั้นท่ีจะให้ผลประโยชน์อันสำคัญต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ภายในปี 2573 

15.5 ปฏิบัติการที่จำเป็นและเร่งด่วนเพื่อลดการเสื ่อมโทรมของถิ ่นที่อยู ่ตามธรรมชาติ หยุดยั ้งการสูญเสียความ

หลากหลายทางชีวภาพ และภายในปี 2563 จะปกป้องและป้องกันการสูญพันธ์ของชนิดพันธ์ุที่ถูกคุกคาม 

15.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและ

ยุติธรรม และส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นอย่างเหมาะสม 

15.7 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อจะยุติการล่าและการขนย้ายชนิดพันธุ์พืชและสัตว์คุ้มครอง และแก้ปัญหาทั้งอุปสงค์

และอุปทานต่อผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย 

15.8 นำมาตรการมาใช้เพื่อป้องกันการนำเข้าและลดผลกระทบของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในระบบนิเวศบกและน้ำ

และควบคุมหรือขจัด priority species ภายในปี 2563 

15.9 บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปสู่การวางแผน กระบวนการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การลดความยากจน และบัญชีท้ังระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ภายในปี 2563 
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โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

๑) ระดมและเพิ่มทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหล่งเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศอย่าง

ยั่งยืน 

๒) ระดมทรัพยากรจากทุกแหล่งและทุกระดับเพื่อสนับสนุนเงินแก่การบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน  และจัดหาแรงจูงใจที่

เหมาะสมสำหรับประเทศกำลังพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในการบริหารจัดการ ซึ่งรวมถึงการอนุรักษ์และการปลูกป่า  

๓) เพิ่มพูนการสนับสนุนในระดับโลกสำหรับความพยายามที่จะต่อสู้การล่าและการเคลื่อนย้ายชนิดพันธุ์คุ้มครอง รวมถึงโดยการ

เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น 

 

เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบัน 

ที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ 

 

16.1 ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายที่เกี่ยวข้องในทุกแห่งให้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 

16.2 ยุติการข่มเหง การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ และความรุนแรงและการทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อ

เด็ก  

16.3 ส่งเสริมนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ และสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงความยุติธรรมอย่าง

เท่าเทียมแก่ทุกคน  

16.4 ลดการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงิน เสริมความแข็งแกร่งของกระบวนการติดตามและการส่งคืนสินทรัพย์ที่ถูก

ขโมยไป และต่อสู้กับอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรทุกรูปแบบ ภายในปี 2573 

16.5 ลดการทุจริตในตำแหน่งหน้าท่ีและการรับสินบนทุกรูปแบบ 

16.6 พัฒนาสถาบันท่ีมีประสิทธิผล มีความรับผิดรับชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ 

16.7 สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ ครอบคลุม มีส่วนร่วม และมีความเป็นตัวแทนที่

ดี ในทุกระดับการตัดสินใจ  

16.8 ขยายและเสริมความแข็งแกร่งของการมีส่วนร่วมของประเทศกำลังพัฒนาในสถาบันโลกาภิบาล  

16.9 จัดให้มีเอกลักษณ์ทางกฎหมายสำหรับทุกคน โดยรวมถึงการให้มีสูติบัตร ภายในปี 2573 

16.10 สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีการปกป้องเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยเป็นไปตาม

กฎหมายภายในประเทศและความตกลงระหว่างประเทศ 

 

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

1) เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันระดับชาติที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงกระทำผ่านทางความร่วมมือระหว่า งประเทศ เพื่อสร้างขีด

ความสามารถในทุกระดับ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อจะป้องกันความรุนแรงและต่อสู้กับการก่อการร้ายและ

อาชญากรรม 

2) ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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เป้าหมายท่ี 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนา

ที่ย่ังยืนการเงิน 

17.1 เสริมความแข็งแกร่งของการระดมทรัพยากรภายในประเทศโดยรวมถึงผ่านทางการสนับสนุนระหว่างประเทศไปยัง
ประเทศกำลังพัฒนา เพื่อพัฒนาขีดความสามารถภายในประเทศในการเก็บภาษีและรายได้ของอื่นๆ ของรัฐ 

17.2 ประเทศพัฒนาแล้วจะดำเนินการให้เป็นผลตามพันธกรณีเรื่องการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็น
ทางการโดยเต็มที่ โดยรวมถึงพันธกรณีที่ให้ไว้โดยประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศที่จะบรรลุเป้าหมายการมีสัดส่วน ODA/GNI 
ร้อย 0.7 สำหรับให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา และมีสัดส่วน ODA/GNI ร้อยละ 0.15 ถึง 0.20 สำหรับให้แก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
โดยสนับสนุนให้ผู้ให้ ODA พิจารณาตั้งเป้าหมายที่จะให้มีสัดส่วน ODA/GNI ถึงอย่างน้อยร้อยละ 0.20 สำหรับให้แก่ประประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด  

17.3 ระดมทรัพยากรทางการเงินเพิ่มเติมจากแหล่งที่หลากหลายไปยังประเทศกำลังพัฒนา 
17.4 ช่วยประเทศกำลังพัฒนาในการบรรลุความยั่งยืนของหนี้ระยะยาว โดยใช้นโยบายที่ประสานงานกันที่มุ่งส่งเสริม

การจัดหาเงินทุนโดยการก่อหนี้ การบรรเทาหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ตามความเหมาะสม และแก้ปัญหาหนี้ ต่างประเทศของ
ประเทศท่ียากจนและมีหนี้สินในระดับสูงเพื่อลดการประสบปัญหาหนี้ 

17.5 ใช้และดำเนินการให้เกิดผลตามระบอบการส่งเสริมการลงทุนสำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  
 

เทคโนโลย ี

17.6 เพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างประเทศและในภูมิภาคแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี และการเข้าถึง วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม และยกระดับการแบ่งปันความรู้ตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน โดยรวมถึงผ่านการพัฒนาการประสานงาน
ระหว่างกลไกท่ีมีอยู่เดิมเฉพาะอย่างยิ่งในระดับของสหประชาชาติ และผ่านทางกลไกอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีของโลก 

17.7 ส่งเสริมการพัฒนา การถ่ายทอด และการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศกำลังพัฒนา
ภายใต้เงื่อนไขที่อำนวยประโยชน์แก่ประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งตามเงื่อนไขสิทธิพิเศษตามที่ตกลงร่วมกัน 

17.8 ให้ธนาคารเทคโนโลยีและกลไกการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ทำงานได้อย่างเต็มที่ ภายในปี 2560 และเพิ่มพูนการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนที่สำคัญ (enabling 
technology) เฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
การเสริมสร้างขีดความสามารถ 

17.9 เพิ่มพูนการสนับสนุนระหว่างประเทศสำหรับการดำเนินการด้านการเสริมสรา้งขีดความสามารถที่มีประสิทธิผลและ

มีการตั้งเป้าในประเทศกำลังพัฒนาเพื่อสนับสนุนแผนระดับชาติที่จะดำเนินงานในทุกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงผ่านทาง

ความร่วมมือแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี 

การค้า 
17.10 ส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีที่เป็นสากล มีกติกา เปิดกว้าง ไม่เลือกปฏิบัติ และเสมอภาค ภายใต้องค์การการค้า

โลก โดยรวมถึงผ่านการสิ้นสุดการเจรจาภายใต้วาระการพัฒนารอบโดฮา 
17.11 เพิ่มส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศก าลังพัฒนาในการส่งออกท่ัวโลกให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเพิ่มส่วนแบ่ง

ของประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้สูงข้ึน 2 เท่าในปี 2563 
17.12 ทำให้เกิดการดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมในเรื่องการเข้าถึงตลาดปลอดภาษีและปลอดการจำกัดปริมาณใน

ระยะยาวสำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สดุ โดยให้สอดคล้องกับการตัดสินใจขององค์การการคา้โลก โดยรวมถึงการสร้างหลักประกนั 
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ว่ากฎว่าด้วยแหลงกำเนิดสินคาท่ีมีการให้สิทธิพิเศษทางการค้าที่ใช้กับประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจะมีความโปร่งใสและเรียบง่าย และ
มีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาด  

 

ประเด็นเชิงระบบ 
ความสอดคล้องเชิงนโยบายและเชิงสถาบัน 

17.13 เพิ่มพูนเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคของโลก โดยรวมถึงผ่านทางการประสานงานนโยบายและความสอดคล้อง
เชิงนโยบาย  

17.14 ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
17.15 เคารพพื้นที่ทางนโยบายและความเป็นผู้นำของแต่ละประเทศที่จะสร้างและดำเนินงานตามนโยบายเพื่อการขจัด

ความยากจนและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
หุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลาย 

17.16 ยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยร่วมเติมเต็มโดยหุ้นส่วนความร่วมมือจากภาค
ส่วนที่หลากหลายซึ่งจะระดมและแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และทรัพยากรเงิน เพื่อจะสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา 

17.17 สนับสนุนและส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาครัฐ-ภาคเอกชน และประชาสังคม โดยสร้างบน
ประสบการณ์และกลยุทธ์ด้านทรัพยากรของหุ้นส่วน 
 
ข้อมูล การติดตาม และการตรวจสอบได้ 

17.18 ยกระดับการสนับสนุนด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงประเทศพัฒนานอ้ย
ที่สุดและรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ให้เพิ่มการมีอยู่ของข้อมูลที่มีคุณภาพ ทันเวลาและเชื่อถือได้ ที่จำแนกในเรื่องรายได้ 
เพศ อายุ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สถานะการอพยพ ความบกพร่องทางร่างกาย  ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องตามบริบทของประเทศ ภายในปี 2563 

17.19 ต่อยอดจากข้อริเริ่มที่มีอยู่แล้วในการพัฒนาการตรวจวัดความก้าวหน้าของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ และสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถด้านสถิติในประเทศกำลังพัฒนา ภายในปี 2573  

สำหรับประเทศไทยเองนั้น นอกจากการพัฒนาใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ SDGs 
แล้ว ประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับมิติทางด้านวัฒนธรรมอีกด้วย และการจะบรรลุความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ได้นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและระดับ
นานาชาติได้พระราชทานเข็มทิศการพัฒนาไว้ให้ทุกภาคส่วนน้อมนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม นั่นคือ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานของทางสาย
กลางและความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม
เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตและสร้างสัมฤทธิผลแห่งการพัฒนาท่ียั่งยืนได้อย่างแท้จริง 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) (10 ยุทธศาสตร์) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

 วัตถุประสงค ์
1.1 เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยามตามบรรทัดฐานที่ดทีางสังคม 
1.2 เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยใหม้ีทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษท่ี 21 
1.3 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมสีุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 
1.4 เพื่อเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้าแข็งเอื้อต่อการพฒันาคนและประเทศ 
 

เป้าหมายการพัฒนา 
 1. คนไทยส่วนใหญม่ีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพิ่มขึ้น 
 2. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 
 3. คนไทยไดร้ับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูด้้วยตนเองอย่าง 
              ต่อเนื่อง 
 4. คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 
 5. สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะสถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 

เป้าหมายท่ี  1  คนไทยส่วนใหญม่ีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม 
เป้าหมายท่ี  2  คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 
เป้าหมายท่ี  3  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
                     อย่างต่อเนื่อง     
เป้าหมายท่ี  4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 
เป้าหมายท่ี  5 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมสี่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น 
                   โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน  
                   และภาคเอกชน 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

วัตถุประสงค์  
1.1 เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกจิและสังคมให้แก่กลุม่ประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายไดต้่ำสดุ 
1.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบรกิารทางสังคมที่มีคณุภาพได้อย่างทั่วถึง 
1.3 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

เป้าหมายท่ี  1  ลดปัญหาความเลือ่มล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกันและ  
                   แก้ไขปัญหาความยากจน 
เป้าหมายท่ี  2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
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เป้าหมายท่ี  3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง 

                   และได้รับส่วนแบง่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึน้ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

วัตถุประสงค์  
1.1 สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกจิขยายตัวอย่างมเีสถียรภาพและยัง่ยืน ดังนี้ 
  1.1.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเป้าหมายการเพิ่มรายได้ต่อหัว 

1.1.2 เพื่อเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและรายได้ใหม่ 
1.1.3 เพื่อสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็น      
โดนั หธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.1.4 เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงินการคลังและพัฒนา   
โดนัท เครื่องมือทางการเงินท่ีสนับสนุนการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา เพื ่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษต ร 
อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี ้

1.2.1 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสินค้าและบริการ 

1.2.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สำคัญ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพื่อให้ฐานการผลิตภาคเกษตร
และรายได้เกษตรกรมีความมั่นคง 
1.2.3 เพื่อเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพมาตรฐานและความ
ปลอดภัยในตลาดโลก 
1.2.4 เพื ่อเพิ ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมสำคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู ่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนา อุตสาหกรรมใหม่บนฐานของความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
1.2.5 เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัวสู่ เศรษฐกิจฐานบริการที่
เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 
1.2.6 เพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนให้ สนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ 
1.2.7 เพื่อพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันของภาคการ
ผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน 

1.2.8 เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้สนับสนุนบริการทางการเงิน
ในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย 
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เป้าหมาย 
2.1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน 

เป้าหมายท่ี 1 เศรษฐกิจเติบโตไดต้ามศักยภาพ ประชาชนมีความเปน็อยู่และคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

เป้าหมายท่ี 2 การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมายท่ี 3 พัฒนาภาคส่งออกให้ขยายตัวและเป็นกลไกสำคญัในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 

เป้าหมายท่ี 4 เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ 

เป้าหมายท่ี 5 รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

เป้าหมายท่ี 6 เพิ่มการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 

เป้าหมายท่ี 7 ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น 

เป้าหมายท่ี 8 ประเทศไทยมีขดีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น  
 

2.2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 

เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

เป้าหมายท่ี 2 เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและพื้นท่ีการทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง 

เป้าหมายท่ี 3 พัฒนาพ้ืนท่ีไปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 

เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
สูงขึ้น 

เป้าหมายท่ี 5 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 

เป้าหมายท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเงินเพื่อให้เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

วัตถุประสงค ์

1.1 รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยนืและเป็นธรรม 

1.2 สร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ และบริหารจดัการทรัพยากรน้ำทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ 

1.3 บริหารจดัการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคณุภาพดีขึ้น 

1.4 พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจาก 

                 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
 

เป้าหมายที่ 1 รักษา และฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาต ิ

เป้าหมายท่ี 2 สร้างความมั่นคงดา้นน้ำ และบรหิารจดัการทรัพยากรน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำใตด้ิน ให้มี 
                 ประสิทธิภาพ 

เป้าหมายท่ี 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ 

                 ระบบนิเวศ 

เป้าหมายท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการลดกา๊ซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ 

                 เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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เป้าหมายท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความสญูเสยีในชีวิตและ   
                 ทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง 

 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 

วัตถุประสงค ์

1.1 เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกันปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
1.2 เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกกำลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านความมั่นคง และ
มีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทางทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ  

1.3 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความสงบสุขและผลประโยชน์
ของชาติ 
1.4 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 

 

เป้าหมายท่ี  1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 

เป้าหมายที่  2 สังคมมีความสมานฉันท์ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติประชาชนมีส่วนร่วม
ป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที่  3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสใน การศึกษาและการประกอบ
อาชีพท่ีสร้างรายได้เพิ่มขึ้น  
เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และ
นานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
เป้าหมายท่ี 5 ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ 

เป้าหมายท่ี 6 แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 

วัตถุประสงค ์

1.1 เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 

1.2 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้ 
1.3 เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 

1.4 เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอำนวยความสะดวกด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่
ประชาชน 

เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ ของภาครัฐ และ
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
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เป้าหมายท่ี 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป้าหมายท่ี 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจรติให้สูงขึ้น 

เป้าหมายท่ี 4 ลดจำนวนการดำเนินคดีกับผู้มไิด้กระทำความผดิ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์ 
 

วัตถุประสงค ์
1.1 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมีกลไกกำกับดูแล การ
ประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 

1.2 เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงาน
สะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 

1.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างท่ัวถึงทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสม
เป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง 
และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ 

1.4 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำประปาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ำสูญเสียในระบบประปา และสร้างกลไกการบริหารจัดการการประกอบกิจการ
น้ำประปาในภาพรวมของประเทศ 

1.5 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ และสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

 

เป้าหมายท่ี 1 การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม 

เป้าหมายท่ี 2 การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานด้านระบบขนส่ง 

เป้าหมายท่ี 3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส ์

เป้าหมายท่ี 4 การพัฒนาด้านพลังงาน 

เป้าหมายท่ี 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

เป้าหมายท่ี 6 การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ำประปา) 

 

ยุทธศาสตร์ที ่8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

วัตถุประสงค ์

1.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้าง
มูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 

1.2 เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและนำเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  

1.3 เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
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1.4 เพื่อบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้สามารถดำเนินงานไปในทิศทาง
เดียวกัน 

เป้าหมายท่ี 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

เป้าหมายท่ี 2 เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับ ความสามารถการแข่งขัน
ของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์ที ่9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกจิ 

วัตถุประสงค ์

1.1 เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น 

1.2 เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่ม 

1.3 เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 

1.4 เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาในพ้ืนท่ีอย่างยั่งยืน 
 

เป้าหมายท่ี 1 ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากข้ึน 

เป้าหมายท่ี 2 เพิ่มจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 

เป้าหมายท่ี 3 พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายท่ี 4 เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

วัตถุประสงค ์

1.1 เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของทำเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ 
ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย 

1.2 เพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็นฐานการผลิตและการลงทุนที่มี
ศักยภาพและโดดเด่น  

1.3 เพื่อเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ  รวมทั้ง
การสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable   Development Goals: SDGs) 

 

เป้าหมายท่ี 1 เครือข่ายการเช่ือมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็ม 

                  ศักยภาพ 

เป้าหมายท่ี 2 ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น 

เป้าหมายท่ี 3 ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน     
                  และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ 
                  ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ 
เป้าหมายท่ี 4 ประเทศไทยเป็นหุน้ส่วนการพัฒนาท่ีสำคัญทั้งในทุกระดับ 

******************************************** 
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นโยบายรัฐบาล (นโยบายหลัก 12 ด้านของรัฐบาล) 

 1. การป้องกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
 3. การทำนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
 5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
 6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
 7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
 10. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 
 

 นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่องของรัฐบาล   

 1.  การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน 
 2.  การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 3.  มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับการผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
 4.  การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
 5.  การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
 6.  การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
 7.  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
 8.  การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ 
 9.  การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
 10.  การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
 11.  การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
 12.  การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการดำเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม               
โดนัท          รัฐธรรมนูญ 
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1.3. แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. 2560 – 2565) 
กรกฎาคม  2562 

 
แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 

ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีที ่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ที ่มีการฟื ้นฟู สืบสานและ
สร้างสรรค์พัฒนาสู่การผลิตสินค้าและบริการ โดยเฉพาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับสากล พื้นที่เกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมต่อการปรับระบบการผลิตเพ่ือ
สร้างคุณค่าตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ ทำเลที่ตั้งของภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการค้าการ
ลงทุนและบริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และสามารถขยายไปสู่
จีนตอนใต้และกลุม่ประเทศเอเชียใต้ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และ ตะวันออก-ตะวันตกรวมถึงเป็นพื้นที่ป่า
ต้นน้ำที่สำคัญของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาภาคเหนือสู่ความ  “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”จำเป็นจะต้องนำศักยภาพทางภูมิสังคม
ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาและองค์กรในพื้นที่ มาใช้ในการต่อยอด
การผลิตและบริการที่มีศักยภาพและโอกาสเพื่อสร้างมูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในการเสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจท้องถิ่นเพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสรา้งสรรค์มลูคา่สูง เช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศ 

                                 ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ โดยใช้ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีอัตตลักษณ์ 

2. เพื่อเช่ือมโยงห่วงโซ่คุณค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค  
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

3 .เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้ 
4. เพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำ ป่าต้นน้ำ และปัญหาหมอกควัน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (5 ยุทธศาสตร์) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และ

กระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูง  ด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยาย
ฐานเศรษฐกิจของภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่
สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยง
พื้นที่เกษตรให้ท่ัวถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 

 

แผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาภาคเหนือที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่าง
ยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญา
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค  GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยาย
ฐานเศรษฐกิจของภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ี
สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยง
พื้นที่เกษตรให้ท่ัวถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 

 

**************************************************************************** 
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1.4 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย-พะเยา-แพร-่น่าน) 

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวดั 

“ประตูการค้าสูส่ากล  โดดเด่นวฒันธรรมล้านนา 

สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต”ิ 

พันธกิจ (Mission) 

1. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากล ให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 

2. ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมลูค่า 

3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนาตะวันออก ดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม

และวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ 

4. อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ ดำรงฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

เป้าประสงค์หลัก (Goal) 

1. เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) และ AEC เพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเพิ่มรายได้จากการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ (กลุ่ม GMS , AEC และ

ประเทศอื่น ๆ ) รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ 

2. เพิ่มผลิตภาพและมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมการเกษตรที่ได้มาตรฐานเพื่อมุ่งสู่

ตลาดโลก 

3. พัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าและคุณภาพผลิตภัณฑ์ และคุณค่าสินค้าและบริการเน้นฐานเศรษฐกิจที่ ยั่งยืน เพิ่ม

มูลค่าการท่องเที่ยว เพื่อเพ่ิมรายได้ 

4. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมและพลังงานได้รับบริหารจัดการ

ตามมาตรฐานด้วยความมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

ตัวชี้วัด 

1. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการค้าและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 

2. เพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 

3. ยกระดับการท่องเที่ยวเพิ่มรายได้สู่ชุมชน 

4. เพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  2 (4 ยุทธศาสตร์) 

1. พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 
2. การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิม

มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
3. พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพ่ือสร้างรายได้สู่ชุมชนและ

เชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน  
4. ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยการมี

ส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
 

************************************************************** 
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1.5 แผนพัฒนาจังหวดัพะเยา (พ.ศ. 2561 - 2565) 
วิสัยทัศน ์

 “แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย  สังคมเข้มแข็งภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน” 

พันธกิจ 

1. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัย  ในพื้นที่เป้าหมายเดิมและขยายในพ้ืนท่ีเป้าหมายใหม่ เพื่อการส่งออก 

2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน  และขยาย 

     มูลค่าการค้าชายแดน 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชุ มชนในแนวทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

4. ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็งและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข  ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มทักษะและสมรรถนะ  ของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

5. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

6. ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
 

เป้าประสงค์รวม 

 จังหวัดมีพื้นที่เกษตรปลอดภัย มีช่องทางการตลาด ผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัว ประชาชนมีรายได้ มีความ
เป็นอยู ่ที ่ด ี มีมูลค่า การค้า การลงทุน การท่องเที ่ยว การค้าชายแดน มีความมั ่นคงปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็งมากขึ ้น มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน ภายใต้การอยู่ร่วมกันเป็นประชาคมอาเซียน 

 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการพัฒนา (KPI/Target) 

1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าผลผลิตการเกษตรที่สำคัญของจังหวัด (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 20) 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 3) 
3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาเมือง (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 5) 
4. ร้อยละของประชาชนที่มีไฟฟ้าและประปาใช้อย่างเพียงพอ (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80) 
5. ระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ)  

(ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 5) 
6. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(ค่าเป้าหมาย : ระดับ 5) 
7. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 10) 
8. ร้อยละของครัวเรือนในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

(ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา (6  ยุทธศาสตร์) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย  และการค้า  การลงทุน  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล : นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์ 1. ประชาชนมีรายได้เพิม่ขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

  2. จังหวัดมีพื้นท่ีเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น และช่องทางการตลาดผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 

 3. จังหวัดมีมูลคา่การค้า การลงทนุ การท่องเที่ยว และการคา้ชายแดนเพิ่มขึ้น 

 

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของมูลค่าผลผลิตการเกษตรที่สำคัญของจังหวัด (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 20) 
 

กลยุทธ ์  1. พัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกษตรปลอดภัย/อินทรีย ์

 2. ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริ 
 3. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 4. การพัฒนาการค้า การลงทุน 

 

แนวทาง 1.  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์วิสาหกิจ/SMEs ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมแบบบูรณาการ   

(ข้าวหอมมะลิ/ลำไย/ลิ้นจี่/แคนตาลูป/ปลานิล/โคเนื้อ/พืชผัก/พืชสมุนไพร) 

2.  ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ (ข้าว) 

3.  ส่งเสริมพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดพะเยาหมู่บ้านต้นแบบ , แนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 

4.  พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

5. ส่งเสริมความร่วมมือการค้าชายแดน 

6. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเท่ียว เชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล : นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์ 1. จังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

  2. แหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบรกิารทางการท่องเที่ยว มีคุณภาพ และมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
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ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 3) 
 

กลยุทธ ์  1. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ 

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 

3. การพัฒนามาตรฐานและบคุลากร 

4. การบริหารจัดการ 

5. การประชาสมัพันธ์และการตลาด 
 

แนวทาง 1. ขยายผลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 

  2.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีวัฒนธรรมและชาติพันธ์ุ 

  3. พัฒนาสร้างศูนย์ OTOP แหล่งท่องเที่ยวข่วงวัฒนธรรมต้นน้ำยม 

  4. พัฒนาป่าชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดพะเยา 

  5. เทศกาลนับนกยูงไทยเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา 

  6. ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

  7. ปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิว 

  8. พัฒนาศูนย์ท่องเที่ยว 

  9. ก่อสร้างอาคารจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน 

  10. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการบริการและการท่องเที่ยว 

  11. ส่งเสริมแรงงานเพื่อการมีมาตรฐานในการประกอบอาชีพ 

  12. พัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับการคุ้มครองด้านแรงงาน 

  13. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน 

  14. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล : นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์ 1. จังหวัดมีเส้นทางคมนาคม และการให้บริการที่เช่ือมต่อระบบโลจิสติกส์ รองรับการ 

                         เชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North – South Economic Corridor) 

  2. ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 

  3. ประชาชนมีไฟฟ้า ประปา ใช้อย่างท่ัวถึง 

  4. จังหวัดมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีด ี

  5. จังหวัดมีความพร้อมในการรองรับโครงการก่อสรา้งตามแผนพัฒนาเมือง 
 

ตัวชี้วัด :  1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ท่ีไดร้บัการพัฒนาเมือง (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 5) 
  2. ร้อยละของประชาชนท่ีมไีฟฟ้าและประปาใช้ (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80) 
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กลยุทธ ์  1. พัฒนาเมือง 

2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

4. ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

5. วางโครงการระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

6. ศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ของโครงการ 

 

แนวทาง 1. ศึกษาออกแบบพร้อมวางผังแม่บทให้สอดคล้องกับผังเมืองเพื่อพัฒนาเมืองและเมือง 

                         ชายแดน ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัยและส่งเสริมเศรษฐกิจ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานและ 

                         สิ่งก่อสร้างประกอบ 

  2. สำรวจพ้ืนท่ีขาดแคลนน้ำประปาและเพิม่ระบบผลิตประปาที่ได้มาตรฐาน 

  3. พัฒนาเมืองและเมืองชายแดน 

  4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล : นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์ 1. ประชาชนจังหวัดพะเยามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็ง ภายใต้ประชาคมอาเซียน 
 

ตัวชี้วัด :  1. ระดับคณุภาพชีวิตของครัวเรือนท่ีผ่านเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 5) 

กลยุทธ ์  1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัย 

2. สร้างสังคมเอื้ออาทร ภายใต้อัตลักษณ์ คณุค่าทางประวตัิศาสตร์วฒันธรรมและอาเซยีน 
 

 แนวทาง 1. สร้างอาชีพเพื่อรายได้และการออมของครัวเรือน 

  2. สร้างและพัฒนาบุคลากรบริการทางด้านสุขภาพรองรับบริการทางการแพทย์ 

  3. ส่งเสริมการจัดการระบบสุขภาวะของประชาชนทุกกลุ่มวัยสร้างสรรค์สังคมสุขภาพดี 

                        วิถีพะเยา 

  4. ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสุขภาพดี ด้วยพระบารมี วิถีพะเยา 

  5. ประชาชนร่วมอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี จังหวัดพะเยา 

  6. พัฒนาสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ 

  7. การพัฒนาการจัดการระบบสุขภาวะชุมชน 

  8. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ พึ่งพิงระยะยาว 

  9. จัดการเรียนรู้ STEM ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  10. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายส่วนร่วมสถาบัน ฯ 
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11. ส่งเสริมสังคมเอื้ออาทร คุณค่า อัตลักษณ์ฯ 

  12. แรงงานคุณภาพทักษะสูงมุ่งสู่ตลาดอาเซียน 

  13. พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพใต้แนวคิดจังหวัดสุขภาพหนึ่งเดียว 

  14. ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างสนามกีฬาท่ีมีมาตรฐานฯ 

  15. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับกลุ่ม GMS และอาเซียน 

  16. พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล : นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์ 1. จังหวัดพะเยามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษและ 

                         ลดการเกิดภาวะโลกร้อน 
 

ตัวชี้วัด :  ระดับความสำเร็จของการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                    (ค่าเป้าหมาย : รอ้ยละ 5) 
 

กลยุทธ ์  1. ส่งเสรมิการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวสร้างความสมบูรณใ์นทุกพื้นที่ 

2. ส่งเสรมิการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรดินและน้ำ 

3. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    แบบมีส่วนร่วม 

4. ส่งเสรมิให้คนอยู่ร่วมกับปา่อย่างยั่งยืน 

5. ส่งเสรมิสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 
 

แนวทาง 1. ฟ้ืนฟูและเพิ่มความหลากหลายของระบบนิเวศ 

  2. บำรุงและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ 

  3. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 

  4. ส่งเสริมการปลูกพืชเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในพ้ืนท่ีป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพและป่าอนุรักษ์ 

  5. จัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ป่าไม้ 

  6. จัดทำแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ใน/นอก พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนท่ี 

                         โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

  7. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศแบบมีส่วนร่วม 

  8. การบริหารจัดการน้ำเสียจากโรงพยาบาล 

  9. การบริหารจัดการขยะ 

  10. ปลูกต้นไม้เสริมแนวเขตป่าอนุรักษ์ 

  11. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพ่ือความมั่นคง 

                          ด้านพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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12. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดรายจ่ายด้านพลังงาน 

  13. อนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  14. ส่งเสริมคนอยู่ร่วมกับป่าเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   ส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล : นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์ 1. ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความมั่นคง ปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 

ตัวชี้วัด :  1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของชุมชนสีขาว (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 10) 
  2. ร้อยละของครัวเรือนในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยาทีม่ีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน  
                        (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80) 
 
กลยุทธ ์  1. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการพทิักษ์ รักษ์สถาบันหลักของชาติ 

2. ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดยาเสพตดิภายใต้กลไกประชารัฐ 

3. เพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดนของจังหวัด 

4. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมรบัมือกับภัยพิบัติ 

 
แนวทาง 1. สร้างการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์ รักษ์สถาบันหลักของชาติ 

  2. ป้องกันปราบปรามและบำบัดยาเสพติดภายใต้กลไกประชารัฐ 

  3. พัฒนากลไกอำนวยความเป็นธรรมที่มีประสิทธิภาพ 

  4. พัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดนของจังหวัด 
 

*************************************************** 
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แผนพัฒนาอำเภอเมืองพะเยา 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 (4 ประเด็น) 

ประกาศ 30 มิถุนายน 2563 
 

 เป้าหมายการพัฒนา : เมืองแห่งการท่องเที่ยว เกี่ยวเนื่องเศรษฐกิจชุมชน ผู้คนเปี่ยมสุข 

พันธกิจ 

 1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวรวมถึงแหลง่ท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและพัฒนาการบริหารจัดการดา้นการ

ท่องเที่ยวแบบประชารัฐ อย่างเป็นระบบ สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนในเชิงการ

เรียนรู้สู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น 

 2. ส่งเสริมและสร้างชุมชนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมเป็นเจ้าของ

และสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งด้านการผลิต การบริโภค การตลาด การระดมทุน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อให้เกิดพลังการพัฒนาจากความต้องการของคนในชุมชนอย่าง

ต่อเนื่องและยั่งยืน 

 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ น และอยู่

ร่วมกันอย่างมีความสุข รวมถึงการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศและเทคโนโลยีมาหนุนเสริมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ท้ังดิน น้ำ และป่าไม้ 

 

 วัตถุประสงค์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความสุขสมานฉันท์ ปลอดภัย มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต 

เศรษฐกิจชุมชนขยายตัวเพิ ่มข ึ ้น ด ้วยรายได้หลักจากการเกษตรและการท่องเที ่ยว ภายใต ้การพัฒนาที ่อนุร ักษ์ให้

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชุมชนมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงคุณค่า 
 

 ประเด็นการพัฒนาอำเภอ  
 1. ประเด็นการพัฒนาอำเภอท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ

ประเพณีให้มีความโดดเด่นบนพื้นฐานอัตลักษณ์ของชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการ

ท่องเที่ยว 

 2. ประเด็นการพัฒนาอำเภอที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิตการแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตร 

สินค้าชุมชน และสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษ และเพิ่มมูลค่าภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3. ประเด็นการพัฒนาอำเภอที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แก้ไข

ปัญหาทางสังคมในทุกมิติ รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
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4. ประเด็นการพัฒนาอำเภอที่ 4 ส่งเสริม พัฒนา รักษา รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน เป็นระบบ ให้เป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่ร่มรื่น สะอาด (Green and Clean City) ภายใต้การบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วน 
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1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ.2566-2570) 
 

วิสัยทัศน์  เมืองน่าอยู่ ชุมชนเขม้แข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา 
แนวทางการพัฒนา 
1.1 ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน และเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนตลอดจนการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์

ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพท่ีดี 
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานท่ีสำหรับการออกกำลังกายและแข่งขันกีฬา 
1.3 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและนันทนาการ 
1.4 ส่งเสริมการจัดให้มีสวนสาธารณะหรือสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด ตลอดจนสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ 
1.6 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขพ้ืนฐานในชุมชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
แนวทางการพัฒนา 
2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 
2.2 ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ตลอดจนจัดใหม้ี

ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
2.3 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ตลอดจน

ผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวมากขึ้น 
2.4 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม และการพัฒนาการบริการและการท่องเที่ยวที่มี

คุณภาพ 
2.5 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  
2.6 สง่เสริมและพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) งานฝีมือ และหัตถกรรมให้เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
3.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตรอย่างพอเพียงและทั่วถึง เป็นระบบลุ่มน้ำพร้อมจัดทำแผนที่น้ำอย่าง

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
3.2 สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ 
3.3 ส่งเสริมให้มีระบบการคมนาคม และการขนส่งที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นให้ได้มาตรฐาน เพื่ อให้การ

คมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกรวดเร็ว และกระจายความเจริญไปทุกพ้ืนท่ี 
3.4 สนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกลและบุคลากร ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้กับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืน ๆ 
3.5 ส่งเสริมการวางผังการใช้ทีด่ินให้เป็นระบบ และการจัดการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม โดยการสนับสนุนให้มีการจัดทำผังเมืองรวม 

เพื่อวางแนวทางการพัฒนาเมืองและชุมชนให้มีระเบียบรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา 
4.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส หรือ ศูนย์สามวัยครอบคลุมทุกตำบลและการจัด

สวัสดิการสังคมต่าง ๆ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้อย่างท่ัวถึงอย่างต่อเนื่องทั้งในและนอกระบบ 
4.3 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะ จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป 
4.4 การทำนุบำรุงศาสนาและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
4.5 สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในกลุ่มเสี่ยง และ

การแก้ไขปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ 
4.6 สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.7 สนับสนุนการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการจราจร เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
5.1 ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกของประชาชน เด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย 
5.4 ส่งเสริมการดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ ท่ีดิน โดยการปลูกป่าทดแทนและรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งต้นน้ำลำธาร 
5.5 ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา 
6.1 ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด 
6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการบริหารงาน การตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการ

ป้องกันการทุจริต 
6.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ตลอดจนส่งเสริมการจัดให้มสีถานท่ีสำหรับประชุม อบรมและจดั

กิจกรรมต่าง ๆ 
6.4 ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำ ท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดเป็นเครือข่าย

ความร่วมมือ ตลอดจนประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง 

6.5 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
6.6 เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองและการเลือกตั้ง เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตาม

เจตนารมณ์ของประชาชน 
6.7 การรณรงค์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
6.8 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างท่ัวถึง 
 

 
****************************************************  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม (พ.ศ.2566 – 2570) 
 

    1. วิสัยทัศน ์

 

วิสัยทัศน์ (Vision)  “บ้านต๋อมเมืองน่าอยู่  มุ่งเรียนรู้พัฒนา 
                           ชาวประชาร่วมใจ  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ” 

 
 

    2. ยุทธศาสตร์ 

 

  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านเศรษฐกิจ 

  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านความมั่นคง  และความสงบเรียบร้อย 

  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 

     3. เป้าประสงค์/จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 

(1)  ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการมีความสะดวก 

     รวดเร็ว ปลอดภัย 

(2)  สังคมชุมชนมีความเข้มแข็ง  

(3)  ตำบลบ้านต๋อมมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษ 

     ลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

(4)  ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุขมีความมั่นคงปลอดภัย  

(5)  องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี 
 

     4. ตัวชี้วัด  

  1. จำนวนครัวเรือนมรีายได้เฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น 

  2. จำนวนถนน  รางระบายน้ำ  ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

  3. จำนวนประชากรในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

  4. มรีะบบบรหิารจดัการสิ่งแวดลอ้มโดยการมสี่วนร่วมของชุมชน 

  5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  6. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาข้าราชการ/พนักงาน เจ้าหน้าท่ี  

     ในการเสริมสร้างคณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาล 

  7. ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบตัิงานของราชการ/พนักงาน 

     เจ้าหน้าท่ี  
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5. ค่าเป้าหมาย 

- ร้อยละของความสำเรจ็ของเป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ 

- จำนวนกิจกรรม/โครงการ ของเป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ตามตัวช้ีวัด 
 

6. กลยุทธ์ 
 

 

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
กลยุทธ ์

1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการสรา้งอาชีพให้ประชาชนและชุมชน 
       หรือตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ
1.2  พัฒนาเส้นทางคมนาคม  การขนส่ง  โทรคมนาคมและไฟฟ้า 
1.3  พัฒนาปรับปรุง  ฟื้นฟูแหล่งน้ำ  และระบบการส่งน้ำทางการเกษตรและ 
       ระบบประปา 
1.4  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบรกิารให้มีคณุภาพและมาตรฐาน 
1.5  ส่งเสรมิและสนับสนุนการเกษตรอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 

 

(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ ์

2.1  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ  ทั้งในระบบและนอกระบบ 
2.2  สร้างเสรมิสุขภาพอนามัยของประชาชนและพัฒนาคณุภาพการให้บริการ 
       ทางสาธารณสุข 
2.3 ส่งเสริมการแก้ไขปญัหาสังคม  และพัฒนาสถาบันครอบครัว 
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา   
2.5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
2.7 ส่งเสริมกิจกรรมการมสี่วนร่วมของเด็ก  เยาวชนและประชาชน 

 

(3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
กลยุทธ ์

3.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการป้องกันการบุกรุก 
       ทำลายแหล่งน้ำ  ดิน  ป่าไม ้ แร่ธาตุฯ  อื่นๆ 
3.2 บ้านเมืองสะอาด ปลอดมลพิษ มีการบริหารจัดการคณุภาพสิ่งแวดล้อม ขยะ น้ำเสีย 
       หมอกควัน  ไฟป่าและแหล่งน้ำสำคัญอยา่งมีส่วนร่วม 

 

(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง  และความสงบเรียบร้อย 
กลยุทธ ์

4.1 การปกป้องและเทิดทูนสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
4.2 ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน  
4.3 การเสรมิสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และอำนวยความเป็นธรรม 
       ให้แก่ประชาชน 
4.4 การป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
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(5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
กลยุทธ์ 

5.1 พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร  และส่งเสริมสนับสนุน 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

5.2  พัฒนารายได้และการจดัเก็บภาษี 
5.3  การพัฒนาระบบสารสนเทศและการรับรู้ข้อมลูข่าวสาร 

 

    7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 - พัฒนาตำบลบ้านต๋อมให้น่าอยู่ มีความเข้มแข็ง โดยพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและการสาธารณูปโภค 

การคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้า ประปา การเกษตร เป็นต้น 
       - ส่งเสริมการศึกษาและการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี 
       - มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 
       - ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยด้วยการจัดการระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่าง    
โดนัท  ทั่วถึง 
       - ระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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  นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม  ประกอบด้วย  5  ด้าน  คือ 

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

1.1 ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารให้มีความเสมอภาค  สร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง เอื้ออาทรซึ่งกันและ  
กัน หลีกเลี่ยงการแตกแยกในองค์กรชุมชน 

1.2 นำระบบคุณธรรมในการบริหาร ให้ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง มีความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  ใช้ความรู้
ความสามารถเพื่อพัฒนาเทศบาลฯ  ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 

1.3  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   เพื่อเป็นแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้ชุมชนต่าง ๆ  
อย่างเสมอภาค ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ประหยัด คุ้มค่า 
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

              1.4 จัดศูนย์บริการรับแจ้งให้การช่วยเหลือฉุกเฉิน  และข้อร้องเรียนต่างๆ ตลอด 24 ช่ัวโมง 

              1.5  เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ชุมชนริเริ่มโครงการพัฒนาชุมชนของตนเอง  ตามความเหมาะสม 

  1.6.  จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสำนักงานเพื่อรองรับการให้บริการประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็วประทับใจ    
โดเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ประชาชน 

1.7  จัดหาสถานที่เพื่อนำมาใช้เป็นศูนย์บริการประชาชนในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข  ด้าน    
โการสันทนาการ  และด้านอื่น ๆ    เพื่อรองรับการขยายตัวของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม และเพื่อให้เกิดการบริการ      
โสาธารณะที่ดีแก่ประชาชนในตำบลบ้านต๋อม 

 2. นโยบายด้านสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม 

   2.1  จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ รถดับเพลิง รถน้ำ  รถขนขยะฯลฯ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการสาธารณะแก่ 
โดประชาชน 

              2.2  ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยท้ังปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นชุมชน   
โดนัท       สีเขียว น่าอยู่ น่าเยี่ยมชม และลดภาวะโลกร้อน 

              2.3  ดูแล รักษา ซ่อมแซม ไฟฟ้าตามถนน ตรอกซอย ให้มีความสว่าง ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ  
โดนนัท     ทรัพย์สิน   

              2.4  ดำเนินการสร้างถนนและซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนหนทาง ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ให้มี สภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชน 
โดนนัท     สัญจรไปมาอย่างปลอดภัย 

              2.5  จัดหาน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค  ตลอดจนน้ำเพื่อทำการเกษตร  ดูแลรักษาแหล่งน้ำในชุมชนที่ขาดแคลน 

              2.6  กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล  น้ำเสีย น้ำขัง  อย่างเป็นระบบ 
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3. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และสวัสดิการชุมชน 

3.1 พัฒนาศูนย์เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ให้ทันสมัยปลอดภัยเป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองที่นำบุตร

หลานไปฝากเลี้ยง 

                  3.2 สนับสนุน ส่งเสริม ให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 

              3.3  ส่งเสริมการศึกษา(โรงเรียน) ให้มีศูนย์การเรียนรู้เฉพาะเรื่องให้กับนักเรียนและผู้ที่สนใจ 

              3.4 ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษา (ครู อาจารย์) เพิ่มความรู้และทักษะเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

  3.5 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่นให้มีเอกลักษณ์เพื่อสืบทอดคู่ชุมชน  เช่น ประเพณีสงกรานต์  ประเพณี  

โดลอยกระทง ฯลฯ 

              3.6  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อคงอยู่คู่สังคมไทย  เช่น   แห่เทียนพรรษา ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ  เป็นต้น 

   4.  นโยบายด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

                4.1  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  ให้มีร่างกายแข็งแรง  อยู่ดีกินดี     

                4.2  ส่งเสริมให้มีการจัดระบบบริการด้านสุขภาพอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

    4.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม  กลุ่มองค์กร  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ชรบ.  อสม.   กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ลูกเสือชาวบ้าน 

อปพร. ผู้ติดเช้ือ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เด็กเยาวชน รวมถึงส่งเสริมอาชีพและรายไดใ้ห้แก่ประชาชนเพื่อให้สามารถพ่ึงตนเองได้

ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข   เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

                4.4  ติดตามและจัดสรรงบประมาณ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ท่ัวถึงตามนโยบายของรัฐบาล        

                4.5  ส่งเสริมและสนับสนุนลานกีฬา  กิจกรรมและการออกกำลังกาย 

    4.6  สนับสนุนการแข่งขันกีฬา  ให้แก่เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  ประชาชน  เพื่อห่างไกลยาเสพติดและเพื่อ

สุขภาพพลานามัย 

               4.7.  สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน  ปฏิบัติภายใต้กฎระเบียบของทางราชการ 

               4.8  พัฒนาสุขภาพ  ให้สอดคล้องกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

               4.9 ส่งเสริมให้ผู้สูงวัย  หรือผู้สูงอายุ  ให้มีกิจกรรมที่ทำร่วมกัน 

   4.10 ส่งเสริม สนับสนุน  นโยบายการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในพ้ืนท่ี  โดยร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 

โดและเอกชน 
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                 4.11 ติดตามและจัดสรรงบประมาณรองรับโรคระบาด เพื่อควบคุมการโรคและดูแลสุขภาพชาวบ้านตำบลบ้านต๋อม 

                 4.12 ส่งเสริมการสร้างงาน   สร้างรายได้   ให้แก่ประชาชนในพื้นที่   เช่น   การอบรมอาชีพ การจัดให้มีแหล่ง

จำหน่ายสินค้า (ถนนคนเดิน) 

                 4.13 ส่งเสริม สนับสนุน การท่องเที่ยวในตำบล โดยอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา   วัฒนธรรม   

ประวัติศาสตร์ใหพ้ร้อมรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  รวมทั้งสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว  ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน 

5. ด้านเศรษฐกิจ 

                 5.1 เร่งรัดการจัดหาแหล่งน้ำให้ทั่วถึงและเพียงพอรวมทั้งเพิ่มประสทิธิภาพการใช้การใช้ทรัพยากรน้ำเพื่อเพิ่มผลผลติ

ทางการเกษตร  ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน้ำให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับชนิดพืช  ตลอดจนการขยายระบบการกระจาย

น้ำในพ้ืนท่ีการเกษตรให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ 

                 5.2 เสริมสนับสนุนเครือข่ายเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบาย  และวางแผนพัฒนาการ

เกษตรอย่างเป็นระบบและมีระบบคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของเกษตรกรและพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรได้อย่างยั่งยืน

รวมทั้งการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าการเกษตรเพื่อจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร 

                 5.3  พัฒนาการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง  และพัฒนาคุณภาพเกษตรกรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภาคการเกษตรโดย

การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรเพื่อพัฒนาไปสู่ระบบสหกรณ์ 

                 5.4  สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  ส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริ  ขยายกระบวนการเรียนรู้และ

การพัฒนาเกษตรโดยการส่งเสริมกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรชุมชนอย่างยั่งยืน 

                 5.5  ส่งเสริมให้ตำบลบ้านต๋อมเป็นแหลง่ท่องเที่ยวโดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ตามวิถีแห่งธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวท่ีจัดทำขึ้นเอง 

                 5.6 สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตำบลโดยการจัดให้มีโครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในสถานท่ี

สาธารณะมีตลาดกลางสินค้า 

                 5.7 สนับสนุนให้เศรษฐกิจภายในตำบลบ้านต๋อมมีความเจริญเติบโต  สร้างงานและสร้างรายได้ให้ประชาชนชาว

ตำบลบ้านต๋อมโดยการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แรงงานของคนในพ้ืนท่ี 

     5.8  กระตุ้นเศรษฐกิจภายในตำบลบ้านต๋อมโดยมุ่งเน้นสินค้าและผลผลิตภายในเทศบาลเพื่อความเชื่อมั่นของนัก

ลงทุน 

**************************************************** 
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     2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 เทศบาลตำบลบ้านต๋อมได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยมีความสอดคล้อง ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี(พ.ศ.2561 – 2580) 

 

 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ภาคเหนือ (พ.ศ.2560 – 2565) 

 

 

 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2566 – 2570) 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลบ้านต๋อม (พ.ศ.2566 - 2570) 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลบ้านต๋อมในภาพรวม 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

(พ.ศ.2561-2580) 

1. ย ุทธศาสตร์ชาติ

ด้านความมั่นคง 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทางสังคมมนุษย์ 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ

เติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

6. ย ุทธศาสตร ์ชาติด ้านการปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-

2564) 

3. ย ุทธศาสตร์การสร้าง

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

 

4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง

ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการ

พัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง

และยั่งยืน 

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการใน

ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ

มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

แผนพัฒนาภาคเหนือ 

(พ.ศ.2560-2565)  

6 มี.ค.2562  

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว

และธ ุรก ิจบร ิหารต ่อเน ื ่องให ้มี

คุณภาพสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่าง

ยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่าง

ทั่วถึงรวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้า

และบริการที่มีศักยภาพสูง ด้วยภูมิ

ปัญญาและนวัตกรรม 

 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงสร ้ า งพ ื ้ นฐานและ

ระบบ โลจิสติกส์ 

 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็น

ธรรมและลดความเหลี ่ยมล้ำใน

สังคม 

 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม 

 

2. ยุทธศาสตร์ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS 

BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจ

ของภาค 

 

3. ยุทธศาสตร์ยกระดับเป็นฐาน

การผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตร

ปลอดภัยเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรม

เกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 

 

5. ยุทธศาสตร์อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คง

ความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่าง

เหมาะสมและเชื ่อมโยงพื ้นที ่เกษตรให้ทั ่วถึง 

ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่าง

ยั่งยืน 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม  (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

(พ.ศ.2561-2580) 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านความมั่นคง 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา

และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง

โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

มนุษย ์

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ

เติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

6. ย ุทธศาสตร ์ชาติด ้านการปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 2 

(พ.ศ.2561-2565) 

1. พัฒนาสภาพแวดล้อมใน

การพัฒนาการค้า การลงทุน

และโลจิสติกส์เชื ่อมโยงกับ

ต่างประเทศ 

3. พัฒนาและยกระดับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพเพื่อสร้างรายได้สู่

ช ุมชนและเชื ่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ ่มการ

ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยื่น 

3. พัฒนาและยกระดับการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพเพื่อ

สร้างรายได้สู่ชุมชนและเชื่อมโยงห่วงโซ่

มูลค่าเพิ่มการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด

อย่างยั่งยื่น 

4. ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม

สมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

และพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

แผนพัฒนาจังหวัด

พะเยา 

พ.ศ.2561-2565 

2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริม และพัฒนาการ

ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชุมชนใน

แนวทางเศรษฐกิจ 

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

4. ยุทธศาสตร์สร้างคุณค่าและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน 

5 ยุทธศาสตร์พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4. ย ุทธศาสตร์สร ้างคุณค่าและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5 ย ุทธศาสตร ์พ ัฒนาและ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์สร้างคุณค่า

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมความ

มั ่งคงภายในและตามแนว

ชายแดน 

1.ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย

และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม  (ต่อ) 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

(พ.ศ.2561-2580) 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านความมั่นคง 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทางสังคม 

มนุษย ์

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ

เติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

6. ย ุทธศาสตร ์ชาติด ้านการปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ของ อปท. ในเขตจังหวัด

พะเยา (พ.ศ.2566-2570) 

2..พัฒนาเศรษฐกิจ

และการท่องเท่ียว 
1.พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา 5.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

6.พัฒนาการเมืองการบริหาร 

 6.พัฒนาการเมืองการบรหิาร 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม 

(พ.ศ.2566-2570) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระบบเศรษฐกิจ 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวิต 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

ความมั ่นคง และ ความสงบ

เรียบร้อย 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

 

3.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 4..พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

4..พัฒนาสังคม การศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา ในอนาคต 

ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 
 

จุดแข็ง ( Strength ) 

 1. ตำบลบ้านต๋อมตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางของจังหวัด ทำให้การติดต่อและการคมนาคมขนส่งได้รับความสะดวก 

 2. ตำบลบ้านต๋อมมีพื้นท่ีเหมาะสมกับภาคการเกษตร เนื่องจากเป็นที่ราบเชิงเขาและมีแม่น้ำไหลผ่านในพ้ืนท่ี 

3. มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น วัดพระธาตุจอมทอง ป่าหินบ่อสิบสอง หาดอิงกว๊าน  เป็นต้น สามารถพัฒนา                        

โด ฟื้นฟูและบริหารจัดการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ 

 4. ประชาชนในท้องถิ่นมีความเอื้ออาทรต่อกันระหว่างชุมชน 

 5. มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการนโยบายการเงิน การคลัง การจัดทำงบประมาณตามระเบียบ ที่กำหนดไว้  ทำ  

โด            ให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น 
               
 

จุดอ่อน ( Weakness ) 

1. กิจกรรมภาคการเกษตรขาดองค์ความรู้ การฝึกอบรม ตลาดกลางสินค้าการเกษตร การรวมกลุ่มของเกษตรกรมีน้อย 

โด มีการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร 

 2. กลุ่มอาชีพขาดความเข้มแข็ง  เนื่องจากขาดความรู้ความชำนาญในการบริหารจัดการภายในกลุ่ม  

 3. เป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ก่อให้เกิดธุรกิจหอพักจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาการมั่วสุม   

โด     ของเยาวชน  การติดเกมส์ออนไลน์  และการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

 4.  งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนจำกัด 
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โอกาส ( Opportunity ) 

1.  มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สนับสนุนให้ท้องถิ่นเป็นแหล่งศึกษาและพัฒนาประชาชนในด้านต่าง ๆ 
2.  กฎหมายรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้มีการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่น  
3. นโยบายของรัฐบาล  กรอบการพัฒนาของจังหวัดและอำเภอท่ีเอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น   

โด             และทำให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดได้ 
4.  มีหน่วยงานราชการและองค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ  ท่ีเข้ามาช่วยพัฒนาภายในพ้ืนท่ีตำบล 
5.  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาจากหน่วยงานส่วนกลาง 

อุปสรรค ( Threat ) 

1.  ภาวะเศรษฐกิจท่ีค่าครองชีพสูงข้ึน 
 2. กระแสโลกาภิวตัน์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ สื่อสังคมออนไลน์ ก่อให้เกิดความเสื่อมถอยทางคณุธรรมจริยธรรม 
 3.  ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย หมอกควัน ไฟป่า มีแนวโน้มของความถี่และความรุนแรงเพ่ิมขึ้น 
 4. ปัญหาการระบาดของโรคติดตอ่อันตราย ได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)     ทำให้การพัฒนาด้าน
โด  ต่างๆ เกิดความล่าช้าและไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว ้ 

    เทศบาลตำบลบ้านต๋อม จะต้องใช้โอกาสภายนอก (Opportunities) และจุดแข็ง (Strengths) ให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุด พยายามให้ตัวกระทำภายนอก ข้อจำกัด/อุปสรรค (Threats) ทำความเสียหายให้กับตำบลให้น้อยที่สุด และพยายาม
หลีกเลี่ยงหรือแก้ไขจุดอ่อน (Weakness) ของตำบลเพื่อโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น 

     3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวขอ้ง 
 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็น 

ขอบข่ายของปัญหา 

1.  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

1.1 ประชาชนว่างงานหลังเสร็จจากงานประจำ , ว่างงานจากการระบาดของโรคติดต่ออันตราย ได้แก่ โรคติด 
โด  เชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) 

     1.2 ขาดตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรในตำบล 
     1.3 ขาดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
     1.4 แหล่งท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการพัฒนาแบบครบวงจร 
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2.  ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     2.1 การสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรบางช่วงยังไม่สะดวก 

     2.2 ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 

3.  ปัญหาด้านแหล่งน้ำ 

     3.1 แหล่งน้ำธรรมชาติตื้นเขินและไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำก่อให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำเพ่ือการเกษตร 

     3.2 ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 
 

4.  สภาพปัญหาด้านสังคม 

      4.1 การมั่วสุมของเยาวชน  ติดเกมส์ออนไลน์  ประพฤติตนไม่เหมาะสม 

      4.2 การแพร่ระบาดของยาเสพติด 

      4.3 การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทางเทคโนโลยีการสื่อสาร สื่อสังคมออนไลน์ ทำให้มีการปฏิสัมพันธ์ 

            กับบุคคลรอบข้างและครอบครัวลดลง 
 

 

5.  ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

       5.1 ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนยังไม่เพียงพอ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เป็นต้น 

       5.2 ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสูญหาย เพราะถูกละเลยและไม่มีผู้สืบทอด 

 

6.  ปัญหาด้านสาธารณสุข 

     6.1 ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคต่าง ๆ 

     6.2 การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประชาชนในพื้นที่ยังไม่ได้รับวัคซีนอย่าง

โดนัท    เพียงพอ และมีแนวโน้มที่อาจจะเกิดเชื้อกลายพันธุ์ได้ 

     6.3 ขาดสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬา 
 

7.  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     7.1 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้  

     7.2 การเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะ และไม่มีสถานที่กำจัดขยะ 

     7.3 การใช้สารเคมีในการเกษตรทำให้เกิดสารพิษตกค้างและไหลลงสู่แหล่งน้ำ 



107 
 

 
 

8.  ปัญหาด้านภัยธรรมชาติ 
 

     8.1  การเกิดภัยธรรมชาติโดยเฉพาะอุทกภัยและวาตภัยทำให้เกิดความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตร 

           และบ้านเรือนราษฎร 

     8.2  ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน 
 

 

9.  ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 

     9.1  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นน้อย 

     9.2 บุคลากรยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อปฏิบัติใหม่ ๆ ของภารกิจ 

           ที่ได้รับการถ่ายโอน 

9.3  งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนจำกัด 
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ส่วนที่  3 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
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 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ   
  (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานสนับสนุน 

1 ด้านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 

สำนักปลัด  

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 

กองช่าง  

การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

กองช่าง  

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองช่าง สำนักปลัด/ 
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
สำนักปลัด กองช่าง 

การเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ 
 

กองช่าง  

2 ด้านการพัฒนา
สังคมและคุณภาพ

ชีวิต 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา 
 

สำนักปลัด กองช่าง 

การดำเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง 
 
 

สำนักปลัด กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สำนักปลัด  

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

สำนักปลัด กองช่าง 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

สำนักปลัด  

3 ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

สำนักปลัด 

บริหารทั่วไป แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

สำนักปลัด  

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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4 ด้านความม่ันคง  
และความสงบ

เรียบร้อย 

บริหารทั่วไป แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

 

สำนักปลัด  

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

สำนักปลัด 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

สำนักปลัด   

5 ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

 

สำนักปลัด กองคลัง/กองช่าง 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

สำนักปลัด  

การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

กองช่าง  
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แบบ ผ. 01 

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา  

สำหรับเทศบาลตำบลบ้านต๋อมดำเนินการ 
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บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566 -  2570) 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวดัพะเยา              

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม  5  ป ี

จำนวน
โครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.  ดา้นเศรษฐกิจ                         
   1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 

   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

   1.3 แผนงานการเกษตร  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

   1.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

   1.5  แผนงานการพาณิชย ์  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

รวมยุทธศาสตร์ที ่ 1             
2. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต                         

2.1  แผนงานการศึกษา 5 1,839,520 5 1,839,520 5 1,839,520 2 1,539,520 2 1,539,520 19 8,597,600 

2.2 แผนงานงบกลาง 3 24,110,000 3 24,110,000 3 24,110,000 3 24,110,000 3 24,110,000 15 120,550,000 

2.3 แผนงานสาธารณสุข 2 110,000 2 110,000 2 110,000 2 110,000 2 110,000 10 550,000 
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 50,000 1 50,000 1 50000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 

   2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - - - - 

2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - - - - 

รวมยุทธศาสตร์ที ่ 2 15 26,329,520 15 26,329,520 15 26,329,520 12 26,029,520 12 26,029,520 69 131,047,600 

3.  ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม             
3.1 แผนงานการเกษตร 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 10 750,000 

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000 

3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - - - - 

รวมยุทธศาสตร์ที ่ 3 3 170,000 3 170,000 3 170,000 3 170,000 3 170,000 15 850,000 
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ยุทธศาสตร ์
ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 รวม  5  ป ี

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

4.  ดา้นความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย             
  4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 70,000 3 70,000 3 70,000 3 70,000 3 70,000 15 350,000 

  4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 50,000 

  4.3 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 40,000 1 40,000 1 40,000 1 40,000 1 40,000 5 200,000 

รวมยุทธศาสตร์ที ่ 4 5 120,000 5 120,000 5 120,000 5 120,000 5 120,000 25 600,000 
 5.  ด้านการบริหารจดัการที่ด ี             
  5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 6 345,000 6 345,000 6 1,295,000 6 1,295,000 6 1,295,000 30 4,575,000 

  5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 50000 1 50,000 1 50000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 

  5.3 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 

รวมยุทธศาสตร์ที ่ 5 7 395,000 7 395,000 7 1,345,000 7 1,345,000 7 1,345,000 35 4,825,000 

รวมทั้งสิ้น 31 27,064,520 31 27,064,520 31 28,014,520 28 27,714,520 28 27,714,520 149 137,572,600 
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แบบ ผ. 01 

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา  

สำหรับ อุดหนุนส่วนราชการ ฯลฯ 
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บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566 -  2570) 

สำหรับ อุดหนุนส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืน ๆ  

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวดัพะเยา 
             

ยุทธศาสตร ์

ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 รวม  5  ป ี

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

1   ด้านเศรษฐกิจ             
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 100,000 - - - - - - - - 1 100,000 

   1.3 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 

รวมยุทธศาสตร์ที ่ 1 1 100,000 - - - - - - - - 1 100,000 

2. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต             
  2.1  แผนงานการศึกษา 1 1,276,800 1 1,276,800 1 1,276,800 1 1,276,800 1 1,276,800 5 6,384,000 

  2.2 แผนงานงบกลาง 1 313,400 1 313,400 1 313,400 1 313,400 1 313,400 5 1,567,000 

  2.3 แผนงานสาธารณสุข 1 360,000 1 360,000 1 360,000 1 360,000 1 360,000 5 1,800,000 
  2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 
นันทนาการ - - - - - - - - - - - - 

รวมยุทธศาสตร์ที ่ 2 3 1,950,200 3 1,950,200 3 1,950,200 3 1,950,200 3 1,950,200 15 9,751,000 

4   ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย             
  4.3 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 12,000 1 12,000 1 12,000 1 12,000 1 12,000 5 60,000 

รวมยุทธศาสตร์ที ่ 4 1 12,000 1 12,000 1 12,000 1 12,000 1 12,000 5 60,000 

รวมทั้งสิ้น 5 2,062,200 4 1,962,200 4 1,962,200 4 1,962,200 4 1,962,200 21 9,911,000 
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แบบ ผ. 01 

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพของ 

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม 
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บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566 -  2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวดัพะเยา 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570 รวม  5  ป ี

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

1   ด้านเศรษฐกิจ             
   1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน - - - - - - - - - - - - 

  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 52 89,843,600 52 89,843,600 - - - - - - 104 179,687,200 

  1.3 แผนงานการเกษตร 1 700,000 1 700,000 - - - - - - 2 1,400,000 

รวมยุทธศาสตร์ที ่ 1 53 90,543,600 53 90,543,600 - - - - - - 106 181,087,200 
2. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต             
  2.1 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 

  2.3 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 
  2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ - - - - - - - - - - - - 

  2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - - - - 
รวมยุทธศาสตร์ที ่2 - - - - - - - - - - - - 

3   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             
  3.1 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 

  3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - - - - 

รวมยุทธศาสตร์ที ่ 3 - - - - - - - - - - - - 

4   ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย             
  4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 5 5,000,000 

รวมยุทธศาสตร์ที ่ 4 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 5 5,000,000 

รวมทั้งสิ้น 54 91,543,600 54 91,543,600 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 111 186,087,200 
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แบบ ผ. 01/1 

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน  
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
เทศบาลตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

              

โครงการพัฒนาที่นำมาจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้าน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม  5  ปี 
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

9 8,029,104 5 6,081,600 3 1,966,600 1 741,120 - - 18 16,818,424 

  1.3 แผนงานการเกษตร 2 3,417,855 1 60,721 - - - - - - 3 3,478,576 

  1.4 แผนงานเคหะและชุมชน 2 1,400,000 - - - - - - - - 2 1,400,000 

รวมท้ังสิ้น 13 12,846,959 6 6,142,321 3 1,966,600 1 741,120 - - 23 21,697,000 
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แบบ ผ. 02 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

สำหรับเทศบาลตำบลบ้านต๋อมดำเนินการ 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่2  พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว       

     ยทุธศาสตร์ที่  1   ดา้นเศรษฐกิจ            
 1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

    เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 
จะได้รับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 โครงการส่งเสริมอาชีพ อบรม

เพิ่มทักษะอาชีพและการตลาด  
เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพ มีความมั่นคง
ทางรายได้ มีช่องทาง
การจำหน่ายสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของชุมชน 

 -อบรมให้ความรู้  เพิ่ม
ทักษะ พัฒนาศักยภาพ
ด้านอาชีพ การตลาด 
การลงทุน 

         
50,000  

       
50,000  

        
50,000  

        
50,000  

        
50,000  

 1 ครั้ง  ประชาชนมีอาชพี มีความมั่นคงทาง
รายได ้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ของชุมชนและส่งเสริม
การท่องเท่ียวของชุมชน 

สำนักปลัด/
งานพัฒนา

ชุมชน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4. พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม           

ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ                

     2.1 แผนงานการศึกษา                   
1 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม

(นม) 
เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้รับ
สารอาหารที่
เหมาะสมกับวัย 

  สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม)ให้โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

        
793,500  

      
793,500  

       
793,500  

      
793,500  

      
793,500  

 โรงเรียน
และศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 5 แห่ง  

เด็กได้รับสารอาหารและมี
พัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย 

สำนักปลัด/
งานศึกษา 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวดัพะเยา 
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   เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 
จะได้รับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
2 โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อให้เด็กเล็กได้รับ
สารอาหารที่เหมาะสมกับ
วัย/เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนของ 
ศพด.ตำบลบ้านต๋อม 

 ค่าอาหารกลางวัน/ค่า
จัดการเรียนการสอน/ค่า
หนังสือเรียน/ค่าอุปกรณ์
การเรียน/ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน/ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ เทศบาลตำบลบ้าน
ต๋อม 

        
746,020  

      
746,020  

       
746,020  

      
746,020  

      
746,020  

 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 3 

แห่ง  

เด็กได้รับสารอาหาร
และมีพัฒนาการที่
เหมาะสมกับวัย/
ศพด.ตำบลบ้านต๋อม
มีประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการ
สอนมากยิ่งขึ้น 

สำนักปลัด/
งานศึกษา 

3 โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (บ้าน
ต๋อมดง) 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้ครูและเด็กเล็กในการ
จัดการเรียนการสอน/
เพื่อให้เกิดความสวยงาม
และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี/เพื่อ
สร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อ
ส่งผลดีต่อการเรียนการ
สอน 

 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (บ้านต๋อมดง)   

        
100,000  

      
100,000  

       
100,000  

 -   -   1 แห่ง  ครูและเด็กเล็กได้รับ
ความสะดวกในการ
จัดการเรียนการ
สอน/สิ่งแวดล้อมมี
ความสวยงาม/มี
บรรยากาศที่ดีส่งผล
ดีต่อการเรียนการ
สอน 

สำนักปลัด/
งานศึกษา/
กองช่าง 

4  โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (บ้าน
ร่องไผ่) 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้ครูและเด็กเล็กในการ
จัดการเรียนการสอน/
เพื่อให้เกิดความสวยงาม
และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี/เพื่อ
สร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อ
ส่งผลดีต่อการเรียนการ
สอน 

 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (บ้านร่องไผ่)  

        
100,000  

      
100,000  

       
100,000  

 -   -   1 แห่ง  ครูและเด็กเล็กได้รับ
ความสะดวกในการ
จัดการเรียนการ
สอน/สิ่งแวดล้อมมี
ความสวยงาม/มี
บรรยากาศที่ดีส่งผล
ดีต่อการเรียนการ
สอน 

สำนักปลัด/
งานศึกษา/
กองช่าง 
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      เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 
จะได้รับ รับผิดชอบ

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
5 โครงการปรับปรุงศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านรอ่ง
ห้า) 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ครูและ
เด็กเล็กในการจัดการเรียนการสอน/
เพื่อให้เกิดความสวยงามและมี
สิ่งแวดล้อมที่ดี/เพื่อสร้างบรรยากาศ
ที่ดีเพื่อส่งผลดีต่อการเรียนการสอน 

 ปรับปรุง
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
(บ้านร่องห้า)   

        100,000        100,000         100,000   -   -   1 แห่ง  ครูและเด็กเล็กได้รับความ
สะดวกในการจัดการเรียน
การสอน/สิ่งแวดล้อมมี
ความสวยงาม/มี
บรรยากาศที่ดีส่งผลดีต่อ
การเรียนการสอน 

สำนัก
ปลัด/งาน
ศึกษา/
กองช่าง 

 
              102,566        102,567         102,568           2,569           2,570        

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4. พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม             

   ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต                  

       2.2 แผนงานงบกลาง                     
1 โครงการสงเคราะห์เบี้ย

ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
เอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์
ในเขตตำบล
บ้านต๋อม 

        570,000        570,000         570,000        570,000        570,000   12 ครั้ง  ผู้ป่วยเอดส์เอดส์มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนัก
ปลัด/งาน
พัฒนา
ชุมชน 

2 โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอาย ุ

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุที่มี
คุณสมบัติใน
เขตตำบล
บ้านต๋อม 

    19,994,400    19,994,400     19,994,400    19,994,400    19,994,400   12 ครั้ง  ผู้สูงอายุมีคุณภาพชวีิตที่ดี
ขึ้น 

สำนัก
ปลัด/งาน
พัฒนา
ชุมชน 

3 โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพคนพิการ 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคน
พิการ 

คนพิการใน
เขตตำบล
บ้านต๋อม 

     3,545,600     3,545,600       3,545,600      3,545,600      3,545,600   12 ครั้ง  คนพิการมีคุณภาพชวีิตที่ดี
ขึ้น 

สำนัก
ปลัด/งาน
พัฒนา
ชุมชน 
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      เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)     

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่1.พัฒนาสาธารณสขุและการกีฬา             

  ยุทธศาสตรท์ี่  2   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต                

     2.3 แผนงานสาธารณสขุ                 
1 โครงการจัดกิจกรรมป้องกัน

ควบคุมโรคต่างๆ 
เพื่อควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อ เช่น โรค
ไข้เลือดออก โรคเอดส์  
ไข้หวัดนก ฯลฯ 

 -จัดหาน้ำยาเคมีและ 
เวชภัณฑ์และสมุนไพร/-
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 

         50,000         50,000          50,000          50,000          50,000   2 ครั้ง  พื้นที่ตำบลบ้านต๋อม
ปลอดจากโรคติดต่อและ
โรคระบาด 

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบา้ 

เพื่อป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั
จากพษิสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ์ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลกัษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตตยิราช
นาร ี

จัดซื้อวัคซีน อุปกรณ์ในการ
ฉีดและรายจ่ายอื่นที่จำเป็น
เพื่อป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

         60,000         60,000          60,000          60,000          60,000   1 ครั้ง  พื้นที่ตำบลบ้านต๋อม
ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1.พัฒนาสาธารณสขุและการกีฬา/ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

   ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต                

     2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               
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      เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 

จะได้รับ 
รับผิดชอบ

หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 โครงการสานฝันวัน

เด็กแห่งชาต ิ
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็ก 

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

         
20,000  

       
20,000  

        
20,000  

        
20,000  

        
20,000  

 1 ครั้ง  เด็กและเยาวชนมี
เวทีแสดงออกมาก
ขึ้น 

สำนักปลดั/
งานศึกษา 

2 โครงการแข่งขันกีฬา
บ้านต๋อมเกมส ์

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนตำบลบา้น
ต๋อมเล่นกีฬาและออก
กำลังกายเพื่อสุขภาพ 

จัดการแข่งขันกีฬา
บ้านต๋อมเกมส ์

         
80,000  

       
80,000  

        
80,000  

        
80,000  

        
80,000  

 1 ครั้ง  ประชาชนตำบล
บ้านต๋อมมสีุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง    

สำนักปลดั/
งานศึกษา 

3 โครงการกิจกรรมกีฬา 
ตำบลบ้านต๋อม  

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
เล่นกีฬาและออกกำลัง
กายเพื่อสุขภาพ 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
การกีฬาในตำบลบ้าน
ต๋อม 

         
40,000  

       
40,000  

        
40,000  

        
40,000  

        
40,000  

 1 ครั้ง  เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพพลานามัย
แข็งแรง    

สำนักปลดั/
งานศึกษา 

4 โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 

เพื่ออนุรักษ์และสืบ
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณีในท้องถิ่น 

จัดงานประเพณลีอย
กระทง 

         
80,000  

       
80,000  

        
80,000  

        
80,000  

        
80,000  

 1 ครั้ง  ประเพณีได้รับการ
สืบทอดไม่สญูหาย 

สำนักปลดั/
งานศึกษา 
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      เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 

จะได้รับ 
รับผิดชอบ

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4. พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม             

   ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต                  

     2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                   

1 โครงการส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัวและพัฒนา
สตรีตำบลบ้านต๋อม 

เพื่อให้สตรี ผู้สูงอายุ เด็ก
และเยาวชน มีความรู้
เรื่องข้อกฎหมาย สิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ /
สถาบันครอบครัวมี
สัมพันธภาพท่ีดี มีความ
รัก ความสามัคคี มีจิต
อาสา มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

กิจกรรม/อบรมให้
ความรู้เพื่อนำมาใช้ใน
การดำเนินชีวิต/ส่งเสริม
สถาบัน ครอบครัวใน
ชุมชน  

         50,000         50,000          50,000         50,000         50,000   1 ครั้ง  สตรี ผู้สูงอายุ เด็ก
และเยาวชน มีความรู้
เรื่องข้อกฎหมาย 
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
เพื่อนำมาใช้ในการ
ดำเนินชีวิต /
ครอบครัวมี
สัมพันธภาพท่ีดี มี
ความรัก ความ
สามัคคี มีจิตอาสา มี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

สำนักปลัด/
งานพัฒนา

ชุมชน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน    

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             

    ยุทธศาสตร์ที่  3   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                  
      3.1 แผนงานการเกษตร                     
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      เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 
จะได้รับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 โครงการป้องกัน กำจัด

ผักตบชวาและวัชพืช 
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
กว๊านพะเยาให้มีความ
สวยงาม 

 -กำจัดผักตบชวา/กำจัด
วัชพืชในกวา๊นพะเยา,ลำ
น้ำคูคลองในพื้นที่ตำบล
บ้านต๋อม จัดหาเรือตัด
ผักตบชวา ฯลฯ 

        100,000       100,000         100,000        100,000        100,000   1  ครั้ง  ภูมิทัศน์บริเวณกว๊าน
พะเยา,ลำนำ้คูคลอง
ในพื้นที่ตำบลบ้าน
ต๋อมมีความสวยงาม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอ้มในพื้นที่และ
ลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

 -บวชป่าและสืบชะตา
หาด อิงกว๊าน/ ก่อสร้าง
ฝายกั้นนำ้ขนาดเล็ก/ 
ส่งเสริมการปลูกหญ้า
แฝก 

         50,000         50,000          50,000          50,000          50,000   2  กจิกรรม  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่มีความอุดม
สมบูรณ์ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 5 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน    

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม             

    ยุทธศาสตร์ที ่ 3   ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม                  

     3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน                   
1 โครงการป้องกันหมอก

ควันและไฟป่า  
เพื่อให้ตำบลบ้านตอ๋ม
เกิดความสวยงาม  เป็น
ระเบียบ ปลอดมลพิษ 

 - รณรงค์ป้องกันปัญหา  
ไฟป่า ฯลฯ 

         20,000         20,000          20,000          20,000          20,000   1  ครั้ง  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้รับ
การดูแล 

สำนักปลัด/
งานป้องกันฯ 
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      เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 
จะได้รับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 6  สง่เสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน    

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4. พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม             

   ยุทธศาสตร์ที่  4   ด้านความมั่นคงและความสงบเรยีบร้อย                  

   4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน                   
1 โครงการบริหารจัดการ

ศูนย์อปพร.เทศบาลตำบล
บ้านต๋อม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของสมาชิก 
อปพร. 

 - ฝึกอบรม/ทบทวน  
จัดหาวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ 
ฯลฯ 

         30,000         30,000          30,000          30,000          30,000   1 แห่ง  ศูนย์ อปพร.สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด/
งานป้องกันฯ 

2 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

เพื่อลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

จัดหน่วยเฝ้าระวังในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

         10,000         10,000          10,000          10,000          10,000   2  ครั้ง  อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
ลดลง 

สำนักปลัด/
งานป้องกันฯ 

3 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยัพิบัติ
ประจำเทศบาลตำบลบา้น
ต๋อม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยั
พิบัติ/เสริมสร้างความรู้
ด้านการบริหารจัดการสา
ธารณภัยที่มีรูปแบบและ
มาตรฐานเดียวกัน 

  ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพบิัติประจำ
เทศบาลตำบลบ้านต๋อม 

         30,000         30,000          30,000          30,000          30,000    1 แห่ง  ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้
รูปแบบและมาตรฐาน
เดียวกัน 

สำนักปลัด/
งานป้องกันฯ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 6  สง่เสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน    

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4. พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม             

   ยุทธศาสตร์ที่  4   ด้านความมั่นคงและความสงบเรยีบร้อย                  

    4.2 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน                   
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      เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 

จะได้รับ 
รับผิดชอบ

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       

1 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
พื้นท่ี 

 - ตั้งจุดตรวจเฝ้า
ระวัง ยาเสพติดใน
พื้นท่ี จัดกิจกรรม
ค่ายวิชาการต้านภัย
ยาเสพติด ฯลฯ 

         
10,000  

       
10,000  

        
10,000  

        
10,000  

        
10,000  

 1  กิจกรรม  ตำบลบ้านต๋อม
ปลอดยาเสพติด 

กอง
สาธารณสุขฯ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน    

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6.พัฒนาการเมืองการบริหาร               

   ยุทธศาสตร์ที่  4   ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย                  

    4.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป                   
1 โครงการจัดงานรัฐพิธี เพื่อแสดงถึงความ

จงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 

จัดกิจกรรมปกป้อง
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์/เข้า
ร่วมกิจกรรมงานรัฐ
พิธีต่างๆ 

         
40,000  

       
40,000  

        
40,000  

        
40,000  

        
40,000  

 5 ครั้ง  ประชาชน ส่วน
ราชการร่วม
เทิดพระเกียรติ
และแสดง ความ
จงรักภักดี 

สำนักปลัด/
งานบริหาร

ท่ัวไป 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   4 สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6.พัฒนาการเมืองการบริหาร               

ยุทธศาสตร์ที่  5   การบริหารจัดการที่ดี                     
         5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
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      เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 

จะได้รับ 
รับผิดชอบ

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 โครงการจัดทำแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม 
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
เช่ือมโยงและบูรณาการ
แผนพัฒนาในระดับพื้นที่ให้เกิด
ประสิทธิภาพ, ส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมใน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น   

แผนพัฒนาท้องถิ่น ,   
แผนการดำเนินงาน , 
แบบรายงานการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 

         10,000         10,000          10,000          10,000          10,000   3 ประเภท  แผนพัฒนาท้องถิ่น ตรง
กับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน 

สำนักปลัด/
งานแผนฯ 

2 โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
ด้วยโปรแกรม Ltax-GIS 
และ Ltax-3000 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษ ี

ปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สินของเทศบาล
ตำบลบ้านต๋อม 

        250,000        250,000         250,000        250,000        250,000   18  หมู่บา้น  เทศบาลสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ความสามารถในการ
จัดเก็บภาษี/ระบบการ
จัดเก็บภาษีที่มี
มาตรฐานการจัดเก็บที่
ถูกต้องเป็นธรรม 

กองคลัง/งาน
จัดเก็บรายได ้

3 โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 

เพื่อระลึกถึงความสำคัญและ
ความเป็นมาของการก่อกำเนิด
เทศบาล 

จัดกิจกรรมในวันที ่ 
24 เมษายนของทุกป ี

         10,000         10,000          10,000          10,000          10,000   1 ครั้ง  บุคลากรในหน่วยงาน
เกิดความรัก ความ
สามัคคี 

สำนักปลัด/
งานบริหาร

ทั่วไป 

4 โครงการวันท้องถิ่นไทย เพื่อระลึกถึงความสำคัญและ
ความเป็นมาของการปกครอง
ท้องถิ่นไทย 

จัดกิจกรรมในวันที ่
18 มีนาคมของทุกป ี

           5,000           5,000            5,000           5,000           5,000   1 ครั้ง  บุคลากรในหน่วยงาน
เกิดความรัก ความ
สามัคคี 

สำนักปลัด/
งานบริหาร

ทั่วไป 
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      เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 
จะได้รับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
5 โครงการจัดการเลือกตั้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นและ
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ
เลือกตั้ง ส.ส. , ส.ว. ฯลฯ 

 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ,  ส.ส. , ส.ว. 
ฯลฯ 

         50,000         50,000       1,000,000      1,000,000      1,000,000   18  หมู่บา้น  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในตำบล
บ้านต๋อมได้ใช้สิทธิ
เลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

สำนักปลัด/
งานบริหาร

ทั่วไป 

6 โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
บุคลากรท้องถิ่น 

เพื่อปลูกฝังด้านคุณธรรม 
จริยธรรม แก่บุคลากร
ท้องถิ่น ให้สามารถนำมาใช้
ในการปฏิบัติงานและอยู่
ร่วมกันอยา่งมีความสุข 

 - จัดกิจกรรมฝึกอบรม          20,000         20,000          20,000          20,000          20,000   1 ครั้ง  บุคลากรท้องถิ่น
สามารถปฏบิัติงานและ
ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างปรกติสุข 

สำนักปลัด/
งานการ

เจ้าหน้าที ่

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   4  สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 6.พัฒนาการเมืองการบริหาร               

ยุทธศาสตร์ที ่ 5   การบริหารจัดการที่ดี                     

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                   
1 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้นำชุมชนท้องถิ่น ท้องที่ 
ตำบลบ้านต๋อม 

เพื่อมีเครือข่ายในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ระบบ
การบริหารจัดการของ 
อปท. มีความเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง 

 - จัดกิจกรรมฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ 

         50,000         50,000          50,000          50,000          50,000   1 ครั้ง  กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ใน
พื้นที่ มีเครือข่ายในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
ระบบการบริหาร
จัดการของ อปท. มี
ความเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 

สำนักปลัด/
กลุ่ม องค์กร
ต่าง ๆ ใน
พื้นที่/งาน

พัฒนาชุมชน 
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แบบ ผ. 02 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

สำหรับอุดหนุนส่วนราชการ ฯลฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 

สำหรับ อุดหนุนส่วนราชการ หน่วยงานอื่น ๆ 

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน                  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน               

 ยุทธศาสตร์  1.ด้านเศรษฐกิจ                   

         1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                   

      เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       

1 โครงการวางและ

จัดทำผังเมืองรวม

เมืองพะเยา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ

วางและจัดทำผังเมืองรวม

เมืองพะเยา ในปีงบประมาณ 

2565 

ผังเมืองรวมเมืองพะเยา         100,000   -   -   -   -   1 แห่ง   เมืองหรือชุมชนมีความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย/

พัฒนาคุณภาพชีวิตความ

เป็นอยู่ให้ประชาชนใน

พื้นท่ีสามารถอยู่ในเขต

พื้นท่ีได้อย่างมีความสุข  

เทศบาลเมืองพะเยา/กองช่าง 

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม 
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    เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

      

 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4. พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม             

 ยุทธศาสตร์ที ่ 2   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ                    

     2.1 แผนงานการศึกษา                     

1 โครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวันโรงเรียน 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน

ได้รับสารอาหารที่เหมาะสม

กับวยั 

โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล

บ้านต๋อม 

     1,276,800        1,276,800       1,276,800       1,276,800      1,276,800   โรงเรียน 2 

แห่ง (รร.บ้าน

ต๋อม/รร.บ้าน

ร่องห้า)  

เด็กและเยาวชน

ได้รับสารอาหาร

ที่เหมาะสม 

ทต.บ้านต๋อม/

สำนักปลัด/งาน

ศึกษา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่1.พัฒนาสาธารณสขุและการกีฬา               

   ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต                  

       2.2 แผนงานงบกลาง 

 

                  

1 โครงการสนับสนุนกองทุน

หลักประกัน สุขภาพ 

(สปสช.)   

เพื่อสนับสนุนการ

ดำเนินงานด้านสาธารณสุข

ในตำบล 

สนับสนุนงบประมาณกองทุน

หลักประกันสุขภาพ (สปสช.)  

        313,400          313,400         313,400          313,400        313,400   18 หมู่บ้าน  ประชาชนพื้นที่

ตำบลบ้านต๋อมมี

สุขภาพ

พลานามัยที่

สมบูรณ์ แข็งแรง 

ทต.บ้านต๋อม/

กองสาธารณสุข

ฯ 
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      เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 
จะได้รับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่1.พัฒนาสาธารณสขุและการกีฬา               

  ยุทธศาสตรท์ี่  2   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต                  

     2.3 แผนงานสาธารณสขุ                   
1 โครงการตาม

พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่ออุดหนุนหมู่บา้นในตำบล
บ้านต๋อม ตามโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
18 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000  
บาท 

โครงการตามพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขของหมู่บา้นในเขต
ตำบลบ้านต๋อม จำนวน 18 
หมู่บ้าน 

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 18 
หมู่บ้าน 

หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลบา้นต๋อม
มีสุขภาพพลานามยัที่ดีและพัฒนา
คุณภาพด้านการบริการทาง
สาธารณสุข  

ทต.บ้าน
ต๋อม/กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 6  สง่เสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน    

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่ 4 . พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม             

   ยุทธศาสตร์ที่  4   ด้านความมั่นคงและความสงบเรยีบร้อย                  

    4.3 แผนงานบริหารทั่วไป                   
1 โครงการศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อำเภอ
เมือง  จังหวัดพะเยา 

เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัตกิารร่วม
ในการช่วยเหลอืประชาชน
ของ อปท.ในเขต อ.เมือง
พะเยา /รวบรวมข้อมูลปัญหา
ความต้องการของประชาชน 
บริการข้อมูลขา่วสารให้
คำปรึกษาประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ฯ 

จัดดั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ.เมืองพะเยา ณ ทีว่่าการ
อำเภอเมืองพะเยา (สำนักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อำเภอเมืองพะเยา) 

        
12,000  

        
12,000  

        
12,000  

        
  12,000  

        
12,000  

1 แห่ง มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ใน
เขตอำเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล
ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนและประสานหนว่ยงาน
ที่เกี่ยวขอ้งในการช่วยเหลือ
ประชาชน ฯลฯ 

ทต.บ้าน
ต๋อม/สำนัก
ปลัด/งาน
ป้องกันฯ 
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แบบ ผ. 02/1 

บัญชีโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

  (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน                    

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน                 

 ยุทธศาสตร์  1.ด้านเศรษฐกิจ                     

         1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                     

      เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)         
1 โครงการปรับปรุงผิว

ลาดยาง  หมู่ที่ 2  
ตำบลบ้านต๋อม 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง  

 ปรับปรุงผิวลาดยาง AC กวา้ง 
4.00 เมตร  ยาว  165 เมตร 

       267,300   -   -   -   -   1 สาย   ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การเดินทาง   

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

กองช่าง 

2 โครงการขยายผิวจราจร
ถนน คสล.  หมู่ที่ 5   ต.
บ้านต๋อม 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง 

 ขยายผิวจราจรถนน คสล. กวา้ง  
2.00 เมตร  ยาว 430 เมตร  หนา 
0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
825 ตารางเมตร  

       636,900   -   -   -   -   1 สาย  ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การเดินทาง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 7  ต.บ้าน
ต๋อม 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง 

 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 
เมตร  ยาว 400 เมตร  หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
1,600 ตารางเมตร  

     1,235,200   -   -   -   -   1 สาย  ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การเดินทาง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

กองช่าง 
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      เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 
จะได้รับ โครงการ 

รับผิดชอบ
หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)         
4 โครงการก่อสร้างถนนหิน

คลุกบดอัดแน่น  หมู่ที่ 7 
ต.บ้านต๋อม 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

 ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น
กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.หนาเฉลี่ย 
0.15ม. ยาว 500.00 ม. หรือมี
ปริมาณหินคลุก 450 ลบ.ม. 

 -        
370,000  

 -   -   -   1 สาย  เกษตรกรจะได้รับความ
สะดวกในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกบดอัดแน่น  หมู่ที่ 7 
ต.บ้านต๋อม 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

 ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น
กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.หนาเฉลี่ย 
0.15ม. ยาว 1,000.00 ม. หรือมี
ปริมาณหินคลุก 900 ลบ.ม. 

 -   -         740,000   -   -   1 สาย  เกษตรกรจะได้รับความ
สะดวกในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 8  ต.บ้าน
ต๋อม 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 
เมตร  ยาว 500 เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า  2,000 ตารางเมตร 

 -     1,544,000   -   -   -   1 สาย  ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การเดินทาง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 8  ต.บ้าน
ต๋อม 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 
เมตร  ยาว 275 เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า  1,100 ตารางเมตร  

 -   -         849,200   -   -   1 สาย  ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การเดินทาง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 8  ต.บ้าน
ต๋อม 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 
เมตร  ยาว 240 เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า  960 ตารางเมตร 

 -   -   -        
741,120  

 -   1 สาย  ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การเดินทาง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 

กองช่าง 
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      เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 
จะได้รับ โครงการ 

รับผิดชอบ
หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)         
9 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.หมู่ที่ 9  ต.บ้านต๋อม 
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  
4.00 เมตร  ยาว 630 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า  2,520 ตารางเมตร  

     1,945,440   -   -   -   -   1 สาย  ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่

ที่ 9 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 9  ต.บ้านต๋อม 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  
4.00 เมตร  ยาว 600 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า  2,400 ตารางเมตร  

 -     1,852,800   -   -   -   1 สาย  ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่

ที่ 9 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงผิวลาด
ยาง  หมู่ที่ 10  ตำบล
บ้านต๋อม 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง  

 ปรับปรุงผิวลาดยาง AC กวา้ง 
4.00 เมตร  ยาว  890 เมตร 

     1,441,800   -   -   -   -   1 สาย   ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง   

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่

ที่ 10 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 10  ต.บ้าน
ต๋อม 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  
4.00 เมตร  ยาว 600 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า  2,400 ตารางเมตร  

 -     1,852,800   -   -   -   1 สาย  ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่

ที่ 10 

กองช่าง 

13 โครงการวางท่อระบายน้ำ 
คสล. พร้อมบ่อพัก ม.11 
ตำบลบ้านต๋อม 

เพื่อระบายนำ้และแก้ไข
ปัญหาน้ำทว่มขังใน
หมู่บ้าน 

 วางท่อ คสล.Dai 0.40ม.
จำนวน 151 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก 15 บอ่ 

       236,364   -   -   -   -   1 แห่ง  สามารถแกป้ัญหานำ้
ท่วมขังและระบายน้ำ
ได้ดีขึ้น 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่

ที่ 11 

กองช่าง 
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      เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 
จะได้รับ โครงการ 

รับผิดชอบ
หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)         
14 โครงการก่อสร้างถนนหิน

คลุกบดอัดแน่น  หมู่ที่ 
12 ต.บ้านต๋อม 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

 ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น
กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15ม. 
ยาว 565.00 ม. หรือมีปริมาณหิน
คลุก 508.50 ลบ.ม. 

       
418,100  

 -   -   -   -   1 สาย  เกษตรกรจะได้รับ
ความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 

12 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างเมรุเตา
เด่ียว หมู่ที ่16 ตำบล
บ้านต๋อม 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
ประกอบพธิีฌาปนกิจศพ 

ก่อสร้างเมรุเตาเด่ียว หมู่ที ่16 ตำบล
บ้านต๋อม 

     
1,100,000  

 -   -   -   -   1 แห่ง  ประชาชนมีสถานที่
ประกอบพธิีฌาปนกิจ
ศพ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 

16 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนำ้ คสล. พร้อม
ฝาปิด ม.18  ตำบลบ้าน
ต๋อม 

เพื่อระบายนำ้และแก้ไข
ปัญหาน้ำทว่มขังใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.
ปากกว้าง  0.30 เมตร  ลึก 0.30 
เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 340 
เมตร (170*2) 

       
748,000  

 -   -   -   -   1 สาย  สามารถแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังและระบาย
น้ำได้ดีขึ้น 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 

18 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนำ้ คสล. พร้อม
ฝาปิด ม.18  ตำบลบ้าน
ต๋อม 

เพื่อระบายนำ้และแก้ไข
ปัญหาน้ำทว่มขังใน
หมู่บ้าน 

 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
ปากกว้าง  0.30 เมตร  ลึก 0.30 
เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 210 
เมตร  

 -        462,000   -   -   -   1 สาย  สามารถแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังและระบาย
น้ำได้ดีขึ้น 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 

18 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกบดอัดแน่น  หมู่ที่ 
18  ต.บ้านต๋อม 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

 ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น
กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15ม. 
ยาว 510.00 ม. หรือมีปริมาณหิน
คลุก 3,060.00 ลบ.ม. 

 -   -         377,400   -   -   1 สาย  เกษตรกรจะได้รับ
ความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 

18 

กองช่าง 
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      เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 
จะได้รับ โครงการ 

รับผิดชอบ
หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)         

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 5 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน     

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่3.พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน                 

    ยุทธศาสตร์ที ่ 1   ด้านเศรษฐกิจ                      
       1.3 แผนงานการเกษตร 

                      
1  โครงการดาดลำเหมือง 

คสล. พร้อมวางท่อ
ระบายนำ้ คสล. หมู่ที่ 2  
ตำบลบ้านต๋อม    

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำ
สำหรับใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

 ดาดลำเหมือง คสล.ปากกวา้ง  
1.20 เมตร  ลึก 0.50 เมตร  
ก้นกวา้ง  0.30 เมตร ยาว 100 
เมตร พร้อมวางท่อระบายนำ้ 
คสล. Dai 0.40 เมตร จำนวน 
9 ท่อน 

 -         60,721   -   -   -   1 แห่ง  เกษตรกรมีน้ำสำหรับ
ใช้ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่

ที่ 2 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างพนัง 
คสล.  หมู่ที่ 6  ตำบล
บ้านต๋อม 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเซาะ
ตลิ่งในพื้นที่ 

 ก่อสร้างพนัง คสล.สูง 2.50 
เมตร  ยาว  200 เมตร 

     2,300,000   -   -   -   -   1 แห่ง  สามารถป้องกันความ
เสียหายจากนำ้เซาะ
ตลิ่ง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่

ที่ 6 

กองช่าง 

3  โครงการดาดลำเหมือง 
คสล.  หมู่ที่ 8  ตำบล
บ้านต๋อม    

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำ
สำหรับใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

 ดาดลำเหมือง คสล.ปากกวา้ง  
1.20 เมตร  ลึก 0.50 เมตร  
ก้นกวา้ง  0.30 เมตร ยาว 470 
เมตร (ขุดดินใหม่ยาว120ม.) 

     1,117,855   -   -   -   -   1 แห่ง  เกษตรกรมีน้ำสำหรับ
ใช้ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่

ที่ 8 

กองช่าง 
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      เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 

จะได้รับ โครงการ 
รับผิดชอบ

หลัก 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)         

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน                    

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน                 

 ยุทธศาสตร์  1.ด้านเศรษฐกิจ                     

         1.4  แผนงานเคหะและชมุชน                     
1 โครงการขยายเขต

ประปาส่วนภูมภิาค 
ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค 

       600,000   -   -   -   -   1 แห่ง  ประชาชนมีน้ำเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมภิาค 
ม.9 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
เพื่อการอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค 

       800,000   -   -   -   -   1 แห่ง  ประชาชนมีน้ำเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02/2 

บัญชีโครงการพัฒนา 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพของ

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม 

ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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แบบ ผ.
02/2 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวดัพะเยา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3. พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน                 

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่3.พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน                 

 ยุทธศาสตร์ที ่ 1.ดา้นเศรษฐกิจ                     

     1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                   
      เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 
จะได้รับ 

ที่จะขอ
ประสาน 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1, ม.15 ต.บ้าน
ต๋อม เช่ือม ม.12 ต.ท่าวังทอง   

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัในการ
เดินทาง 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 5 ม. ยาว 2,400 ม. หรือมพีื้นที่ไม่น้อย
กว่า 11,500 ตร.ม. 

7,357,000 7,357,000 - - -  1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวขอ้ง/

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ 1 เช่ือมหมู่ที่ 
15 ต.บ้านต๋อม เช่ือม ต.ท่าวังทอง   

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัในการ
เดินทาง 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
จำนวน 2 ช่วง ช่วงที ่1 กวา้งเฉลี่ย 5 เมตร 
ยาว 1,128 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่  
5,640 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กวา้งเฉลี่ย 5 
เมตร ยาว 1,272 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 5,860 ตารางเมตร 

7,026,000 7,026,000 - - -  2 ช่วง  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวขอ้ง/

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 ต.
บ้านต๋อม 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 ชว่ง ความยาว
รวม 200 ม. 

480,000 480,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวขอ้ง/

กองช่าง 
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      เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่จะขอประสาน 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ต.
บ้านต๋อม 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 
200 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. (ซอยศาล
เจ้าพ่อหมู่บา้น) 

480,000 480,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง

ช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ต.
บ้านต๋อม 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 
200 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. (ซอยหาด
อิงกว๊าน) 

480,000 480,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง

ช่าง 
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 ต.

บ้านต๋อม 
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. หนา  
0.15 ม.  ยาว 221 ม. หรือมพีื้นที่ไม่
น้อยกว่า 884 ตรม. 

495,000 495,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง

ช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
แน่น ม 5 ต.บา้นต๋อม 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง 

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
3.50 ม. ยาว 970 ม. หนาเฉลีย่  
0.20 ม.   

140,000 140,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง

ช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
แน่น ม.5 , ม.6 , ม.7 ต.บ้านตอ๋ม 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง 

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น กวา้ง 
3.50 ม. ยาว 1,140  ม. หนาเฉลีย่  
0.20 ม.   

165,000 165,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง

ช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.5 , 
ม.6 , ม.7 ต.บ้านต๋อม เช่ือม ม.1  ต.
สันป่าม่วง 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  กว้าง  4 ม. 
ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  

450,000 450,000 - - -  1 สาย  เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการ  เกษตร 

ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง

ช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 ต.
บ้านต๋อม 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 
200 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. (ซอยตรง
ข้ามอาคารเอนกประสงค์หมู่ 5) 

480,000 480,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง

ช่าง 
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      เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั 
ผลที่คาดว่า 

หน่วยงาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 
จะได้รับ 

ที่จะขอ
ประสาน 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
11 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปา

แบบหอถังสูง ม.6  ต.บา้นต๋อม 
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มี
น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
อย่างพอเพยีง 

ก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาแบบหอถังสูง      387,100    387,100  - - - 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มีน้ำ
เพื่อการอุปโภค
บริโภคอยา่งพอเพียง 

ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวขอ้ง/

กองช่าง 
12 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.7 , 

ม.8 ต.บ้านต๋อม เช่ือม ม.11  ต.
บ้านต๊ำ 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  กว้าง  4 ม. ยาว 4,200 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  

1,890,000 1,890,000 - - -  1 สาย  เกษตรกรได้รับความ
สะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวขอ้ง/

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  ม.7 ต.บา้นต๋อม 
เช่ือม ม.1  ต.สันป่าม่วง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   กว้าง 
4 ม. ยาว 2,140 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,560 
ตร.ม. 

5,363,000 5,363,000 - - -  1 สาย  ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง 

ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวขอ้ง/

กองช่าง 
14 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท ์  ติ

กคอนกรีต  หมู่ที่ 7 ต.บ้านตอ๋ม 
เช่ือม ต.สันป่าม่วง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท ์   ติกคอนกรีต  กว้างเฉลี่ย 
4 เมตร ยาว 2,140 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
8,560 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

5,247,000 5,247,000 - - -  1 สาย  ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง 

ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวขอ้ง/

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 ต.
บ้านต๋อม 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. (ซอยทางเข้าบา้นมั่นคง) 

480,000 480,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวขอ้ง/

กองช่าง 
16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 ต.

บ้านต๋อม 
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. (ซอยทางเข้าบา้นนายเก๋ง) 

480,000 480,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวขอ้ง/

กองช่าง 
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      เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่จะขอประสาน 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
17 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น 
รหัสสายทาง พย.ถ.12-007 บ้าน
ห้วยทรายคำ หมู่ที่ 8 เช่ือมอ่างเก็บ
น้ำห้วยลึก ตำบลบ้านตอ๋ม 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 
5 เมตร ยาว 2,850 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
14,250 ตารางเมตร 

9,527,000 9,527,000 - - -  1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง

ช่าง 

18 โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น
สายบ้านห้วยทรายคำ หมู่ที ่8  - 
บ้านต๋อมดง หมู่ที่ 7 รหัสสายทาง 
พยถ. 12-006 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง 

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์  ติ
กคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 4  
เมตร ยาวรวม 2,810 เมตร  
พิกัดจุดเร่ิมต้น 
LA=19.197193 
LONG=99.818740 
จุดสิ้นสุด LA= 19.204083 
LONG= 99.814384 

   7,331,000    7,331,000  - - -  1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง

ช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  ม.8  
ต.บ้านต๋อม เช่ือม ม.11 ต.บ้านตำ๊ 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  กว้าง  
4 ม. ยาว 2,500 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.  

   1,412,000    1,412,000  - - -  1 สาย  เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการ  เกษตร 

ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง

ช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  ม.8  
ต.บ้านต๋อม เช่ือม ม.11 ต.บ้านตำ๊ 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  กว้าง  
4 ม. ยาว 2,800 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.  

   1,581,000    1,581,000  - - -  1 สาย  เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการ  เกษตร 

ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง

ช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 
จะได้รับ 

ที่จะขอ
ประสาน 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 

ต.บ้านต๋อม 
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ก่อสร้างถนน คสล. 
จำนวน 2 ช่วง  ความยาว
รวม 200 ม.   (ซอยข้างวัด
ห้วยทรายคำและซอย
เชื่อม ม.9) 

480,000 480,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

ส่วนราชการท่ี
เกี่ยวข้อง/กอง

ช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
หมู่ท่ี 9 เชื่อมหมู่ท่ี 5,6,7,8 ต.
บ้านต๋อม 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง/เพื่อให้
เกษตรกรได้รับความ
สะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก    
กว้าง 3 เมตร ยาว 4,600 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า  1,794  
ลูกบาศก์เมตร 

1,281,000 1,281,000 - - -  1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง/
เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ส่วนราชการท่ี
เกี่ยวข้อง/กอง

ช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
หมู่ท่ี 9 เชื่อมหมู่ท่ี 10 ต.บ้าน
ต๋อม 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง/เพื่อให้
เกษตรกรได้รับความ
สะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก    
กว้าง 3 เมตร ยาว 910 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า  354  
ลูกบาศก์เมตร 

258,000 258,000 - - -  1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง/
เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

ส่วนราชการท่ี
เกี่ยวข้อง/กอง

ช่าง 
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      เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่จะขอประสาน 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
24 โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น
สายถนนทางหลวงหมายเลข (1193) 
หมู่ที่ 9  - สามแยกวัดบา้นร่องไผ่ 
หมู่ที่ 10 รหัสสายทาง พยถ. 12-
001 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง 

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์  ติ
กคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 4 - 5  
เมตร ยาวรวม 630 เมตร  
พิกัดจุดเร่ิมต้น 
LA=19.207453  
LONG=99.836713
จุดสิ้นสุด LA= 19.206924  
LONG= 99.842302 

   1,107,000    1,107,000  - - -  1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง

ช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.9,
ม.10 ต.บ้านต๋อม เช่ือม ม.3  ต.
บ้านต๊ำ 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  กว้าง  
3.50 ม. ยาว 1,390 ม. หนา
เฉลี่ย 0.12 ม.  

500,000 500,000 - - -  1 สาย  เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการ  เกษตร 

ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง

ช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 
ต.บ้านต๋อม 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 
ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. (ซอยเลียบลำเหมือง
ร่องไผ่) 

480,000 480,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง

ช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ที่ 
10 เช่ือมหมู่ที่ 9 ต.บ้านต๋อม 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง/เพื่อให้
เกษตรกรได้รับความ
สะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก    
กว้าง 3 เมตร ยาว 1,390 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า  542  ลกูบาศก์เมตร 

395,000 395,000 - - -  1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง/
เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง

ช่าง 
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      เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 
จะได้รับ 

ที่จะขอ
ประสาน 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
28 โครงการก่อสร้าง

ระบบระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแท่นดอกไม้ หมู่
ที่  11 และหมู่ที่  17 
ตำบลบ้านต๋อม 
อำเภอเมือง  จังหวัด
พะเยา 

เพื่อระบายนำ้
และแก้ไข
ปัญหาน้ำทว่ม
ขังในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างระบบระบายน้ำ จำนวน 4 ช่วง ดังนี้ (1) ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
แบบมีฝาปิด กวา้ง 0.90 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. หนา 0.125 ม. ความยาวไม่
น้อยกว่า 710 ม. (2) ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด กว้าง 0.40 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ความยาวไม่น้อยกวา่ 710 ม. (3) ก่อสร้างราง
ระบายนำ้ คสล.แบบไม่มีฝาปิด กวา้ง 1.20 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม. หนา 0.15 ม. 
ความยาวไม่น้อยกวา่ 150 ม.  
(4) วางท่อระบายนำ้ คสล.Dia  1.00 ม. จำนวน 235 ท่อน พร้อมบ่อพัก 
จำนวน 23 บ่อ 

7,335,000    7,335,000  - - - 4 ช่วง สามารถระบาย
น้ำและแก้ไข
ปัญหาน้ำทว่มขัง
ในหมู่บ้าน 

ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง

ช่าง 

29 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก  ม.11  
ต.บ้านต๋อม เช่ือม ม.
12 ต.ท่าวังทอง 

เพื่อให้
เกษตรกร
ได้รับความ
สะดวกในการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  กว้าง  4 ม. ยาว 1,290 ม.  หนาเฉลี่ย 0.15 ม.    728,000       728,000  - - -  1 สาย  เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่ง
ผลผลิตทางการ  
เกษตร 

ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง

ช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

141 



110 
 

 
 

      เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่จะขอประสาน 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
30 โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น
สายบ้านสันปา่ง้ิว หมู่ที่ 12  - บา้น
สันหนองเหนียว หมู่ที่ 3 รหัสสาย
ทาง พยถ. 12-003 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง 

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์  ติ
กคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 4-5 
เมตร ยาวรวม 1,560 เมตร  
พิกัดจุดเร่ิมต้น 
LA=19.198673 
LONG=99.847547 
จุดสิ้นสุด LA= 19.192882 
LONG= 99.858475 

   2,574,000    2,574,000  - - -  1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง

ช่าง 

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12ต.
บ้านต๋อม 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง
เฉลี่ย 2.5 - 4 ม. ยาว 128 
ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.   

250,000 250,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง

ช่าง 

32 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.
พร้อมบ่อพกั หมู่ที ่12 ตำบลบา้น
ต๋อม 

เพื่อระบายนำ้และแก้ไข
ปัญหาน้ำทว่มขังใน
หมู่บ้าน 

วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อม
บ่อพัก 

     377,000       377,000  - - - 1  สาย สามารถระบายน้ำ
และแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง

ช่าง 

33 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ 
คสล.พร้อมฝาปิด ม.13 ต.บ้านต๋อม 

เพื่อระบายนำ้และแก้ไข
ปัญหาน้ำทว่มขังใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.
พร้อมฝาปิด กว้าง 0.30 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. หนา 0.10 
ม. ยาว 208 ม. 

437,000 437,000 - - -  1 สาย  สามารถระบายน้ำ
และแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง

ช่าง 

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.13ต.
บ้านต๋อม 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง  4 
ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม.  (ซอยทางเข้าบ่อ
ดิน) 

480,000 480,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง

ช่าง 
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      เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่จะขอประสาน 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
35 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท ์  ติ

กคอนกรีต  หมู่ที่ 14 ต.บ้านต๋อม   
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท ์     ติ
กคอนกรีต  จำนวน 2 ชว่ง 
ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 4.00-
6.00 เมตร ยาวรวม 270 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,555 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 
กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว
รวม 235 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 940 ตารางเมตร 

912,000 912,000 - - -  2 ช่วง  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง

ช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.14ต.
บ้านต๋อม 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง  4 
ม. ยาว 155 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม.  (ซอยทางเข้าท่าเรือ
ร่องห้าป่าฉำฉา) 

372,000 372,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง

ช่าง 

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.14ต.
บ้านต๋อม 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง
เฉลี่ย 2.50 -   4 ม. ยาว 
128 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
(ซอยทางเข้าท่าเรือร่องห้าปา่
ฉำฉา) 

372,000 372,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง

ช่าง 

38 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน 
คสล. หมู่ที่ 14 ต.บ้านต๋อม 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

 ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน 
คสล. 2 ข้าง กวา้ง 1 ม. ยาว
รวม 2 ข้าง 872 ม. หนา 
0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
872 ตรม. 

     499,000       499,000  - - -  1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง

ช่าง 
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      เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 
จะได้รับ 

ที่จะขอ
ประสาน 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
39 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ

การเกษตร หมู่ที ่15,16 ต.บ้านต๋อม 
เช่ือม หมู่ที่ 12 ต.ท่าวังทอง 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร 
กว้าง 4 ม. ยาว 1,875 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

711,000 711,000 - - - 1  สาย เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง

ช่าง 

40 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.
พร้อมบ่อพกั หมู่ที ่15 ตำบลบา้น
ต๋อม 

เพื่อระบายนำ้และแก้ไข
ปัญหาน้ำทว่มขังใน
หมู่บ้าน 

วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อม
บ่อพัก 

     494,500       494,500  - - - 1  สาย สามารถระบายน้ำ
และแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังในหมู่บ้าน 

ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง

ช่าง 
41 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.15ต.

บ้านต๋อม 
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง  4 
ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม.  (ซอยทางลงกว๊าน
พะเยา) 

480,000 480,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง

ช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  ม.
16  ต.บ้านต๋อม เช่ือม ม.10 ต.
บ้านต๊ำ 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  กว้าง  
4 ม. ยาว 2,000 ม.  หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.  

   1,129,000    1,129,000  - - -  1 สาย  เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการ  เกษตร 

ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง

ช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  ม.
16  ต.บ้านต๋อม เช่ือม ม.10 ต.
บ้านต๊ำ 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก  กว้าง  
4 ม. ยาว 1,300 ม.  หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.  

     734,000       734,000  - - -  1 สาย  เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการ  เกษตร 

ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง

ช่าง 

44 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  บ้านเกษตร
พัฒนา หมู่ที ่16 ตำบลบา้นต๋อม     

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 
5 เมตร ยาวรวม 2,600 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
13,000 ตารางเมตร 

7,860,000 7,860,000 - - -  1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง

ช่าง 
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      เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 
จะได้รับ 

ที่จะขอ
ประสาน 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
45 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.16

ต.บ้านต๋อม 
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ก่อสร้าง ถนน คสล. จำนวน 2 ช่วง ความยาวรวม 
200 ม.   

480,000 480,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง

ช่าง 
46 โครงการวางท่อส่งน้ำประปาจาก

แก้มลิงห้วยส้ม - ประปาหมู่ที่ 16 
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
มีน้ำเพื่อการอุปโภค
บริโภคอยา่งพอเพียง 

ขยายระบบท่อประปา วางท่อ PVC ขนาด 2" 
ความยาว 3,500 เมตร 

485,000 485,000 - - -  1 หมู่บ้าน  ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ำเพื่อ
การอุปโภค
บริโภคอยา่ง
พอเพียง 

ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง

ช่าง 

47 โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น
สายถนนทางหลวงหมายเลข (1) 
บ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ 17  - สาม
แยกหลังแขวงทางหลวง จังหวัด
พะเยา รหัสสายทาง พยถ. 12-
010 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 
5 - 6 เมตร ยาวรวม  1,190 เมตร  พกิดัจุดเร่ิมต้น 
LA=19.186514 LONG=99.891065 จุดสิ้นสุด 
LA= 19.185589 LONG= 99.881874 

   
2,493,000  

  
2,493,000  

- - -  1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การเดินทาง 

ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง

ช่าง 

48 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
แท่นดอกไม้ หมู่ที ่17 ตำบลบา้น
ต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา 

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

 ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 1 ขนาดกวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 485.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,425.00 เมตร ช่วงที ่2 ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00  เมตร ช่วงที่ 
3 ขนาดกว้าง 5.00  เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 
0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร 

   
2,072,000  

  
2,072,000  

- - - 1  สาย  ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง

ช่าง 
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      เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่จะขอประสาน 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
49 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.17ต.

บ้านต๋อม 
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง  4 ม. 
ยาว 125 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม.  
(ซอยอนุบาลสวนเด็ก) 

300,000 300,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง

ช่าง 
50 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.17ต.

บ้านต๋อม 
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง  4 ม. 
ยาว 200 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม.  
(ซอยเข้าโรงแรมกวา๊นพะเยา) 

480,000 480,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง

ช่าง 
51 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.  

ม.17 ต.บ้านต๋อม 
เพื่อระบายนำ้และแก้ไข
ปัญหาน้ำทว่มขังใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล. 
กว้าง 0.30 ม. สูง 0.40 ม. ยาว 
180 ม.  

495,000 495,000 - - -  1 สาย  สามารถระบาย
น้ำและแก้ไข
ปัญหาน้ำทว่มขัง
ในหมู่บ้าน 

ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง

ช่าง 

52 โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น
สายถนนทางหลวงหมายเลข (1) หมู่
ที่ 18  - บ้านร่องหา้ หมู่ที ่13 รหัส
สายทาง พยถ. 12-013 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง 

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์  ติกคอ
นกรีต กวา้งเฉลี่ย 4 เมตร ยาว
รวม 990 เมตร  พิกัดจุดเร่ิมต้น 
LA=19.212954 
LONG=99.869754 จุดสิ้นสุด 
LA= 19.215872 LONG= 
99.876835 

  1,542,000    1,542,000  - - -  1 สาย  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง/กอง

ช่าง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 5 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน             

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่3.พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน                 

ยุทธศาสตร์ที่  1. ดา้นเศรษฐกิจ                      

   1.3 แผนงานการเกษตร                     
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      เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) 
จะได้รับ 

ที่จะขอ
ประสาน 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 โครงการก่อสร้างพนังกันดิน 

คสล. หมู่ท่ี 6 ตำบลบ้านต๋อม 
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเซาะ
ตล่ิงพื้นท่ีอยู่อาศัยของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

ก่อสร้างพนังกันดิน คสล.   
บริเวณบ้านนายบัว เมือง
วงค์ ถึงบ้านนายไกรสิงห์  
วงศ์ปัญญา  ยาว 50 เมตร 
สูง 3 เมตร หนา 0.20 
เมตร 

     700,000       700,000  - - -  1 แห่ง  สามารถป้องกัน
ดินพังทลายลงสู่
บ้านเรือน
ประชาชนใน
พื้นท่ี 

ส่วนราชการท่ี
เกี่ยวข้อง/กอง

ช่าง 

                        
                        

                        

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน                

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4.พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม             

   ยุทธศาสตร์ที่  4. ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย                  

   4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน                   
1 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์

วงจรปิด (CCTV) 
เพื่อสร้างความมั่นคง 
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
ตำบลบ้านต๋อม 

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) ในเขตตำบล
บ้านต๋อม 

   1,000,000    1,000,000     1,000,000    1,000,000    1,000,000   10 จุด  ประชาชนมี
ความมั่นคง 
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส่วนราชการท่ี
เกี่ยวข้อง/
สำนักปลัด 
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สรุปบัญชคีรุภัณฑ์ 
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สรุปบัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
      งบประมาณ หน่วยงาน 

แผนงาน หมวด ประเภทครุภัณฑ์ 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก 
      รายการ จำนวนเงิน รายการ จำนวนเงิน รายการ จำนวนเงิน รายการ จำนวนเงิน รายการ จำนวนเงิน   
     1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ 1. ครุภัณฑ์สำนักงาน - - - - - - - - - - สำนักปลัด,กองคลัง 
      1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน " "  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  สำนักปลัด 
      1.3  แผนงานการศึกษา " "  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  สำนักปลัด 

รวม  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    
     2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ 2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  กองคลัง 
     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา " "  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  กองช่าง 
     2.3  แผนงานการศึกษา " "  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  สำนักปลัด 
     2.4 แผนงานสาธารณสุข " "  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  กองสาธารณสุขฯ 

รวม  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    

    3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ 
3. ครุภัณฑ์งานบ้านงาน

ครัว  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  กองช่าง 
     3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน " "  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  สำนักปลัด 
     3.3 แผนงานการศึกษา " "  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  สำนักปลัด 

รวม - - - - - - - - - -   

     4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ 4. ครุภัณฑ์อื่น  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
กองช่าง/กอง
สาธารณสุขฯ 

รวม  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    

    5.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ 5. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ        2   1,040,000              2    1,040,000           2     1,040,000         2       1,040,000          2  
    

1,040,000  สำนักปลัด 
     5.2  แผนงานการศึกษา " "  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  สำนักปลัด 

รวม 2 1,040,000 2 1,040,000 2 1,040,000 2 1,040,000 2 1,040,000  
     6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ 6. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  สำนักปลัด 

รวม  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    

     7.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ 
7. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง        1   1,712,000   -   -   -   -   -   -   -   -  กองช่าง 
     7.2 แผนงานสาธารณสุข " "        1   2,500,000              1    2,500,000   -   -   -   -   -   -   กองสาธารณสุขฯ 

รวม 2 4,212,000 1 2,500,000 - - - - - -  
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      งบประมาณ หน่วยงาน 

แผนงาน หมวด ประเภทครภุัณฑ ์ 2566 2567 2568 2569 2570 
รับผิดชอบ

หลัก 
      รายการ จำนวนเงิน รายการ จำนวนเงิน รายการ จำนวนเงิน รายการ จำนวนเงิน รายการ จำนวนเงิน   

     8.1  แผนงานการพาณิชย ์
ค่า

ครุภัณฑ์ 8. ครุภัณฑ์การเกษตร  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  กองช่าง 

     8.2  แผนงานอุตสาหกรรมและ           
การโยธา " "  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  กองช่าง 

รวม  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    

    9.1  แผนงานอุตสาหกรรมและ           
การโยธา 

ค่า
ครุภัณฑ์ 9.ครุภัณฑ์สำรวจ  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  กองช่าง 

รวม  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    

    10.1  แผนงานอุตสาหกรรมและ           
การโยธา 

ค่า
ครุภัณฑ์ 10.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 2  4,698,300   -   -   -   -   -   -   -   -  กองช่าง 

รวม 2  4,698,300   -   -   -   -   -   -   -   -    

     11.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
11. ค่าบำรุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ์  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  สำนักปลัด 

รวม  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    

รวมทั้งสิ้น 6 9,950,300 3 3,540,000          2     1,040,000         2  
     

1,040,000          2      1,040,000    
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แบบ ผ. 03 

บัญชคีรุภัณฑ์ 
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                    แบบ ผ.03 

บัญชีครภุัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวดัพะเยา 
                      

        เป้าหมาย งบประมาณ  หน่วยงาน 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก 

          (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   
1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง 
จัดซื้อรถบรรทุก (6 ล้อ) ขนาด 175 
แรงม้า จำนวน 1 คัน 

   1,712,000   -   -   -   -  กองช่าง 

2 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกวา่ 2,400  ซีซี จำนวน 
1 คัน 

   2,500,000     2,500,000   -   -   -  กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

3 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อรถแทรกเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า 
(พร้อมอุปกรณ์) จำนวน 1 คัน 

     798,300   -   -   -   -  กองช่าง 

4 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่ต่ำกว่า 
155  แรงม้า  จำนวน 1 คัน 

   3,900,000   -   -   -   -  กองช่าง 

5 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบไร้สาย 
(ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกวา่ 
5 ล้านพิกเซล) จำนวน 1 ชุด 

       40,000         40,000         40,000         40,000         40,000  สำนักปลัด  

6 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร แบบที่ 1 สำหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภยัและวิเคราะห์
ภาพ  จำนวน 1 ชุด (8 จุด) 

   1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000  สำนักปลัด  

รวม   9,950,300     3,540,000     1,040,000     1,040,000     1,040,000    
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ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 

 
เทศบาลตำบลบ้านต๋อมถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467  ลงวันที่   

14  ธันวาคม  2563  เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)   และถือปฏิบตัิ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้าน
ต๋อม ดังนี ้

 
 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

...................................................... 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 

2.  การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพ 15 

3.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 

     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 

     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 

     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 

     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 

     3.5  กลยุทธ์ (5) 

     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 

     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (5) 

     3.8  แผนงาน (5) 

     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวม 100 

 
 คะแนนรวม 100  คะแนน เกณฑท์ี่ควรไดเ้พื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80  คะแนน) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อ
มม ูลพ ื ้นฐานขององค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของ
ไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 
 

 
 

19 
(3) 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี ่ยวกับจำนวนประชากรและช่วงอายุและจำนวน
ประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

(2) 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 
 

(2) 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 
 

(2) 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(2) 
 

(2) 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่นๆ 

(2) (2) 

(7) ข้อมูลเกี ่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2) (2) 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

(2) (2) 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) (2) 

2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

20 
(5) 

16 
(5) 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) (2) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 
(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่
เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength    (จุด
แข็ง) W-Weaknrss (จุดอ่อน) O-Opportonity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

3.  ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดนิ นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลกัประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ  Thailand 4.0 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

 3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 

3.4 วิสัยทัศน์ 

 

 

3.5 กลยุทธ์ 

 

 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ

ประเด็นกลยุทธ ์

3.7 จ ุดย ืนทางยุทธศาสตร์

(Positioning) 

 

3.8 แผนงาน 

 

 

 

 

3.9 ค ว า ม เ ช ื ่ อ ม โ ย ง ข อ ง

ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ

ศักยภาพที ่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และ

สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) (3) 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้

เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) (4) 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ

กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) (4) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ

นำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) (4) 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายใน

เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ ่นที ่มีความชัดเจน นำไปสู ่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ ่นใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) (4) 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ

จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที ่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ ่มจังหวัด/

แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) (4) 

รวมคะแนนที่ได้ 100 82 
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

...................................................... 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาติ 

(5) 

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

(5) 

    5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวา่จะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (5) 

รวมคะแนน 100 

 

 คะแนนรวม 100  คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลือ่นการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80  คะแนน) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์

1.การสรุปสถานการณ์ การพัฒนา  เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand แ ล ะ  Trend ป ั จ จ ั ย และ
สถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ  วิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)  

2. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนท่ีดำเนินการ
จริงตามที่ได้ กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบาย
ได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว้ 

 2) ว ิ เคราะห ์ผลกระทบ/ส ิ ่ งท ี ่กระทบ ( Impact) โครงการท ี ่ดำเน ินการใน  เช ิ งปร ิมาณ 
(Quantitative) 

3. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสทิธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ี ดำเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ  ครุภัณฑ์ การ
ดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร  สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และ เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา ดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสูก่าร จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน  

2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไข ปัญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.โครงการพัฒนา  

5.1 ค ว า ม ช ั ด เ จ น ขอ ง ช่ื อ 

โครงการ 

 

 

5.2 กำหนดว ั ตถ ุ ประสงค์  

สอดคล้องกับโครงการ 

 

 

5.3 เป ้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ )  ม ีความช ัด เจน

นำไปสู่การ ตั้งงบประมาณได้

ถูกต้อง 

 

 

5.4 โครงการมีความสอดคลอ้ง

กับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 

 

 

 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต ของ

โครงการ) มีความ สอดคล้อง

กับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและ

สังคม แห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม  

วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ

ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 

(5) 

49 

(4) 

ม ี ว ั ตถ ุประสงค ์ ช ั ด เจน ( clear objective) โครงการต ้องกำหนด 

วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ

หลักการ และเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี

ความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) (4) 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง

ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต  

อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบาย

ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร 

ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้มอง

ชัดลงไปว่าใครคือเป้าหมายหลักใครคือเป้าหมายรอง 

(5) (4) 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน การ

แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง โอกาส

ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ เติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ พัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) (4) 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน เป็น

ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด

เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ ปฏิบัติให้

เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่ เป็นเป้าหมาย

ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการ

แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา

ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมี

คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยง

ภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดนิที่มี

ประสิทธิภาพ 

(5) (4) 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.โครงการพัฒนา (ต่อ) 

5.6 โครงการมีความสอดคลอ้ง
กับ Thailand 4.0 

 

 

 

 

5.7 โครงการสอดคล้อง กับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

 

5.8 โครงการแก ้ ไขป ัญหา 
ค ว า ม ย า ก จ น ห ร ื อ ก า ร 
เสร ิมสร ้างให ้ประเทศชาติ  
มั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

5.9 งบ ป ร ะ มา ณ  ม ี ค ว าม 
สอด ค ล ้ อ ง ก ั บ เ ป ้ า หม าย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ  
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม 
ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา  แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) (3) 

โครงการพัฒนาท้องถ ิ ่นม ีความสอดคล ้องก ับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที ่ได้กำหนดขึ ้น เพื ่อขับเคลื ่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วน
หนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น โครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ กำหนดขึ้นที่
เป็นปัจจุบัน 

(5) (4) 

เป็นโครงการที ่ดำเนินการภายใต้พื ้นฐานความพอเพียงที ่ประชาชน  
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ ่นมีความมั่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(5) (4) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ 
จ ัดทำโครงการได ้แก ่  (1) ความประหย ัด (Economy) (2) ความมี  
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม(Equity) (5) 
ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) (4) 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.โครงการพัฒนา (ต่อ) 

5.10 ม ีการประมาณการ 
ร า ค า ถ ู ก ต ้ อ ง ต า ม ห ลั ก 
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื ่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

(5) (5) 

5.11 มีการกำหนดตัวช้ีวัด 
(KPI)  และสอดคล ้องกับ
วัตถุประสงค์ และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การ
กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) (5) 

5.12 ผลที ่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

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

(5) (4) 

รวมคะแนน 100  
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4.3 สรุปผลการพัฒนาทอ้งถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
(ปีงบประมาณ 2561) 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่ อปท.ดำเนินการเอง 

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)/

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
ปี 2561 

เทศบัญญัติ/เทศบัญญัติ
เพิ่มเติม/บัญชีโอนเงนิ 

ปี 2561 
การเบิกจ่าย ปี 2561 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

1.  การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 42 12,657,100 30 7,757,100 9 1,682,750 

2. การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 29 23,992,500 23 23,172,500 14 20,660,643 

3. การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

10 1,573,700 9 1,373,700 5 119,059 

4.  การพัฒนาดา้นความมั่นคงและ
ความสงบ เรียบร้อย 

5 330,000 5 330,000 4 81,159 

5. การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการที่ดี 12 2,112,000 9 1,082,000 5 262,214 

รวม 98 40,665,300 76 33,715,300 37 22,805,825 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 30 กันยายน  2561 

 

จากโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 และที่เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ปี 2561 บัญชีโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น ที่ อปท.ดำเนินการเอง เมื่อเทียบกับโครงการทั้งหมดที่ปรากฎในเทศบัญญัติฯ /เทศบัญญัติเพิ่มเติม และบัญชีโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี  2561 ความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ปี 2561  คิดเป็นร้อยละ  77.56 โดยการเบิกจ่ายคิด
เป็นร้อยละ 48.69   
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บัญชีโครงการสำหรับอุดหนุนส่วนราชการ องค์กรประชาชน ฯลฯ  

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)/

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปี 
2561 

 

เทศบัญญัตงิบประมาณ
รายจ่าย/บัญชีโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ปี 

2561 
 

การเบิกจ่าย ปี 2561 
 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

1.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 6 2,100,000 1 100,000 - - 

2.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 

10 

 

2,551,000 7 2,271,000 7 2,155,200 

3.  การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

- 

 

- 

 

- - 

 

- - 

4.  การพัฒนาด้านความมั่นคงและ
ความสงบ เรยีบร้อย 

 

2 

 

110,000 

 

1 10,000 

 

1 10,000 

5.  การพัฒนาด้านการบรหิารจดัการ
ที่ด ี

 

1 

 

15,000 1 15,000 - - 

รวม 19 4,776,000 10 2,396,000 8 2,165,200 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 30 กันยายน  2561 

จากโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 และที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปี 2561 บัญชีโครงการสำหรับอุดหนุน
ส่วนราชการ องค์กรประชาชน ฯลฯ (งบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม)  เมื่อเทียบกับโครงการทั้งหมดที่ปรากฎในเทศ
บัญญัติฯ  และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  2561 ความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เฉพาะปี 2561  คิดเป็น
ร้อยละ  52.64  โดยการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 80   

ความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี /ที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2561  คิดเป็นร้อยละ  68.30  โดย
การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 92.86   

******************************************** 
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(ปีงบประมาณ 2562) 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่ อปท.ดำเนินการเอง 

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2564) 

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง/
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ปี 

2562 

เทศบัญญัติ/เทศบัญญัติ
เพิ่มเติม ฉบับที ่1/บัญชี

โอนเงนิ ปี 2562 
การเบิกจ่าย ปี 2562 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

1.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 34 9,877,000 23 5,177,000 8 1,879,500 

2. การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิต 17 23,532,770 17 23,532,770 12 22,077,719.78 

3. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 796,000 8 796,000 2 40,134 

4.  การพัฒนาด้านความมั่นคงและความ
สงบ เรียบร้อย 

7 300,000 6 290,000 4 115,726 

5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี 11 1,943,000 11 1,943,000 6 286,845 

รวม 77 36,448,770 65 31,738,770 32 24,399,924.78 

 

สรุป  รวมโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2564 และที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง /ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 ปี 2562 (ผ.02 : บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่ อปท.ดำเนินการเอง) จำนวน 77 โครงการ  เป็นเงิน 
36,448,770.-  บาท 

              รวมจำนวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 /เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 /บัญชีโอนเงิน ปี 2562 จำนวน 65  โครงการ เป็นเงิน  31,738,770.-   
บาท  

              รวมโครงการที่เบิกจา่ย ปี 2562   จำนวน  32  โครงการ  เป็นเงิน  24,399,924.78.- บาท  ความสำเรจ็ตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ 84.42 และความสำเร็จของการเบกิจ่ายคิดเป็นร้อยละ 49.23   
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บัญชีโครงการสำหรับอุดหนุนส่วนราชการ องค์กรประชาชน ฯลฯ  

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2564) 

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
ปี 2562 

เทศบัญญัต ิปี 2562 การเบิกจ่าย ปี 2562 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

1.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 581,000 2 181,000 2 180,000 

2. การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิต 5 2,008,000 4 1,988,000 4 1,917,460 

3. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- - - - - - 

4.  การพัฒนาด้านความมั่นคงและความ
สงบ เรียบร้อย 

1 10,000 1 10,000 1 10,000 

5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี - - - - - - 

รวม 9 2,599,000 7 2,179,000 7 2,107,460 

 

สรุป รวมโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2564 และที่เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ปี 2562  แบบ ผ. 02  
บัญชีโครงการสำหรับอุดหนุนส่วนราชการ องค์กรประชาชน ฯลฯ (งบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม)  จำนวน 9 โครงการ  
เป็นเงิน 2,599,000.-บาท   

               รวมจำนวนโครงการในเทศบัญญัติฯ ปี 2562 จำนวน 7  โครงการ เป็นเงิน  2,179,000.-  บาท  

               รวมโครงการที่เบิกจ่ายในปี 2562   จำนวน  7  โครงการ  เป็นเงิน  2,107,460 บาท   

     จากโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2564 และที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ปี 2562 (แบบ ผ. 02  บัญชีโครงการ
สำหรับอุดหนุนส่วนราชการ องค์กรประชาชน ฯลฯ (งบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม)  เมื่อเทียบกับโครงการทั้งหมดที่
ปรากฎในเทศบญัญัตฯิ  ประจำปี  2562 ความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   คิดเป็นร้อยละ  77.78  โดยการเบิกจ่ายคดิเป็นร้อย
ละ 100 
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บัญชีโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง/
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) ปี 2562 

สถานะการได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ ปี 2562 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

1.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 47 63,657,118 5 7,467,000 

2. การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิต 4 4,430,700 1 30,700 

3. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 54,418,000 1 2,400,000 

4.  การพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบ 
เรียบร้อย 

1 1,000,000 - - 

5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี - - - - 

รวม 55 123,505,818 7 9,897,700 

 

รวมโครงการตามแบบ ผ.02/1 แบบบัญชีโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2562 จำนวน  55  
โครงการ  เป็นเงิน 123,505,818  บาท  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 7 โครงการ เป็นเงิน  9,897,700  บาท  คิดเป็นรอ้ยละ  
12.72  ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 
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(ปีงบประมาณ 2563) 

➢ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2563  
(ผ.02 : บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่ อปท.ดำเนินการเอง) 

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การเบิกจ่าย 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านเศรษฐกิจ 39 9,615,500 34 8,330,500 20 4,665,515 

2. ด้านพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต         

13 25,320,990 12 25,300,990 9 23,248,686.76 

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม   

8 1,305,980 8 1,305,980 4 721,936 

4 . ด ้านความม ั ่นคงและ

ความสงบเรียบร้อย   

5 190,000 5 230,000 4 113,872 

5. ด้านการบริหารจัดการที่

ดี    

6 1,870,000 6 1,870,000 3 169,155 

รวม 71 38,302,470 65 37,037,470 40 28,919,164.76 

           

      สรุปโครงการและงบประมาณ   

             -รวมโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 และที่เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  ปี 2563 (ผ.02 
: บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ท่ี อปท.ดำเนินการเอง) จำนวน .....71..... โครงการ  เป็นเงิน .... 38,302,470........  บาท 

              -รวมจำนวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 /บัญชีโอนเงิน ปี 2563 
จำนวน ...... 65.........  โครงการ เป็นเงิน  .... 37,037,470.......   บาท  

              -รวมโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2563 จำนวน  ....... 40....... โครงการ  เป็นเงิน  ..... 28,919,164.76...... บาท  
ความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ ......91.55....... และความสำเร็จของการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ....61.54........   
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แบบ ผ. 02  บัญชีโครงการสำหรับอุดหนุนส่วนราชการ องค์กรประชาชน ฯลฯ ปีงบประมาณ 2563 
 

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การเบิกจ่าย 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านเศรษฐกิจ 5 1,600,000 1 164,151.84 1 164,151.84 

2 . ด้านพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต         

4 2,120,000 3 2,020,000 3 1,812,840 

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม   

- - - - - - 

4 . ด ้านความม ั ่นคงและ

ความสงบเรียบร้อย   

1 12,000 1 12,000 1 12,000 

5. ด้านการบริหารจัดการที่

ดี    

- - - - - - 

รวม 10 3,732,000 5 2,196,151.84 5 1,988,991.84 

 

     สรุปโครงการและงบประมาณ   

              -รวมโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 และที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ปี 2563 (แบบ 
ผ. 02  บัญชีโครงการสำหรับอุดหนุนส่วนราชการ องค์กรประชาชน ฯลฯ (งบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม)  ) จำนวน  
.....10..... โครงการ  เป็นเงิน ....3,732,000.......  บาท 

              -รวมจำนวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 /บัญชีโอนเงิน ปี 25 63 
จำนวน ........5.............  โครงการ เป็นเงิน  ......2,196,151.84.......   บาท  

              -รวมโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2563 (ห้วงที่ 1)   จำนวน  .......5....... โครงการ  เป็นเงิน  ...... 1,988,991.84...... บาท  
ความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ ......50........ และความสำเร็จของการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ......100...............   
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แบบ ผ. 02/1  บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 

      

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น สถานะได้รับการสนับสนนุ 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านเศรษฐกิจ 67 101,714,518 18 12,236,300 

2. ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต         1 200,000 - - 

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   1 51,518,000 - - 

4. ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย   1 1,000,000 - - 

5. ด้านการบริหารจัดการที่ดี    - - - - 

รวม 70 154,432,518 18 12,236,300 

 
 
สรุปโครงการและงบประมาณ   
 
        ความสำเรจ็ของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนคิดเป็นร้อยละ .......25.71.......... 
 

สรุปสถานะ ผ.03 : บัญชีครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2563 
 

ประเภทครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาฯ การจัดทำงบประมาณ การเบิกจ่าย   

รายการ จำนวนเงิน รายการ จำนวนเงิน รายการ จำนวนเงิน 

ครุภณัฑ์สำนักงาน          2 68,800 2 39,300 2 39,300 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์      8 78,700 8 78,700 8 77,670 

ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว   1 12,000 1 12,000 1 11,000 

ครุภณัฑ์อื่น           1 3,600,000 1 3,600,000 - - 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ 2 60,000 2 59,500 2 59,500 

ครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิง   2 80,000 2 80,000 2 80,000 

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1 15,000,000 - - - - 

ครุภณัฑ์การเกษตร 1 18,000 1 18,000 1 18,000 

ครุภณัฑ์สำรวจ 1 35,000 1 35,000 1 35,000 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 1 481,500 1 481,500 1 481,500 

รวม 20 19,434,000 19 4,404,000 18 801,970 
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สรุปครุภัณฑ์และงบประมาณ   

              -รวมครุภัณฑ์ทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 และที่เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  ปี 2563 (ผ.03 
: บัญชีครุภัณฑ์ (งบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม)  จำนวน ..... 20..... รายการ  เป็นเงิน .... 19,434,000.......  บาท 

              -รวมจำนวนครุภัณฑ์ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 /บัญชีโอนเงิน ปี 2563 
จำนวน ........ 19.............  รายการ เป็นเงิน  ...... 4,404,000.......   บาท  

              -รวมครุภัณฑ์ที่เบิกจ่าย ปี 2563 จำนวน  ....... 18....... รายการ  เป็นเงิน  ...... 801,970...... บาท  ความสำเร็จตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ ......95........ และความสำเร็จของการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ......94.74.....  

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

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ข้อ 
28 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   ประกอบด้วย  

  1.   สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน     
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน   
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน   
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน    
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าท่ี

เลขานุการของคณะกรรมการ  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดงันี้ 

  ( 1 )  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  ( 2 )  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  ( 3 )  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  ( 4 )  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรและให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  

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

 
 



169 
 

 
 

4.3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

- การติดตามจะทำให้ทราบว่าได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข  มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด ซึ่งใช้เทคนิค การประเมินผลด้วยตนเอง (Self Assessment: SAR) 

- แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

- แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันท่ี  14  ธันวาคม 2563  เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)     

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ล่าสุดและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล
ตำบลบ้านต๋อม 

- การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านต๋อมอย่างน้อยปีงบประมาณละหนึ่งครั้ง 

- การจัดทำแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนปรับใช้ตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวะการณ์ปัจจุบัน 

ซึ่งในแนวทางดังกล่าวสามารถรายงานได้ทั ้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น  และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  โดยรายละเอียดข้อมูลหลักจะอยู่ในการบันทึกบัญชีระบบสารสนเทศการบริหาร
จัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)  ที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งต้องบันทึกข้อมูลในระบบ (e-plan) ด้วย  

ขอบเขตการติดตามและประเมินผลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

• ส่วนที่ 1 การติดตามแผนพัฒนาตามประเด็น ดังนี ้
 1. วิสัยทัศน์ (Vision) เทศบาลตำบลบ้านต๋อม 

 2. พันธกิจ/ภารกิจ (Mission) เทศบาลตำบลบ้านต๋อม 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 

 4. การวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 

 5. การจัดทำงบประมาณ 

 6. การใช้จ่ายงบประมาณ 

• ส่วนที่ 2 ประเมินผลแผนพัฒนาตามประเด็น ดังนี้ 
1.ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 และที่เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข กับ

โครงการทีไ่ด้รับอนมุัติ   
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          2. ติดตามและประเมินผลงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 และที่เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข กับ

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ      

3. ติดตามและประเมินผลสถานะของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 และที่เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 

แก้ไข  

          4. ติดตามและประเมินผลสถานะของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ        

          5. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ        
 

➢ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จำนวน 2 ครั้ง / ปีงบประมาณ   
➢ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

 

เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ เพื่อประกอบกับการติดตามและประเมินผล เช่น 

     -  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) , 

ยุทธศาสตร์ภาคเหนือ (พ.ศ.2560-2565) , ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2561-2565) , ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา (พ.ศ.2561-

2565) , ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2566-2570) , ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบา้น

ต๋อม (พ.ศ.2566-2570)  

    -  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) และที่เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ของเทศบาลตำบล  บ้านต๋อม 

    -  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ/งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และบัญชีโอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ    

    -  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณและฉบับท่ีเพิ่มเติม 

    -  ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (e-Plan) และการเบิกจ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม รวมทั้งนำข้อมูลจากระบบบันทึกบัญชีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS   เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

2. การสังเกตการณ์ เป็นการพิจารณาการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เช่น  

    -  การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรม/โครงการ 

    -  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 

    -  สภาพแวดล้อมของสถานท่ีที่ดำเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
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4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

 1. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนา่ยกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 2. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการ

หลายขั้นตอน  
 3.  ปัญหาอาจไมไ่ดร้ับการแกไ้ขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกดัของระเบียบกฎหมายที่ทำไดย้ากและบางเรื่องอาจ

ทำไม่ได้   
 
4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

1.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

2.  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการ
ได้ในปีงบประมาณนั้น ๆ   

3.  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนนิการ 
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเงินงบประมาณเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 

 

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

 

 


