
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 

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

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยให้นำหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  ลงรายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที ่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 
0810.3/ว 6086 ลงวันที ่ 19 สิงหาคม 2565 เรื ่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ  

เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๋อมสามารถนำเป้าหมาย ตัวชี้วัด และ 
ค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย แผนที่กลยุทธ์ กลยุทธ์การพัฒนาไปดำเนินการจัดทำหรือปรับใช้
กับการพัฒนาพ้ืนที่ตำบลบ้านต๋อมได้อย่างเหมาะสม เทศบาลตำบลบ้านต๋อมจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้วและเป็นแนวทางเพ่ือใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและ
งบประมาณจากเงินสะสมของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม , เพ่ือประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มี ความครอบคลุมในพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด   

   อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  หมวด  5  ข้อ  ๒๔  
จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบล
บ้านต๋อม     

รายละเอียดข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลตำบลบ้านต๋อม   ในวันและเวลาราชการ  หรือสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 
www.tambontom.go.th  

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  24  มกราคม พ.ศ. ๒๕66 
 
 

           
(นายศุภชาติ  สันกว๊าน) 

                นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม 



 

คำนำ 
 

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อมได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
ไปเมื ่อวันที ่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม  2563  เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสมในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยให้นำหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  ลงรายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น ใน เขตจังหวัด  และยุทธศาส ตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  และให้
ดำเนินการให้แล้ว เสร็จภายใน 120 วันนับแต่ว ันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ  

เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๋อมสามารถนำเป้าหมาย ตัวชี้วัด และ 
ค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย แผนที่กลยุทธ์ กลยุทธ์การพัฒนาไปดำเนินการจัดทำหรือปรับใช้
กับการพัฒนาพื้นที่ตำบลบ้านต๋อมได้อย่างเหมาะสม เทศบาลตำบลบ้านต๋อมจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566  เสร็จเรียบร้อยแล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.  2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 ที่จัดทำขึ้น จะเป็นแนวทางเพ่ือใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและงบประมาณ
จากเงินสะสมของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม , เพ่ือประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีความครอบคลุมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด   
    
 
 

             
    (นายศุภชาติ  สันกว๊าน) 

       นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม 
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

 
1.ด้านกายภาพ  

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อม เป็นเทศบาลตำบลบ้าน

ต๋อม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัด

พะเยา เป็นเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เมื่อวันที่  18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่  229  หมู่ 4  

ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา 

ดวงตราประจำเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

 

 

 

 

 

  ตราเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 

เป็นรูปต้นคะเคียนคู่ มีลำน้ำแม่ต๋อมที่ไหลมาจากดอยหลวง ลงสู่กว๊านพะเยา 

 ความหมาย 

1.  ดอยหลวง  หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้นของป่าดอยหลวง เป็นแหล่งทรัพยากรป่าไม้และ
อาหารธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  นอกจากนี้ยังเป็นพ้ืนที่แห่งการรวมศูนย์น้ำใจของเครือข่ายอนุรักษ์ป่าชุมชนดอย
หลวงที่เข้มแข็ง เป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไปด้วย 

  2.  กว๊านพะเยาและลำน้ำแม่ต๋อม   หมายถึง แหล่งน้ำที่สร้างความอุดมสมบูรณ์พูนสุข  เป็น
แหล่งชีวิตของคนตำบลบ้านต๋อมและคนจังหวัดพะเยา ซึ่งมีต้นน้ำของลำน้ำแม่ต๋อมมาจากดอยหลวง 

  3. ต้นตะเคียนคู่  หมายถึง   สัญลักษณ์แห่งความเข้มแข็ง เป็นปึกแผ่น  มั่นคง   ซึ่งเจ้าพ่อสุญโญ
ผู้ครองเวียงต๋อมในสมัยพ่อขุนงำเมืองปกครองอาณาจักรภูกามยาวเป็นผู้ปลูกไว้ 



24 
 

 
 

1.1 ที่ตั้งของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



25 
 

 
 

     ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต    สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม  ตั้งอยู่เลขที่  229   หมู่ที่  4  ตำบลบ้าน
ต๋อม  อำเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา    โดยตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา  และอยู่ห่าง
จากที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยาประมาณ  5  กิโลเมตร  มีแนวเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  ดังนี้ 

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

ตาม กึ่ งก ล างพ ห ล โย ธิ น  ถึ งบ ริ เวณ พิ กั ด  NB 941212  ไป ท างทิ ศ ใต้ ต าม กึ่ งก ล างถน น คอน กรี ต  
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ถึงบริเวณพิกัด NB 941208 ไปทางทิศตะวันตกตามถนนดิน ถึงบริเวณพิกัด NB 938211 ถึงกว๊านพะเยารวม

ระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 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  

     1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม  เป็นที่ราบเชิงเขาอยู่บริเวณรอบ

กว๊านพะเยา  โดยมีดอยหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก  มีแม่น้ำที่สำคัญไหลผ่าน จำนวน 1  สาย คือลำน้ำแม่ต๋อม 

นอกจากนี้ยังมีบริเวณที่มีธรรมชาติที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนในท้องถิ่นได้แก่ ป่าหินบ่อสิบสอง  

ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่  16  ตำบลบ้านต๋อม   

     1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ฤดูกาลแบ่งได้  3  ฤดู 

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
ระยะเวลาที่น้อยกว่าดินเหนียว แต่นานกว่าดินค่ อนข้างใหม่ และลักษณะดินก็เป็นดินร่วนหรือดินทราย 
เช่นเดียวกับดินค่อนข้างใหม่ ดังนั้นจึงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับปานกลางถึงต่ำ   
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   1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 
 แหล่งน้ำสำคัญได้แก่กว๊านพะเยา มีลักษณะเป็นที่ราบก้นกระทะ เกิดจากการทรุดตัวตามแนวเลื่อนใน
บริเวณแนวแม่น้ำอิง นอกจากกว๊านพะเยาแล้ว ยังมีหนองน้ำต่างๆ ประมาณ 10 แห่ง มีร่องน้ำเชื่อมต่อระหว่าง
หนองน้ำ และมีร่องน้ำเชื่อมต่อระหว่างกว๊านกับแม่น้ำอิงในฤดูฝนจะมีพ้ืนที่น้ำมาก แต่ในฤดูแล้งจะมีน้ำเฉพาะใน
แม่น้ำอิงและบริเวณหนองต่างๆ ในปี พ.ศ. 2482 มีการสร้างประตูเก็บกักน้ำกั้นลำน้ำอิง ทำให้ เกิดแหล่งน้ำจืด
ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนบน ความลึก เฉลี่ย 1.93 เมตร ตำแหน่งของกว๊านพะเยาอยู่ที่ปลายด้านใต้ ของ
แนวภูเขาดอยห้วยน้ำขาวและแนวภูเขาดอยสันกลาง เป็นแหล่งรับน้ำจากแม่น้ำ ลำห้วย และพ้ืนที่โดยรอบ ด้าน
ตะวันออก ของกว๊านพะเยาเป็นที่ตั้งของชุมชน ด้านตะวันตกเป็นที่ราบ กว้างลาดจากแนวภูเขาลงสู่กว๊านประกอบ 
ด้วยลำธารหลายสายไหลลงสู่กว๊าน ได้แก่ ห้วยแม่ต๋อม ห้วยแม่ใส น้ำแม่เรือ ห้วยแม่ต่ำ ห้วยแม่เหยี่ยน  
 
     1.6 ลักษณะของไม/้ป่าไม้ 
 ตำบลบ้านต๋อมมีลักษณะป่าไม้ 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ป่าเต็งรัง (Dry Diptevocarps Forest) ป่าชนิดนี้จะพบได้ตามยอดเขาและสันเขาโดยเฉพาะบนสันเขา
ดอยหลวง พรรณไม้ที่ขึ้นอยู่ได้แก่ รัง เต็ง เหียง พลวง รกฟ้า ฯลฯ พวกไม้พ้ืนล่างเป็นพวกหญ้าเพค ปรง 
เป็ง ฯลฯ  
2. ป่าเบญจพรรณชื้น (Misud Deciduous Forest) ป่าชนดินี้มีความชุ่มชื้นมากกว่าป่าเต็งรัง อยู่ถัดจาก
ป่าเต็งรังลงมาถึงบริเวณลำห้วย พรรณไม้ที่ข้ึนอยู่ได้แก่ ประดู่ แดง มะค่าโมง มะค่าแต้ ตะแบกใหญ่     
ชิ่งชัน ยมหิน อ้อยช้าง ปออีเก้ง เสลา อินทนิน ตะเคียนหิน ซ่านและไผ่ต่างๆ  
3. ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest) ป่าชนิดนี้จะพบตามบริเวณขุนห้วย ซึ่งพื้นดินมีความชุ่มชื้นสูง
มาก พรรณไม้ที่ข้ึนอยู่จะเป็นไม้ไผ่ผลัดใบ 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 
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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  นายกเทศมนตรีตำบล
บ้านต๋อม   รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม จำนวน  2  คน  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม 1 คน 
และมีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม 1 คน  ทำหน้าที่บริหารงานในเทศบาลตำบลให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม /ระเบียบ/ข้อกฎหมาย รวมทั้งเป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
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3. ประชากร 
     3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

จำนวนประชากร 
ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์  ณ  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2564 

หมู่ที ่ หมู่บ้าน 

จำนวนประชากร จำนวน 

หลังคาเรือน ชาย หญิง รวม 

ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

1 บ้านร่องห้า 428 429 428 432 437 445 860 866 873 545 546 577 

2 บ้านสันต้นผึ้ง 181 176 182 233 235 231 414 411 413 169 169 170 

3 บ้านสันหนองเหนียว 353 352 345 380 378 279 733 730 624 263 263 264 

4 บ้านต๋อมกลาง 302 293 291 354 355 354 656 648 645 327 330 337 

5 บ้านต๋อมดง 191 192 184 220 224 228 411 416 412 150 150 151 

6 บ้านต๋อมดง 236 236 235 249 250 250 485 486 485 181 181 184 

7 บ้านต๋อมดง 338 334 329 400 399 393 738 733 722 303 302 311 

8 บ้านห้วยทรายคำ 219 220 214 221 219 218 440 439 432 153 153 159 

9 บ้านร่องไผ่เหนือ 329 325 319 349 349 345 678 674 664 234 237 246 

 
 



30 
 

 
 

หมู่ที ่ หมู่บ้าน 

จำนวนประชากร จำนวน 

หลังคาเรือน ชาย หญิง รวม 

ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

10 บ้านร่องไผ่ใต ้
 

330 332 329 340 343 337 670 675 666 227 227 231 

11 บ้านแท่นดอกไม้ 
 

656 640 594 1,047 1,045 949 1,703 1,685 1,543 2,092 2,095 2,099 

12 บ้านสันป่างิ้ว 224 221 222 247 250 249 471 471 471 127 128 131 

13 บ้านร่องห้าป่าสัก 370 366 373 394 394 404 764 760 777 283 284 291 

14 บ้านร่องห้าป่าฉำฉา 339 338 343 388 384 393 727 722 736 466 467 476 

15 บ้านร่องห้า 327 319 313 364 362 365 691 681 678 286 292 309 

16 บ้านเกษตรพัฒนา 190 186 176 173 182 174 363 368 350 253 254 262 

17 บ้านแท่นดอกไม้ 608 607 623 692 697 716 1,300 1,304 1,339 871 872 897 

18 บ้านป่าสักร่มเย็น 190 189 
 

187 202 202 202 392 391 389 159 161 164 

รวมท้ังสิ้น 5,811 5,755 5,687 6,658 6,705 6,532 12,496 12,460 12,219 7,089 7,111 7,259 
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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 

ลำดับที ่ สถานที่ ประเภท/สงักัด ที่ตั้ง 

1 โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลของรัฐ/กระทรวงสาธารณสุข ม.11 ต.บ้านต๋อม 

2 รพ.สต.ตำบลบ้านต๋อม 
 

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

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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- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน    จำนวน     18  แห่ง 
- ร้านขายยา (ควบคุมโดยเภสัชกร)   จำนวน      3   แห่ง 
- แพทย์ประจำตำบล     จำนวน      1   คน 
- อาสาสมัครสาธารณสุข     จำนวน   350  คน 

สถานะสุขภาพของประชาชนตำบลบ้านต๋อม 

แผนภูมิแสดง การป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญ ของประชากรตำบลบ้านต๋อม ปี 2559-2563  

 
ที่มา HDC เข้าถึงเม่ือ 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 
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อัตราป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อที่ส าคัญ ประชาชนต าบลบ้านต๋อม ปี 2559-2563

DM HT CVD ไต COPD



33 
 

 
 

กราฟแสดง การป่วยด้วยโรคทีต่้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาที่สำคัญ ของประชาชนตำบลบ้านต๋อม ปี 2559-2563  

 
              ที่มา รายงาน 506 ปี 2559- 30 กันยายน 2563                                                                                          

การป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาที่สำคัญ ของประชาชนตำบลบ้านต๋อม ปี 2559-
2563 พบว่า ประชาชนตำบลบ้านต๋อมป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงมากที่สุด ตั้งแต่ปี 2559-2563 ซึ่งปี 2563 
ประชาชนป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงทั้งหมด  106 คน อัตราป่วย 834.05 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ 
ประชาชนป่วยด้วยไข้ไม่ทราบสาเหตุ จำนวน 86 คน อัตราป่วย 676.69 ต่อแสนประชากร และ โรคอาหารเป็น
พิษ 69 คน อัตราป่วย 542.92 ต่อแสนประชากร ส่วนโรคไข้เลือดออก พบประชาชนป่วยมากในปี 2559 ปี 2562 
และปี 2563 ซึ่งปี 2563 มีประชาชนป่วยด้วยโรคึไข้เลือดออกจำนวน 15 คน อัตราป่วย 118.03 ต่อแสน
ประชากร 

กราฟแสดง สาเหตุการตายของประชากรตำบลบ้านต๋อม ปี 2553-2563 
 

 
ที่มา ทะเบียนการตาย ปี 2558-2563 
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สาเหตุการตายท่ีส าคัญ ของประชาชนต าบลบ้านต๋อม ปี 2553-2563

มะเร็ง หัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ไตวายเร้ือรัง อุบัติเหตุ
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สาเหตุการตายของประชากรตำบลบ้านต๋อม ปี 2558-2563 พบว่า สาเหตุการตายอับดับ 1 ปี 2563 คือ    
โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 25 คน อัตราตาย 196.71 ต่อแสนประชากร ซึ่งมากกว่าอัตราตายด้วย
โรคมะเร็ง ที่มีอัตราตายเป็นอันดับ 1 ตั้งแต่ปี 2559-2562  ในปี 2563 ประชาชนตำบลบ้านต๋อมตายโดย
โรคมะเร็งทุกชนิด 20 คน อัตราตาย 157.37 ต่อแสนประชากร จำแนกเป็นมะเร็งตับและท่อน้ำดีมากที่สุด 
รองลงมาคือมะเร็งปอด สาเหตุการตายอันดับที่ 3 คือ ประชาชนตายด้วยไตวายเรื้อรัง จำนวน 11 คน อัตราป่วย 
86.55 ต่อแสนประชากร สาเหตุที่ประชาชนตำบลบ้านต๋อม ตายด้วยโรคระบบหลอดเลือดและหัวใจเพ่ิมข้ึน จนสูง
กว่าโรคมะเร็งทุกชนิดเนื่องจาก ตำบลบ้านต๋อมมีประชาสูงอายุเพ่ิมขึ้น และประชากรสูงอายุป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 
และไม่สามารถควบคุมโรคให้อยู่ในระดับมาตรฐานได้ เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อหัวใจ และไต ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต
ด้วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด และโรคไตเรื้อรังเพิ่มขึ้น 
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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) 
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5.ระบบบริการพื้นฐาน 
     5.1 การคมนาคมขนส่ง 

เส้นทางคมนาคมและการขนส่งของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม   ในแต่ละหมู่บ้านของเทศบาลตำบลบ้าน
ต๋อม  และพ้ืนที่ใกล้เคียงจะมีถนนลาดยางเชื่อมต่อกันทำให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย  ดังนี้ 

1. ทางหลวงแผ่นดิน  สายพหลโยธิน (สายพะเยา-เชียงราย) ผ่านหมู่ที่ 1,11,13,14,15,17,18 

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 

- ครัวเรือนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม  มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน  โดยในเขตพ้ืนที่ตำบลบ้าน
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 
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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 
- 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 
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     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 
 

รายช่ือกลุ่มอาชีพในตำบลบ้านต๋อม (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 นายสมบูรณ์ บัวเทศ 
 7.  กลุ่มปศุสัตว์ไร่นาสวนผสม ม.3  ตัวแทนกลุ่ม นายอนุวัฒน์ เมฆสุวรรณ์ 
 8.  กลุ่มครีมมะขามครูยุ ม.4  ตัวแทนกลุ่ม นางยุคัลทร   ทิวาศิริ 
 9.  กลุ่มจิ้นส้ม แคบหมู ม.4  ตัวแทนกลุ่ม นางนิตยาพร รัตนชมพู 
 10.  กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง ม.4  ตัวแทนกลุ่ม นายจำนงค์ ต่อมดวงแก้ว 
 11.  กลุ่มทำพริกป่น-ถั่วลิสงป่น ม.4 ตัวแทนกลุ่ม นางนงคราญ นามวงศ์ 
 12.  กลุ่มเลี้ยงโคและผลิตภัณฑ์โค ม.4 ตัวแทนกลุ่ม นายนรินทร์ เมืองใจ 
 13.  กลุ่มทำโคม ตุง พวงหรีด บายศรี ม.5 ตัวแทนกลุ่ม นางสมมา ชาวเหนือ 
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 14.  กลุ่มงานจักสาน ม.5   ตัวแทนกลุ่ม นายคำมี  ศิริ 
 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 นายพิบูลย์ เมืองวงค์ 
 21.  กลุ่มผักปลอดสารพิษ  ม.7  ตัวแทนกลุ่ม นายศรีมูล ใจการ 
 22.  กลุ่มออมทรัพย์ ม.7   ตัวแทนกลุ่ม นายเริง  แก้วคงบุญ 
 23.  กลุ่มจักสานผักตบชวา ม.7  ตัวแทนกลุ่ม นางสาวปรางประภา   วงค์ปัญญา 
 24.  กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ ม.7   ตัวแทนกลุ่ม นายถนอม ยาดี 
 25.  กลุ่มหมอสมุนไพร ม.8  ตัวแทนกลุ่ม นายสำราญ กุลแสง   
 26.  กลุ่มผ้าเช็ดเท้า ม.10   ตัวแทนกลุ่ม นางอารีย์ เมืองซื่อ 
 27.  กลุ่มผ้าทอพ้ืนเมือง , ทอเสื่อกก ม.10 ตัวแทนกลุ่ม นางกัญญาณี เครือสุวรรณ 
 28.  กลุ่มเลี้ยงไก่ชน ม.11   ตัวแทนกลุ่ม นายสมเกียรติ เชื้ออยู่นาน 
 29.  กลุ่มจักสานผักตบชวา ม.12  ตัวแทนกลุ่ม นางคำเอ้ย จับใจนาย 
 30.  กลุ่มจักสานผักตบชวา ม.12  ตัวแทนกลุ่ม นางลาวัลย์ ดวงต๋า 
 31.  กลุ่มแม่บ้านขนมไทยเบเกอรี่ ม.13 ตัวแทนกลุ่ม นางสาวกัญญาวาสน์   วสุหิรญักร 
 32.  กลุ่มเย็บผ้า ม.13   ตัวแทนกลุ่ม นางสาวจันทร์ หอมนาน 
 33.  กลุ่มยาสมุนไพรพื้นบ้าน ม.13  ตัวแทนกลุ่ม นางกนกวรรณ คำลือ 
 34.  กลุ่มแปรรูปอาหาร (หมี่กรอบผลไม้) ม.14 ตัวแทนกลุ่ม  นางสาวพรภิมล  ศรีโสภณ 
 35.  กลุ่มจักสานผักตบชวา ม.15  ตัวแทนกลุ่ม นางแหน้น เพียรทำ 
 36.  กลุ่มป่าชุมชนเกษตรพัฒนา ม.16 ตัวแทนกลุ่ม นายโกสินทร์  ศรีบรรเทา 
 37.  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบไม้ ม.16 ตัวแทนกลุ่ม นายโกสินทร์  ศรีบรรเทา 
 38.  กลุ่มจานใบไม้ศิริสุข ม.16  ตัวแทนกลุ่ม นางสุดา  พัวศิริ 
 39.  กลุ่มเลี้ยงไก่ชน ม.17   ตัวแทนกลุ่ม นายทรงเกียรติ คร่องรับ 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
     7.1 การนับถือศาสนา 
  1. ศาสนาพุทธ    ร้อยละ    99.85 
  2. ศาสนาคริสต์    ร้อยละ     0.12 
  3. ศาสนาอิสลาม   ร้อยละ     0.02 
  4. ศาสนาอื่น ๆ    ร้อยละ     0.02 
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สถาบันและองค์การทางศาสนา 
     มีวัดจำนวน 7 แห่ง   สำนักสงฆ์  จำนวน 1 แห่ง   และโบสถ์คริสตจักร จำนวน  1 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ลำดับที่ สถานที่ ที่ตั้ง 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

วัดบ้านร่องห้า   

วัดต๋อมใต้ศรีมณฑล 

วัดต๋อมกลาง 

วัดต๋อมดง  

วัดห้วยทรายคำ   

วัดบ้านร่องไผ่ 

วัดพระธาตุจอมทอง 

สำนักสงฆ์ปฏิรูป 

โบสถ์คริสตจักร 

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 ประเพณีและงานประจำปี 
 1. ประเพณีไหว้พระธาตุจอมทอง  จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 4 ของทุกปี 
 2. ประเพณีไหว้พระเจ้าตนหลวง จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 6 ประมาณเดือน พฤษภาคม ของทุกปี 
 3. ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ จัดขึ้นในวันที่ 16 เดือน เมษายน ของทุกปี 
 4. ประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือนยี่เหนือ (เดือน พฤศจิกายน) 
 5. งานประเพณีสลากภัต จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือนสิบสองเหนือ จนถึงเดือนเกี๋ยงดับ ประมาณเดือนกันยายน 

    จนถึงเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี 
6. แห่เทียนพรรษา จัดขึ้นในวันอาสาฬหบูชาหรือ วันเพ็ญเดือนแปด ของทุกปี 
7. งานสักการะบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง จัดขึ้นในวันที่ 5 เดือน มีนาคม ของทุกปี 
8. งานประเพณีกินข้าวใหม่น้ำหวาน จัดขึ้นในเดือนมกราคม ของทุกปี  
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     7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 1. นายบุญทา เครือวงค์ อายุ 74 ปี  การเกษตร ทำเกษตรแบบผสม 
      ที่ตั้ง 288 หมู่ 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 

2. นายบุญแลง วงศ์วาลเรือน อายุ 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 เชื้อทอง อายุ 76 ปี  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
     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 ประมงพ้ืนบ้าน 
    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 ประเพณี 
     ที่ตั้ง 25 หมู่ 5  ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ. พะเยา 
 
22. นายถนอม ยอดอ้อย อายุ 58 ปี อุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสาน แกะสลักผลไม้ต่างๆ 
     ที่ตั้ง 84 หมู่ 5  ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ. พะเยา 
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23. นางละออทิพย์ หลักฐาน  อายุ 58 ปี  อุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสาน การเย็บผ้า 
     ที่ตั้ง 127 หมู่ 5  ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ. พะเยา 
 
24. นายจำรัส ดำรงจิตรโชติ  อายุ 65 ปี ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี งานศิลปะดนตรี งานไม้ 
     ที่ตั้ง 71 หมู่ 5  ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ. พะเยา 
 
25. นายพงษ์การ บุญจันทร์ อายุ 63 ปี อุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสาน งานเหล็กต่างๆ 
     ที่ตั้ง 62 หมู่ 5  ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ. พะเยา 
 
26. นางสาวชนิตร์นันท์ เพ็ชรรัตน์  อายุ 38 ปี  อุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสาน การทำขนม 
     ที่ตั้ง 73 หมู่ 5 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ. พะเยา 
 
27. นายสนิท ใจการ อายุ 61 ปี อุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสาน  ด้านงานไฟฟ้า 
     ที่ตั้ง 22 หมู่ 6 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
28. นางสาวเป็ง เหมี้ยงหอม อายุ 66 ปี  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 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 หัตถกรรม จักสาน  ช่างปูน ช่างไม้ 
     ที่ตั้ง 8 หมู่ 6 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
31. นางเยาวพร วงศ์ปัญญา อายุ 67 ปี  อุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสาน   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 
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34. นางสมศรี ใจการ  อายุ 61 ปี ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี หมอนวด 
     ที่ตั้ง 24 หมู่ 6 ต.บ้านต๋อม อ. เมือง จ.พะเยา 
 
35. นายสมบูรณ์ แปงมูล  อุตสาหกรรม หัตถกรรม 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 
 

 37. นายน้อย ศรีนิล อายุ 80 ปี ปราชญ์พ้ืนบ้าน 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 
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 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 กุลแสง  อายุ 65 ปี  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  
     ที่ตั้ง  12 หมู่ 8 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
49. นายบุญ กุลแสง อายุ 73 ปี  อุตสาหกรรม หัตถกรรม 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 บายศรีสู่ขวัญ 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 อายุ 47 ปี  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา จริยธรรม บานศรีสู่ขวัญ 
     ที่ตั้ง   27 หมู่ 10  ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
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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 หัตถกรรม จักสาน   ช่างไม้ 
     ที่ตั้ง 14 หมู ่10 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
57. นายทิศ ใจกล้า อายุ 59 ปี อุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสาน   ช่างปูน 
     ที่ตั้ง หมู่ 10 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
58. นายสมเกียรติ ฟักทอง  อายุ 47 ปี อุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสาน   ช่างไฟ 
     ที่ตั้ง หมู่ 10 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง 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 จริยธรรม ศิลปะดนตรี หมอพ้ืนบ้าน 
     ที่ตั้ง 179 หมู่ 12 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
61. นายรันดร์ แสวงงาม  อายุ 62 ปี  การเกษตร ประมงพ้ืนบ้าน 
     ที่ตั้ง 15 หมู่ 12 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
62. นายทรง ดวงต๋า  อายุ 81 ปี   อุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสาน    
     ที่ตั้ง 113  หมู่ 12  ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ. พะเยา 
 
63. นางวิไลวรรณ  เดินแปง  อายุ 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 หัตถกรรม จักสาน    
     ที่ตั้ง 116 หมู่ 12  ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 



47 
 

 
 

 
66. นางเบ็ญจมาส เถื่อนกลีบ  อายุ 46 ปี อุตสาหกรรม หัตถกรรม 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 บายศรีสู่ขวัญ 
     ที่ตั้ง 19 หมู่ 13 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
70. นางเก๋ียงคำ 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   ดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนฐาน 
     ที่ตั้ง หมู่ 13 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
73. นางกัญธนิดา โอภาสฐิติยศ  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี    การฟ้อนรำ 
     ที่ตั้ง  หมู่ 13 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
74. นายสุข ทวีเชื้อ อายุ 71 ปี การเกษตร ทำเกษตรแบบผสม 
     ที่ตั้ง 201 หมู่ 13 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
75. นางเครือวัลย์ คำลือ  อุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสาน   เจียระไนพลอย 
     ที่ตั้ง  หมู่ 13 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
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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 จัดเครื่องสืบชะตา 
     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 มูลเชื้อ 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 หัตถกรรม จักสาน    
     ที่ตั้ง 588 หมู่ 16 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
85. นายวินัย เจียตระกูล อายุ 76 ปี การเกษตร การเพาะเชื้อเห็ด 
     ที่ตั้ง 390 หมู่ 17 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
86. นายณัฐพล ชุมคำลือ อายุ 24 ปี ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี บายศรี สู่ขวัญ 
     ที่ตั้ง 267/4 หมู่ 17 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
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87. นางตุ่มแก้ว จอมปิน อายุ 71 ปี ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี บายศรี 
     ที่ตั้ง 232/4 หมู่ 17 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 
88. นายเสาร์ กุลแสง 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 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 1. คุณดี้หมี่กรอบรสผลไม้ 
    ที่ตั้ง 38 หมู่ 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา  โทรศัพท์ 063-546-4232 
 

 2. ผลิตภัณฑ์จากบัว (บัวสด หัวบัวเชื่อม น้ำหัวบัว) 
    ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา  โทรศัพท์ 083-867-8867 
 

 3. ผลิตภัณฑ์สร้างสุขผู้สูงวัย (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. ผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกง พริกลาบ แม่บ้านต๋อมดง 
    ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา  โทรศัพท์ 085-614-7139 
 

 6. ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ผลไม้ ไส้อ่ัวสมุนไพร (สวนกลิ่นดิน) 
    ที่ตั้ง 86 หมู่ 7 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา  โทรศัพท์ 099-976-3538 
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 7. ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาบา้นต๋อมดง 
     ที่ตั้ง 62 หมู่ 7 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา      โทรศัพท์ 085-904-4998 
 8. ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า กระเปา๋ ผา้พื้นเมือง (กลุ่มด้นผา้ด้วยมือพะเยารอเธอ) 
    ที่ตั้ง 44/1 หมู่ 10 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา   โทรศัพท์ 091-068-8607 
 9. ผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้าแฟนซ ี
    ที่ตั้ง 51/1 หมู่ 10 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา  โทรศัพท์ 054-452405 
 10. ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและอัญมณี 
    ที่ตั้ง 570 หมู่ 13 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา  โทรศัพท์ 095-564-9248 
 11. ผลิตภัณฑ์ขนมหวาน ขนมไทย เบเกอรี่ (NA Bakery) 
    ที่ตั้ง 51 หมู่ 13 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา  โทรศัพท์ 062-682-6294 
 12. ผลิตภัณฑ์ยาสมนุไพรพื้นบา้น 
    ที่ตั้ง 14 หมู่ 13 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา  โทรศัพท์ 087-4444595 
 13. ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ร่องห้าสามัคค ี
     ที่ตั้ง 31 หมู่ 15 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา  โทรศัพท์ 086-923-0810 
 14. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากใบไม้ (ถ้วย จานใบไม้) กลุ่มบ้านตน้ไม้ 
    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 

 - ลำนำ้ห้วยบง   - ลำนำ้ห้วยลึก   - ลำนำ้ร่องอ้อ 
 - ลำนำ้แม่ต๋อม   - ลำนำ้ห้วยเคียน   - ลำนำ้ห้วยส้ม 
 - ลำนำ้ร่องห้า   - ลำนำ้ห้วยเก๋ียง 

8.1.3 สระประปา  สระประปาหมู่ที่ 16 ตำบลบา้นต๋อม 
     8.2 ป่าไม้ 

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง 
     8.3 ภูเขา 
 ดอยหลวง 
     8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  โดยสภาพทั่ ว ไปพื้ นที่ ต ำบลบ้ านต๋ อมมี ค วาม อุดมสมบู รณ์ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 



 

 

 

ส่วนที่  2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  
 

1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กำหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2560  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่ าง
ยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง กำหนดมาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 

 

วิสัยทัศน์ ประเทศไทย คือ 

“ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 
ม่ันคง  
➢ มีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ และมีความ

มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
➢ ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย 
➢ สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง มีที่อยู่

อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
➢ มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ 

ม่ังคั่ง 
➢ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อม

ล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน 
➢ เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของ

การเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน 
➢ มีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทาง

การเงินและทุนอ่ืน ๆ 
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ยั่งยืน 
➢ การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญด้านรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ใช้

ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 
➢ มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก 
➢ คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ 

“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม  
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
เป้าหมาย  

 1. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
 2. บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 3. กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
 4. ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่าง
ประเทศ 
 5. การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัด  
1. ความสุขของประชากรไทย 
2. ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 
3. ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง  
4. บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ 
5. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  

 

โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 
1. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติบ้านเมือง 

2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่อย่างตรง
ประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดข้ึน 

3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ เพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง 
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4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่
ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ 
ภูมิภาค และโลกอย่างยั่งยืน 
5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไกสำคัญต่าง ๆ ทำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริงเป็น
รูปธรรม มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ 
 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย  

 1. ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
 

ตัวช้ีวัด  

1. รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้ 
2. ผลิตภาพการผลิตของประเทศท้ังในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
3. การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
4. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 

โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 

1. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสำคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และ
ความหลากหลายของสินค้าเกษตร 

2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต 

3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการ
ท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 

4. โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพในด้านโครงข่าย
คมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มีทักษะ
และจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
เป้าหมาย  

 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 

ตัวช้ีวัด  

(1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(3) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 
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โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ประกอบด้วย 7 ประเด็น ได้แก่ 
1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและ

วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ 
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

ใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบ
วงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน 
 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
เป้าหมาย  

 1. สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
 2. กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของ
การพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
 3. เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสร้าง
สังคมคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด  

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 
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5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย  

  1.  อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มี
สมดุล 
 2.  ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนา
สังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
 3.  ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีด
ความสามารถของระบบนิเวศ 
 4. ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 

ตัวช้ีวัด  

1. พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู 
3. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย  
6  ประเด็น 
1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
4. พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต

อย่างต่อเนื่อง 
5. พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 

 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย  

  1.  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 2.   ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 3.   ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 4.  กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
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ตัวช้ีวัด  

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 

 

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 เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
มีทั้งสิ้น 23 ประเด็นแผนแม่บท ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น 
รวมถึงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติ
เพ่ือให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

1.แผนแม่บทประเด็นความม่ันคง เป็นการดำเนินการเพ่ือทำให้ประเทศชาติมั่นคง (ในทุกมิติ) อย่างยั่งยืน  
คนไทยอยู่ดี กินดี มีความสุข มีความสามัคคีปรองดอง มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงในปัจจุบัน และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาใหม่ในอนาคต ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อม
เผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติในทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลให้การบริการจัดการและการพัฒนาประเทศในทุกด้านดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและ
ราบรื่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก่ 
(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 

(2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
(4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติ 
(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
 

2. แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ ให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคต่าง ๆ 
ทั้งในประเด็นความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาประเทศ ที่ยึดตามมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่าง
ประเทศได้อย่างเป็นบูรณาการประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก่ 

(1) ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ 

(2) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 

(3) การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ  
(4) การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก 

(5) การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ 
 

3. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการเกษตร จะให้ความสำคัญกับการปรับตัวจากการทำเกษตรแบบดั้งเดิมไป
เป็นเกษตรอุตสาหกรรม/การแปรรูปเกษตรที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมถึงการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงและความ
ปลอดภัยอาหาร เพ่ือเป็นภาคการผลิตที่สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้ ประกอบด้วย 6 แผนย่อย ดังนี้  
(1) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  
(2) เกษตรปลอดภัย  
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(3) เกษตรชีวภาพ  
(4) เกษตรแปรรูป  
(5) เกษตรอัจฉริยะ  
(6) การพัฒนาระบบนิเวศของภาคเกษตร 

 

4. แผนแม่บทประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาเป็นองค์รวมและ
การสร้างระบบนิเวศให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตได้เติบโต โดยเน้นการสร้างรากฐานขออุตสาหกรรม
และบริการและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมและบริการ ทั้ง ด้านบุคลากร 
และโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็นการพัฒนาต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมและบริการเดิมที่มีความเข้มแข็ง และ
สร้างโอกาสทุกอุตสาหกรรมในการปรับตัวและสร้างศักยภาพใหม่ ในระยะต่อไปจะเป็นการสนับสนุนให้
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตได้เติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทย สร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของตนเอง ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ และเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมและ
บริการที่ประเทศไทยมีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก ประกอบด้วย 6 แผนย่อย ดังนี้  
(1) อุตสาหกรรมชีวภาพ  
(2) อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร  

(3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  
(4) อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม  
(5) อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ  
(6) ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 

5. แผนแม่บทประเด็นการท่องเที่ยว แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นสร้างความหลากหลายด้านการ
ท่องเที่ยวจะให้ความสำคัญกับการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลกที่เป็นกลไกหลัก
ในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยจะต้องพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่ม
คุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมถึงให้
ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ แต่ยังคงรักษาจุดเด่นของประเทศด้าน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติไว้ได้ 
ประกอบด้วย 7 แผนย่อย ดังนี้  
(1) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
(2) การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 

(3) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย  
(4) การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ 

(5) การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค  
(6) ระบบนิเวศสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

(7) การฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
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6. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
น่าอยู่อัจฉริยะที่สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นที่อยู่อาศัย ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ทุกกลุ่ม โดยผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนที่ 
ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้ 
(1) การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

(2) การพัฒนาพ้ืนที่เมืองพิเศษ 
 

7. แผนแม่บทประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ 
โดยมุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์พลังงาน ดิจิทัล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือยกระดับผลิตภาพของภาคการผลิต
และบริการลดต้นทุนการผลิตและบริการให้แข่งขันได้ในระดับสากล สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงกับอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาคอย่างเป็นระบบ รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและปรับตัวได้ทันกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต โดยภายใต้แผนแม่บทด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ได้แก่ 

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

(4) โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 

8. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิต
วิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีอัตลักษณ์ชัดเจน มีความสามารถในการแข่งขันและมีนวัตกรรมในการ
สร้างรูปแบบธุรกิจ นวัตกรรมของสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในกระบวนการผลิตสินค้าและการ ให้บริการ 
ตลอดจนมีทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล และมีความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ โดยครอบคลุมการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน 
หรือวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมทั้งเกษตรกร ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นพัฒนาเศรษฐกิจบน
พ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ดังนี้  
(1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ  
(2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน  
(3) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด  
(4) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล  
(5) ปรับบทบาทและโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐ 
 

9.แผนแม่บทประเด็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่เพ่ือเป็นต้นแบบการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่สมบูรณ์แบบ โดยกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมเพ่ือให้เกิดการลงทุนอย่าง
เป็นรูปธรรม สนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค เพ่ือเพ่ิมศักยภาพรองรับการลงทุน 
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และการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่างๆ ในพ้ืนที่ รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยี โดยแนวทางการพัฒนาและแผนการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วย 6 แผนย่อย ดังนี้ 
(1) แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค  
(2) แผนพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

(3) แผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(4) แผนพัฒนาบุคคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
(5) แผนพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ มหานครการบินภาคตะวันออก และศูนย์กลางการเงิน 

(6) แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
 

10. แผนแม่บทประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรม
ที่พึงประสงค์ การหล่อหลอมคุณค่าที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ ที่คำนึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่และพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วง โดยมุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคม
ร่วมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ 
และภาคเอกชน” ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น ‘วิถ’ี การดำเนินชีวิต โดย
ต้องวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่การพัฒนาคนให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี บนพ้ืนฐาน
ของการมีส่วนร่วมของสถาบันสังคมและวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน
ศาสนา สื่อ รวมทั้งชุมชน ประกอบด้วย 3 แผนย่อย ดังนี้  
(1) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
(2) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 

(3) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
 

11. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างทรัพยากร
มนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน มี
ความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ ละช่วงวัย และความสามารถใน
การดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระทำผิดได้กลับมาใช้ชีวิต
ในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ได้แก่  
(1) การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย  
(2) การพัฒนาวัยเรียน/วัยรุ่น  
(3) การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
(4) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพแรงงาน 
 

12. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนา
การศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาท
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ครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถกำกับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้วรวมทั้งสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างและพัฒนาเด็ กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา 
ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ได้แก่  
(1) ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

(2) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
 

13. แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี แผนแม่บทการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่
ดี ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่นำไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุข
ภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และ
มีทักษะด้านสุขภาวะที่เหมาะสม รวมถึงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก่  
(1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง 

(2) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

(3) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
(4) การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

(5) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
 

14. แผนแม่บทประเด็นศักยภาพการกีฬา แผนแม่บทการพัฒนาศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคม
และพัฒนาประเทศ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการ
เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ำใจเป็น
นักกีฬา และการใช้กีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็น
พลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพในระดับ
นานาชาติในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมกีฬา ประกอบด้วย 3 แผน
ย่อย ได้แก่  
(1) การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ 

(2) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 

(3) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 

15. แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างพลังทางสังคม ส่งเสริมให้ครอบครัวมีความรู้และทักษะในการวางแผน
ชีวิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 
เน้นการเตรียมคนและสังคมเชิงรุกให้ประชาชนไทยมีการเตรียมการเพ่ือยามสูงอายุในทุกมิติ โดยระดมกำลังจาก
ประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และจากภาคส่วนต่างๆ ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัว 
ชุมชน ท้องถิ่น ร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม พร้อมกับการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังสังคม
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ด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์และภูมิปัญญา การพัฒนาสังคมด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติและบทบาทเพศ 
พัฒนาผู้นำและอาสาสมัคร ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ได้แก่  
(1) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  
(2) การเสริมสร้างทุนทางสังคม  
(3) การเตรียมสังคมไทยให้พร้อมที่จะรองรับสังคมสูงวัย  
(4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเองและการจัดการตนเอง 
 

16. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
หรือเกษตรกร โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง ฐานทรัพยากร และบริบทของพ้ืนที่และชุมชน
ท้องถิ่น ยกระดับเกษตรกรให้ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการในภาคการเกษตร โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรฐานราก
สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ความรู้ด้านการตลาด และเทคโนโลยี ปรับระบบการบริหารจัดการที่ ดินของรัฐ
เชื่อมโยงกับการพัฒนาแหล่งน้ำ กระจายการถือครองที่ดินโดยการปฏิรูประบบภาษี พัฒนาระบบข้อมูลเขตป่า
และที่ดินให้ชัดเจนเพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างเขตพ้ืนที่ป่าทับซ้อนพ้ืนที่ทำกินของประชาชน รับรอง
สิทธิชุมชนในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน และกระจายการถือครองที่ดินในขนาดที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพ
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก่  
(1) การเพ่ิมขีดความสามารถการผลิตและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร รวมทั้งวิสาหกิจเพ่ือสังคม ด้วย
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

(2) ช่องทางการตลาด เครือข่าย และกติกาท่ีลดความเสียเปรียบ  
(3) การเข้าถึงทุน 

(4) การเข้าถึงทรัพยากรที่ดินและแหล่งน้ำ 

(5) กลไกการขับเคลื่อนและบริหารจัดการ 
 

17. แผนแม่บทประเด็นการสร้างหลักประกันทางสังคม สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสม
กับทุกเพศสภาวะและทุกกลุ่มประชากรตลอดช่วงชีวิต โดยต้องอาศัยระบบข้อมูลประชากรที่ทันสมัยและ
เที่ยงตรงเพ่ือสามารถพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการ การให้บริการและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์ให้ครอบคลุมผู้มีรายได้
น้อยหรือประชากรที่มีความต้องการเฉพาะด้านได้อย่างครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการ ปราศจาก
ความเหลื่อมล้ำในด้านคุณภาพ โดยในแผนแม่บทนี้ ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก่  
(1) นโยบายและกลไกคุ้มครองแรงงาน 

(2) ระบบสวัสดิการและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 

(3) กลไกเพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและความร่วมมือเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับ
พ้ืนที่ 
(4) มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 

(5) ระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค 
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18. แผนแม่บทประเด็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นรากฐานในการสร้างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจชีวภาพ ทั้งบนบกและในทะเล 
ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก่  
(1) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  
(4) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

(5) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
 

19. แผนแม่บทประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแผนแม่บทภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะ  20 ปี ประเด็นการบริหาร
จัดการนำทั้งระบบเพื่อสร้างความม่ันคงด้านน้ำของประเทศ ประกอบด้วย 3 แผนย่อย คือ  
(1) พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ  
(2) เพ่ิมผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่าและสร้างมูลค่าเพ่ิมจาการใช้น้ำให้ทัดเทียม
กับระดับสากล  
(3) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ 
 

20. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ มุ่งพัฒนาระบบ
อำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ การบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐและการบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เพ่ือให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้มีการ
ปรับสมดุลภาครัฐโดยการปรับขนาดของภาครัฐให้เหมาะสมกับภารกิจ เสริมสร้างบทบาทของภาคส่วนอ่ืน ๆ 
ตลอดจนสร้างบุคลากรภาครัฐที่ เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก และเป็นคนเก่ง มีความรู้
ความสามารถ ซึ่งประกอบด้วย 5 แผนย่อย ดังนี้  
(1) การพัฒนาบริการประชาชน 

(2) การบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐและการบริหารจัดการการเงินการคลัง 

(3) การปรับสมดุลภาครัฐ 

(4) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

(5) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 

21. แผนแม่บทประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ความสำคัญในการพัฒนากลไกและ
กระบวนการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในส่วนของการป้องกันและการปราบปราม โดยการสร้าง
จิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ส่ งเสริม
สนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่าย
ต่างๆ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้  
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(1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(2) การปราบปรามการทุจริต 
 

22. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เน้นการพัฒนากฎหมายให้เหมาะสมกับ
บริบทต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมและบริหารจัดการให้กระบวนการยุติธรรมมีความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน และเกิด
เป็นธรรมในสังคม รวมทั้งมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้  
(1) การพัฒนากฎหมาย  
(2) การพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
 

23. แผนแม่บทประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญในการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศไทย โดยประเทศไทยมีจุดแข็ง อาทิ ความ
หลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมและกฎหมายที่เอ้ือต่อการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขณะที่มีความท้าทายในด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สำคัญ เช่น การ
กำหนดโจทย์การวิจัยที่ตอบความต้องการของภาคการผลิตและบริการหรือปัญหาของสังคม การบูรณาการ
หน่วยงานด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม และการขาดแคลนบุคลากรนักวิจัย โดยแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เรื่อง การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ได้แก่ 

(1) ด้านเศรษฐกิจ 

(2) ด้านสังคม 

(3) ด้านสิ่งแวดล้อม 

(4) ด้านองค์ความรู้พ้ืนฐานและปัจจัยสนับสนุนในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 
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เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
Sustainable Development Goals (SDGs) 

           การพัฒนาในด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นการพัฒนา
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อทรัพยากรโลกเป็นอย่างมาก เมื่อปี 2543 ประเทศไทยและประเทศ
ต่างๆทั่วโลกรวม 189 ประเทศจึงรวมตัวกันในการประชุมองค์การสหประชาชาติที่มหานครนิวยอร์ก 
สหรัฐอเมริกา และเห็นพ้องต้องกันในการตั้งเป้าหมายการพัฒนาทั้งในระดับชาติและระดับสากลที่ทุกประเทศจะ
ดำเนินการร่วมกันให้ได้ภายในปี 2558 โดยเป้าหมายดังกล่าวเรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ หรือ 
Millennium Development Goals (MDGs) อันประกอบด้วย 8 เป้าหมายหลัก คือ 1. ขจัดความยากจนและความ
หิวโหย 2. ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา 3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและบทบาทสตรี 
4. ลดอัตราการตายของเด็ก 5. พัฒนาสุขภาพของสตรีมีครรภ์ 6. ต่อสู้กับโรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคสำคัญอ่ืนๆ 
7. รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ 8. ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก 

ระยะเวลา 15 ปีผ่านมา เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษทั้ง 8 ข้อ กำลังจะสิ้นสุดลง โดยประสบ
ความสำเร็จเป็นอย่างดีในหลายประเทศ ซึ่งเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนา องค์การสหประชาชาติจึงได้
กำหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือSustainable 

Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 

ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมายคือ 
 

เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี 

1.1 ภายในปี 2573 ขจัดความยากจนขั้นรุนแรงทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบันวัดจากคนที่มีค่าใช้จ่ายดำรงชีพ
รายวันต่ำกว่า $1.25 ต่อวัน 

1.2 ภายในปี 2573 ลดสัดส่วนชาย หญิง และเด็กในทุกช่วงวัย ที่อยู่ภายใต้ความยากจนในทุกมิติ ตาม
นิยามของแต่ละประเทศ ให้ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง 

1.3 ดำเนินการให้เป็นผลตามระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมของแต่ละประเทศ และ
ให้ครอบคลุมถึงกลุ่มท่ียากจนและเปราะบางภายในปี 2573 

1.4 ภายในปี 2573 สร้างหลักประกันว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะที่ยากจนและเปราะบาง มีสิทธิ
เท่าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน การเป็นเจ้าของและควบคุมเหนือ
ที่ดินและอสังหาในรูปแบบอ่ืน มรดก ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสม และบริการทางการเงิน ซึ่ง
รวมถึงระบบการเงินระดับฐานราก (microfinance) 

1.5 ภายในปี 2573 สร้างภูมิต้านทาน และลดการเปิดรับและความเปราะบางต่อเหตุรุนแรงที่เกี่ยวข้อง
กับภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยู่ในสถานการณ์เปราะบาง 

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
1) สร้างหลักประกันว่าจะมีการระดมทรัพยากรอย่างมีนัยสำคัญจากแหล่งที่หลากหลาย รวมไปถึงการ

ยกระดับความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา เพ่ือที่จะจัดให้มีแนวทางที่เพียงพอและคาดเดาได้แก่ประเทศกำลังพัฒนา 
เฉพาะอย่างยิ่งประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ในการดำเนินงานตามแผนงานและนโยบายเพื่อยุติความยากจนในทุกมิติ 
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2) สร้างกรอบนโยบายที่เหมาะสมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ บนฐานของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สนับสนุนคนยากจน (pro-poor) และคำนึงถึงความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ (gender-

sensitive) เพ่ือจะสนับสนุนการเร่งการลงทุนเพื่อปฏิบัติการขจัดความยากจน 
 

เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรม
ที่ย่ังยืน 

2.1 ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคนโดยเฉพาะที่ยากจนและอยู่ในภาวะเปราะบางอัน
รวมถึงทารก ได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการ และเพียงพอตลอดทั้งปี ภายในปี 2573 

2.2 ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบและแก้ไขปัญหาความต้องการสารอาหารของหญิงวัยรุ่น หญิง
ตั้งครรภ์และให้นมบุตร และผู้สูงอายุ ภายในปี 2573 รวมถึงบรรลุเป้าหมายที่ตกลงร่วมกันระหว่างประเทศว่าด้วย
ภาวะแคระแกร็นและผอมแห้งในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ภายในปี 2568 

2.3 เพ่ิมผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาการรายเล็ก โดยเฉพาะผู้หญิง คนพ้ืนเมือง 
เกษตรกรแบบครอบครัว คนเลี้ยงปศุสัตว์ ชาวประมง ให้เพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่า โดยรวมถึงการเข้าถึงที่ดินและ
ทรัพยากรและปัจจัยนำเข้าในการผลิต ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสสำหรับการเพ่ิมมูลค่าและ
การจ้างงานนอกฟาร์ม อย่างปลอดภัยและเท่าเทียม ภายในปี 2573 

2.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนและดำเนินการตามแนวปฏิบัติทางการเกษตร
ที่มีภูมิคุ้มกันที่จะเพ่ิมผลิตภาพและการผลิต ซึ่งจะช่วยรักษาระบบนิเวศ เสริมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัย และภัยพิบัติอ่ืนๆ และจะช่วยพัฒนา  

ที่ดินและคุณภาพดินอย่างต่อเนื่อง ภายในปี 2573 

2.5 คงความหลายหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์ พืชที่ใช้เพาะปลูก สัตว์ในไร่นาและที่เลี้ยงตาม
บ้านเรือน และชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับพืชและสัตว์เหล่านั้น รวมถึงให้มีธนาคารเมล็ดพันธุ์และพืชที่
มีการจัดการที่ดีและมีความหลากหลาย ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ และสร้างหลัก 
ประกันว่าจะมีการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรทางพันธุกรรมและองค์ความรู้ 
ท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องอย่างธรรมและเท่าเทียม ตามท่ีตกลงกันระหว่างประเทศ ภายในปี 2573 

 

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
1) เพิ่มการลงทุนตลอดจนการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานในชนบท การวิจัย
เกษตรและการขยายการบริการ การพัฒนาเทคโนโลยี และการทำธนาคารยีนของพืชและสัตว์ เพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

2) แก้ไขและป้องกันการกีดกันและการบิดเบือนทางการค้าในตลาดเกษตรโลก รวมถึงทางการขจัดการอุดหนุน
สินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออกทุกรูปแบบและมาตรการเพ่ือการส่งออกทุกแบบที่ให้ผลในลักษณะเดียวกัน โดยให้
เป็นไปตามอาณัติของรอบการพัฒนาโดฮา  
3) เลือกใช้มาตรการที่สร้างหลักประกันได้ว่าตลาดโภคภัณฑ์อาหารและตลาดอนุพันธ์ สามารถทำงานได้อย่าง
เหมาะสม และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของตลาดและข้อมูลสำรองอาหารได้อย่างทันการณ์ เพ่ือ
จำกัดความผันผวนของราคาอาหารอย่างรุนแรง 
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เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย 

3.1 ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลก ให้ต่ำกว่า 70 ต่อการเกิดมีชีพ 1 แสนคน ภายในปี 2573 

3.2 ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยทุกประเทศมุ่งลดอัตราการ
ตายในทารกลงให้ต่ำถึง 12 ต่อการเกิดมีชีพพันคน และลดอัตราการตายในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ลงให้ต่ำถึง 25 ต่อ
การเกิดมีชีพพันคน ภายในปี 2573 

3.3 ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย และต่อสู้กับโรคตับ
อักเสบ โรคติดต่อทางน้ำ และโรคติดต่ออ่ืนๆ ภายในปี 2573 

3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสามผ่านทางการป้องกันและการรักษา
โรค และสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี ภายในปี 2573 

3.5 เสริมการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดและการ
ใช้แอลกอฮอล์ในทางอันตราย 

3.6 ลดจำนวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2563 

3.7 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงบริการ ข้อมูล การให้การศึกษาเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์โดยถ้วน
หน้า รวมถึงการวางแผนครอบครัว และการผสานอนามัยเจริญพันธุ์ในยุทธศาสตร์และแผนงานระดับชาติ ภายใน
ปี 2573 

3.8 บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน การเข้าถึงการ
บริการสาธารณสุขจำเป็นที่มีคุณภาพ และเข้าถึงยาและวัคซีนจำเป็นที่ปลอดภัย มีประสิทธิผล มีคุณภาพ และมี
ราคาที่สามารถซ้ือหาได ้

3.9 ลดจำนวนการตายและการป่วยจากสารเคมีอันตราย และจากการปนเปื้อนและมลพิษทางอากาศ 
น้ำ และดิน ให้ลดลงอย่างมาก ภายในปี 2573 

 

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
1) เสริมการดำเนินงานของกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบในทุกประเทศตาม
ตามความเหมาะสม  
2) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนและยาสำหรับโรคที่ติดต่อและไม่ติดต่อที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศ
กำลังพัฒนา ให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีนจำเป็นในราคาที่สามารถซื้อหาได้ ตามปฏิญญาโดฮาความตกลงว่าด้วย
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทีเกี่ยวกับการค้าและการสาธารณสุข ซึ่งเน้นย้ำสิทธิสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่จะ
ใช้บทบัญญัติในความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าอย่างเต็มที่ ในเรื่องการผ่อนปรน
เพ่ือจะปกป้องสุขภาพสาธารณะและโดยเฉพาะการเข้าถึงยาโดยถ้วนหน้า 

3) เพ่ิมการใช้เงินที่เกี่ยวกับสุขภาพ และการสรรหา การพัฒนา การฝึกฝน และการเก็บรักษากำลังคนด้าน
สุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะ
ขนาดเล็ก 

4) เสริมขีดความสามารถสำหรับทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา ในเรื่องการแจ้งเตือน
ล่วงหน้า การลดความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพในระดับประเทศและระดับโลก 



69 
 
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี 2573 

4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา  

4.3 ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัย ที่มี
ราคาที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี 2573 

4.4 เพ่ิมจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จำเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพ สำหรับการจ้าง
งาน การมีงานที่ดี และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573 

4.5 ขจัดความเหลื่อมล้ำทางเพศในการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ 
ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี 2573 

4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง ทั้งชายและหญิง สามารถอ่านออกเขียน
ได้และคำนวณได้ ภายในปี 2573 

4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค 

ระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความ
นิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 

 

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
1) สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษา ที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศสภาวะ และให้มี
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน  
2) ขยายจำนวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้สำหรับประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รัฐ
กำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในแอฟริกา ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึง
การฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ 
ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาอ่ืนๆ ภายในปี 2563 

3) เพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการดำเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูใน
ประเทศกำลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 
2573 
 

เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำนาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน 

5.1 ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกท่ี 

5.2 ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงทั้งในที่สาธารณะและที่รโหฐาน รวมถึงการค้า
มนุษย์ การกระทำทางเพศ และการแสวงประโยชน์ในรูปแบบอื่น 
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5.3 ขจัดแนวปฏิบัติที่เป็นภัยทุกรูปแบบ อาทิ การแต่งงานในเด็กก่อนวันอันควรโดยการบังคับ และการ
ทำลายอวัยวะเพศหญิง 

5.4 ยอมรับและให้คุณค่าต่อการดูแลและการทำงานบ้านแบบไม่ได้รับค่าจ้าง โดยจัดเตรียมบริการ
สาธารณะโครงสร้างพ้ืนฐานและนโยบายการคุ้มครองทางสังคมให้ และสนับสนุนความรับผิดชอบร่วมกันภายใน
ครัวเรือนและครอบครัว ตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ  

5.5 สร้างหลักประกันว่าผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลและมีโอกาสที่เท่าเทียมในการ
เป็นผู้นำในทุกระดับของการตัดสินใจในทางการเมือง เศรษฐกิจ และภาคสาธารณะ 

5.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์และสิทธิการเจริญพันธุ์
โดยถ้วนหน้า ตามที่ตกลงในแผนปฏิบัติการของการประชุมนานาชาติว่าด้วยประชากรและการพัฒนา และ
แผนปฏิบัติการปักก่ิงและเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมทบทวนเหล่านั้น 

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
1) ดำเนินการปฏิรูปเพ่ือให้ผู้หญิงมีสิทธิที่เท่าเทียมในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง การเข้าเป็นเจ้าของที่ดิน  
การควบคุมที่ดินและทรัพย์สินในรูปแบบอ่ืน การบริการทางการเงิน การรับมรดก และทรัพยากรธรรมชาติ ตาม
กฎหมายของประเทศ 

2) เพ่ิมพูนการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือส่งเสริมการให้อำนาจแก่ผู้หญิง  

3) เลือกใช้และเสริมความเข้มแข็งแก่นโยบายที่ดีและกฎระเบียบที่บังคับใช้ได้ เพ่ือส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศและการให้อำนาจแก่ผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคนในทุกระดับ 
 

เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่
ยั่งยืน 

6.1 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาท่ีสามารถซื้อหาได้ ภายในปี 2573 

6.2 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรมและยุติการขับถ่ายในที่โล่ง 
โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของผู้หญิง เด็กหญิงและกลุ่มที่อยู่ใต้สถานการณ์ที่เปราะบาง 
ภายในปี 2573 

6.3 ยกระดับคุณภาพน้ำ โดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย ลด
สัดส่วนน้ำเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่ง และเพ่ิมการนำกลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก ภายในปี 2573 

6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ำในทุกภาคส่วน และสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้ำและจัดหาน้ำที่
ยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ และลดจำนวนประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน้ำ ภายใน
ปี 2573 

6.5 ดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความร่วมมือระหว่าง
เขตแดนตามความเหมาะสม ภายในปี 2573 

6.6 ปกป้องและฟ้ืนฟูระบบนิเวศท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำ รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พ้ืนที่ชุ่มน้ำ แม่น้ำ ชั้นหินอุ้ม
น้ำ และทะเลสาบ ภายในปี 2563 
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โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
1) ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและการสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ประเทศกำลัง
พัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำและสุขอนามัย ซึ่งรวมถึงด้านการเก็บน้ำการขจัดเกลือ การใช้น้ำ
อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการน้ำเสีย เทคโนโลยีการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ 
2) สนับสนุนและเพ่ิมความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการจัดการน้ำและสุขอนามัย 
 

เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และ
ยั่งยืน  

7.1 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงการบริการพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ และเชื่อถือ
ได้ ภายในปี 2573 

7.2 เพ่ิมสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงานของโลก ภายในปี 2573 

7.3 เพ่ิมอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโลกให้เพิ่มข้ึน 2 เท่า ภายในปี 2573 
 

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
1) ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการวิจัยและเทคโนโลยีพลังงาน
ที่สะอาด โดยรวมถึงพลังงานทดแทน ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเทคโนโลยีเชื้อเพลิงฟอสซิลชั้นสูงและ
สะอาด และสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานที่สะอาด ภายในปี 2573 

2) ขยายโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังงานที่เป็นสมัยใหม่และยั่งยืนให้โดย
ถ้วนหน้าในประเทศกำลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาด
เล็ก ภายในปี 2573 
 

เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิต
ภาพ และการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน 

8.1 ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของประเทศ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศพัฒนาน้อยที่สุด มีการขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อปี  

8.2 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้นผ่านการทำให้หลากหลาย การยกระดับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นในภาคส่วนที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงและใช้แรงงานเข้มข้น  

8.3 ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งการพัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิตภาพ การสร้างงานที่สมควร ความเป็น
ผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม และส่งเสริมการเกิดและการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย ขนาด
เล็ก และขนาดกลาง ซึ่งรวมถึงผ่านทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน  

8.4 พัฒนาความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต และพยายามท่ีจะ
ตัดความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ซึ่งเป็นไปตามกรอบการ
ดำเนินงาน 10 ปีของแผนการทำงานเพ่ือการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยมีประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้นำใน
การดำเนินการ ไปจนถงึปี 2573 

8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสำหรับหญิงและชายทุกคน รวมถึง
เยาวชนและผู้มีภาวะทุพพลภาพ และให้มีการจ่ายที่เท่าเทียมสำหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน ภายในปี 2573 
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8.6 ลดสัดส่วนของเยาวชนที่ไม่มีงานทำ ที่ไม่มีการศึกษา และท่ีไม่ได้รับการฝึกอบรม ภายในปี 2563 

8.7 ดำเนินมาตรการโดยทันทีและมีประสิทธิภาพเพ่ือขจัดแรงงานบังคับ ยุติความเป็นทาสสมัยใหม่และ
การค้ามนุษย์ และยับยั้งและกำจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ซึ่งรวมถึงการเกณฑ์และการใช้
ทหารเด็ก และยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบในปี 2568 

8.8 ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับผู้ทำงาน
ทุกคน รวมถึงผู้ทำงานต่างด้าว โดยเฉพาะหญิงต่างด้าว และผู้ที่ทำงานเสี่ยงอันตราย  

8.9 ออกแบบและใช้นโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่จะสร้างงาน และส่ งเสริมวัฒนธรรมและ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี 2573 

8.10 เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันทางการเงินภายในประเทศเพ่ือส่งเสริมและขยายการเข้าถึงการ
ธนาคาร การประกันภัย และบริการทางการเงินแก่ทุกคน 

 

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
1) เพ่ิมเติมความช่วยเหลือเพ่ือการค้า (Aid for Trade) สำหรับประเทศกำลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด รวมถึงผ่านช่องทางของกรอบการทำงานแบบบูรณาการสำหรับความช่วยเหลือทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับการค้าแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  
2) พัฒนาและทำให้เกิดการดำเนินงานของยุทธศาสตร์โลกสำหรับการจ้างงานในเยาวชนและดำเนินงานตาม
ข้อตกลงเรื่องงานของโลกของขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ภายในปี 2563 
 

เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและ
ยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 

9.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้าง
พ้ืนฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ 
โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน 

9.2 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และภายในปี 2573 ให้เพ่ิมส่วนแบ่งของ
อุตสาหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ โดยให้เป็นไปตามสภาวะแวดล้อมของประเทศ 
และให้เพิ่มส่วนแบ่งขึ้นเป็น 2 เท่าในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

9.3 เพ่ิมการเข้าถึงบริการทางการเงินโดยรวมถึงเครดิตในราคาที่สามารถจ่ายได้ให้แก่อุตสาหกรรมและ
วิสาหกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา และให้เพ่ิมการผนวกกลุ่มเหล่านี้เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าและ
ตลาด 

9.4 ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน โดยเพ่ิมประสิทธิ การ
การใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น โดยทุกประเทศดำเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี 2573 

9.5 เพ่ิมพูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมใน
ทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา และให้ภายในปี 2573 มีการส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพ่ิมจำนวน
ผู้ทำงานวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 1 ล้านคนและการใช้จ่ายในภาคสาธารณะและเอกชนในการวิจัยและพัฒนา
ให้เพ่ิมมากข้ึน 
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โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
1) อำนวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ยั่งยืนและทนทานในประเทศกำลังพัฒนา ผ่านทางการ
ยกระดับการสนับสนุนทางการเงิน เทคโนโลยี และด้านวิชาการ ให้แก่ประเทศในแอฟริกา ประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุด ประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก  
2) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรมภายในประเทศในประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงการให้มี
สภาพแวดล้อมทางนโยบายที่นำไปสู่ความหลากหลายของอุตสาหกรรมและการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์ 
3) การเพ่ิมการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสาร และพยายามที่จะจัดให้มีการเข้าถึงอินเตอร์ เน็ตโดย
ถ้วนหน้าและในราคาท่ีสามารถจ่ายได้สำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุดภายในปี 2563 
 

เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ 

10.1 ให้บรรลุอย่างต่อเนื่องและคงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่ยากจนที่สุด ใน
อัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ภายในปี 2573 

10.2 ให้อำนาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองสำหรับทุกคน โดยไม่
คำนึงถึงอายุ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ แหล่งกำเนิด ศาสนา หรือสถานะทางเศรษฐกิจ
หรืออ่ืนๆ ภายในปี 2573 

10.3 สร้างหลักประกันว่าจะมีโอกาสที่ เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์ รวมถึงโดยการ
ขจัดกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ และส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการกระทำที่
เหมาะสมในเรื่องนี้  

10.4 เลือกใช้นโยบาย โดยเฉพาะนโยบายการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทางสังคม และให้บรรลุความ
เสมอภาคยิ่งข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

10.5 พัฒนากฎระเบียบและการติดตามตรวจสอบตลาดเงินและสถาบันการเงินของโลก และเสริมความ
แข็งแกร่งในการดำเนินการกฎระเบียบดังกล่าว 

10.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีตัวแทนและเสียงสำหรับประเทศกำลังพัฒนาในการตัดสินใจของสถาบัน
ทางเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้สถาบันมีประสิทธิผล เชื่อถือได้ มีความรับผิดรับ
ชอบ และชอบธรรมมากขึ้น  

10.7 อำนวยความสะดวกในการอพยพและเคลื่อนย้ายคนให้เป็นไปด้วยความสงบ ปลอดภัย เป็นไปตาม
ระเบียบ และมีความรับผิดชอบ รวมถึงผ่านทางการดำเนินงานตามนโยบายด้านการอพยพที่มีการวางแผนและ
จัดการที่ด ี
 

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
1) ดำเนินการตามหลักการการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่างสำหรับประเทศกำลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยเป็นไปตามความตกลงองค์การการค้าโลก 

2) สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการและการไหลของเงิน ซึ่งรวมถึงการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ ไปยังรัฐที่มีความจำเป็นมากที่สุด เฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศกำลังพัฒนาน้อยที่สุด 
ประเทศในแอฟริกา รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล โดยให้
เป็นไปตามแผนแลแผนงานของประเทศเหล่านั้น  
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3) ลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมของการส่งเงินกลับประเทศของผู้อพยพ (migrant remittances) ให้ต่ำกว่าร้อย
ละ 3 และขจัดการชำระเงินระหว่างประเทศ (remittance corridors) ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าร้อยละ 5 ภายในปี 2573 
 

เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และ
ยั่งยืน 

11.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการพ้ืนฐานที่พอเพียง ปลอดภัย และใน
ราคาที่สามารถจ่ายได้ และยกระดับชุมชนแออัด ภายในปี 2573  

11.2 จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้ 
สำหรับทุกคนพัฒนาความปลอดภัยทางถนน โดยการขยายการขนส่งสาธารณะ และคำนึงเป็นพิเศษถึงกลุ่มคนที่
อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ ภายในปี 2573 

11.3 ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถให้ครอบคลุมและยั่งยืน เพ่ือการวางแผนและการ
บริหารจัดการการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์อย่างมีส่วนร่วม บูรณาการและยั่งยืนในทุกประเทศ ภายในปี 2573 

11.4 เสริมความพยายามที่จะปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก 

11.5 ลดจำนวนการตายและจำนวนคนที่ได้รับผลกระทบ และลดการสูญเสียโดยตรงทางเศรษฐกิจที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกที่เกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ำ โดยมุ่งเป้า
ปกป้องคนจนและคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี 2573 

11.6 ลดผลกระทบทางลบของเมืองต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากร โดยรวมถึงการให้ความสนใจเป็น
พิเศษต่อคุณภาพอากาศและการจัดการของเสียของเทศบาลและอ่ืนๆ ภายในปี 2573 

11.7 จัดให้มีการเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะสีเขียว ที่ปลอดภัยครอบคลุมและเข้าถึงได้ โดยถ้วนหน้า 
โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ภายในปี 2573 
 

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
1) สนับสนุนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในทางบวกระหว่างพ้ืนที่เมือง รอบเมือง และ
ชนบท โดยการเสริมความแข็งแกร่งของการวางแผนการพัฒนาในระดับชาติและระดับภูมิภาค 

2) ภายในปี 2563 เพ่ิมจำนวนเมืองและกระบวนการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่เลือกใช้และดำเนินการตามนโยบาย
และแผนที่บูรณาการ เพ่ือนำไปสู่ความครอบคลุม ความมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การลดผลกระทบและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีภูมิต้านทางต่อภัยพิบัติ และให้พัฒนาและดำเนินการตามการ
บริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติแบบองค์รวมในทุกระดับ ให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินงานเซนไดเพ่ือการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573 

3) สนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รวมถึงผ่านทางความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ ในการสร้างอาคาร
ที่ยั่งยืนและทนทานโดยใช้วัสดุท้องถิ่น 
 

เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ย่ังยืน 

12.1 ดำเนินการให้เป็นผลตามกรอบการดำเนินงานระยะ 10 ปี ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
ทุกประเทศนำไปปฏิบัติโดยประเทศพัฒนาแล้วเป็นผู้นำ โดยคำนึงถึงการพัฒนาและขีดความสามารถของ
ประเทศกำลังพัฒนา 
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12.2 บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในปี 2573  

12.3 ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและผู้บริโภค และลดการสูญเสียอาการจาก
กระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเก่ียว ภายในปี 2573 

12.4 บรรลุการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดในวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งวงจรชีวิตของ
สิ่งเหล่านั้น ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตกลงกันแล้ว และลดการปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกสู่
อากาศ น้ำ และดินอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อที่จะลดผลกระทบทางลบที่จะมีต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้
มากที่สุด ภายในปี 2563 

12.5 ลดการผลิตของเสียโดยการป้องกัน การลด การแปรรูปเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ และการนำมาใช้ซ้ำ 
ภายในปี 2573 

12.6 สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้ และ
ผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนลงในวงจรการรายงานของบริษัทเหล่านั้น  

12.7 ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาคสาธารณะที่ยั่งยืน ตามนโยบายและการให้ลำดับ
ความสำคัญของประเทศ  

12.8 สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน
และวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ภายในปี 2573 
 

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
1) สนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาในการเสริมความแข็งแกร่งของขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนไปสู่รูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนยิ่งขึ้น 

2) 12.b พัฒนาและดำเนินการใช้เครื่องมือเพ่ือจะติดตามตรวจสอบผลกระทบของการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการ
ท่องเทีย่วที่ยั่งยืนที่สร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  
3) 12.c ทำให้การอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไร้ประสิทธิภาพและนำไปสู่การบริโภคที่สิ้นเปลืองมีความ
สมเหตุสมผล โดยการจัดการบิดเบือนทางการตลาดโดยให้สอดคล้องสภาวะแวดล้อมของประเทศ รวมถึงการ
ปรับโครงสร้างภาษีและเลิกการอุดหนุนที่เป็นภัยเหล่านั้นในที่ที่ยังมีการใช้อยู่ เพ่ือให้สะท้อนผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยคำนึงอย่างเต็มที่ถึงความจำเป็นและเงื่อนไขที่เจาะจงของประเทศกำลังพัฒนาและลดผลกระทบ
ทางลบที่อาจเกิดขึ้นที่จะมีต่อการพัฒนาของประเทศเหล่านั้นในลักษณะที่เป็นการคุ้มครองคนจนและชุมชนที่
ได้รับผลกระทบ 
 

เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น 

13.1 เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่
เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ 

13.2 บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการวางแผน
ระดับชาติ  

13.3 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถของมนุษย์และของสถาบันใน
เรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัยล่วงหน้า 
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โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
1) ดำเนินการให้เกิดผลตามพันธกรณีที่ผูกมัดต่อประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเป็นภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีเป้าหมายร่วมกันระดมทุนจากทุกแหล่งให้ได้จำนวน 1 แสนล้านเหรียญ
สหรัฐต่อปี ภายในปี 2563 เพ่ือจะแก้ปัญหาความจำเป็นของประเทศกำลังพัฒนาในบริบทของการดำเนินการด้าน
การลดก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญและมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และทำให้กองทุน Green Climate Fund 

ดำเนินงานอย่างเต็มที่โดยเร็วที่สุดผ่านการให้ทุน (capitalization) 

2) ส่งเสริมกลไกที่จะเพ่ิมขีดความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิผลในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และให้ความสำคัญต่อผู้หญิง เยาวชน และชุมชน
ท้องถิ่นและชายขอบ 
 

เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างย่ังยืนเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

14.1 ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท โดยเฉพาะจากกิจกรรมบนแผ่นดิน รวมถึงซาก
ปรักหักพังทางทะเลและมลพิษของสารอาหาร (nutrient pollution) ภายในปี 2568 

14.2 บริหารจัดการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบที่มี
นัยสำคัญ รวมถึงโดยการเสริมภูมิต้านทานและปฏิบัติการเพื่อฟ้ืนฟู เพ่ือบรรลุการมีมหาสมุทรที่มีสุขภาพดีและมี
ผลิตภาพ ภายในปี 2563 

14.3 ลดและแก้ปัญหาผลกระทบของการเป็นกรดในมหาสมุทร โดยรวมถึงผ่านทางการเพ่ิมพูนความ
ร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ  

14.4 ภายในปี 2563 ให้กำกับอย่างมีประสิทธิผลในเรื่องการเก็บเกี่ยวและยุติการประมงเกินขีดจำกัด 
การประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงาน และที่ไม่มีการควบคุม และแนวปฏิบัติด้านการประมงที่เป็นไป
ในทางทำลาย และดำเนินการให้เป็นผลตามแผนการบริหารจัดการที่อยู่บนฐานวิทยาศาสตร์ เพ่ือจะฟ้ืนฟูมวล
ปลา (fish stock) ในเวลาที่สั้นที่สุดที่จะเป็นไปได้ อย่างน้อยท่ีสุดในระดับที่สามารถไปถึงจุดสูงสุดที่ให้ผลตอบแทน
แบบยั่งยืน (maximum sustainable yield) ตามคุณลักษณะทางชีววิทยาของสัตว์น้ำเหล่านั้น  

14.5 ภายในปี 2563 อนุรักษ์พ้ืนที่ทางทะเลและชายฝั่งอย่างน้อยร้อยละ 10 ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศและภายในประเทศ และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่  

14.6 ภายในปี 2563 ยับยั้งรูปแบบการอุดหนุนการประมงบางอย่างที่มีส่วนทำให้เกิดการประมงเกิน
ขีดจำกัด ขจัดการอุดหนุนที่มีส่วนทำให้เกิดการประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงาน และที่ไม่มีการควบคุม 
และระงับการริเริ่มการอุดหนุนในลักษณะดังกล่าว ตระหนักว่าการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่างที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผลสำหรับประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดควรเป็นส่วนควบในการเจรจาการ
อุดหนุนการประมงขององค์การการค้าโลก 

14.7 ภายในปี 2573 เพ่ิมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุดจากการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน รวมถึงผ่านทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในเรื่อง
การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการท่องเที่ยว 
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โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
1) เพ่ิมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเล โดย
คำนึงถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเลของคณะกรรมาธิการสมุทรศาสตร์
ระหว่างรัฐบาล เพ่ือจะพัฒนาคุณภาพของมหาสมุทรและเพ่ิมพูนให้ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลมีส่วน
สนับสนุนการพัฒนาของประเทศกำลังพัฒนามากขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งในรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

2) จัดให้มีการเข้าถึงทรัพยากรทางทะเลและตลาดสำหรับชาวประมงพ้ืนบ้านรายเล็ก 

3) เพ่ิมพูนการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรเหล่านั้นอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินการให้เกิดผลตาม
กฎหมายระหว่างประเทศตามที่สะท้อนใน UNCLOS ซึ่งเป็นกรอบทางกฎหมายสำหรับการอนุรักษ์และการใช้
มหาสมุทรและทรัพยากรเหล่านั้นอย่างยั่งยืน ตามท่ีระบุในย่อหน้าที่ 158 ของเอกสาร The Future We Want 
 

เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 
ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

15.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน้ำจืดในแผ่นดิน
รวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน เฉพาะอย่างยิ่ง ป่าไม้ พ้ืนที่ชุ่มน้ำ ภูเขาและเขตแห้งแล้ง โดยเป็นไป
ตามข้อบังคับภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ ภายในปี 2563 

15.2 ส่งเสริมการดำเนินการด้านการบริหารจัดการป่าไม้ทุกประเภทอย่างยั่งยืน หยุดยั้งการตัดไม้ทำลาย
ป่า ฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรม และเพ่ิมการปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่าท่ัวโลก ภายในปี 2563 

15.3 ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟ้ืนฟูแผ่นดินและดินที่เสื่อมโทรม รวมถึงแผ่นดินที่ได้รับ
ผลกระทบจากการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ความแห้งแล้ง และอุทกภัย และพยายามที่จะบรรลุถึงโลกที่ไร้
ความเสื่อมโทรมของที่ดิน ภายในปี 2573 

15.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชีวภาพของระบบ
นิเวศเหล่านั้น เพ่ือจะเพ่ิมพูนขีดความสามารถของระบบนิเวศเหล่านั้นที่จะให้ผลประโยชน์อันสำคัญต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 

15.5 ปฏิบัติการที่จำเป็นและเร่งด่วนเพ่ือลดการเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ หยุดยั้งการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ และภายในปี 2563 จะปกป้องและป้องกันการสูญพันธ์ของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม 

15.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรม
อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม และส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นอย่างเหมาะสม 

15.7 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือจะยุติการล่าและการขนย้ายชนิดพันธุ์พืชและสัตว์คุ้มครอง และ
แก้ปัญหาทั้งอุปสงค์และอุปทานต่อผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย 

15.8 นำมาตรการมาใช้เพ่ือป้องกันการนำเข้าและลดผลกระทบของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในระบบ
นิเวศบกและน้ำและควบคุมหรือขจัด priority species ภายในปี 2563 

15.9 บูรณาการมูลค่าของระบบนิ เวศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปสู่การวางแผน 
กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์การลดความยากจน และบัญชีทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ภายในปี 2563 
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โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
1) ระดมและเพ่ิมทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหล่งเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ระบบนเิวศอย่างยั่งยืน 

2) ระดมทรัพยากรจากทุกแหล่งและทุกระดับเพ่ือสนับสนุนเงินแก่การบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และจัดหา
แรงจูงใจที่เหมาะสมสำหรับประเทศกำลังพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในการบริหารจัดการ ซึ่งรวมถึงการอนุรักษ์
และการปลูกป่า  
3) เพ่ิมพูนการสนับสนุนในระดับโลกสำหรับความพยายามที่จะต่อสู้การล่าและการเคลื่อนย้ายชนิดพันธุ์คุ้มครอง 
รวมถึงโดยการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น 
 

เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม 
และสร้างสถาบัน ที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ 

16.1 ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายที่เก่ียวข้องในทุกแห่งให้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 

16.2 ยุติการข่มเหง การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ และความรุนแรงและการทรมาน
ทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก  

16.3 ส่งเสริมนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ และสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงความ
ยุติธรรมอย่างเท่าเทียมแก่ทุกคน  

16.4 ลดการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงิน เสริมความแข็งแกร่งของกระบวนการติดตามและการ
ส่งคืนสินทรัพย์ที่ถูกขโมยไป และต่อสู้กับอาชญากรรมท่ีจัดตั้งในลักษณะองค์กรทุกรูปแบบ ภายในปี 2573 

16.5 ลดการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ 

16.6 พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล มีความรับผิดรับชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ 

16.7 สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ ครอบคลุม มีส่วนร่วม และมี
ความเป็นตัวแทนที่ดี ในทุกระดับการตัดสินใจ  

16.8 ขยายและเสริมความแข็งแกร่งของการมีส่วนร่วมของประเทศกำลังพัฒนาในสถาบันโลกาภิบาล  
16.9 จัดให้มีเอกลักษณ์ทางกฎหมายสำหรับทุกคน โดยรวมถึงการให้มีสูติบัตร ภายในปี 2573 

16.10 สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีการปกป้องเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน โดย
เป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลงระหว่างประเทศ 
 

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
1) เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันระดับชาติที่เก่ียวข้อง โดยรวมถึงกระทำผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศ 
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในทุกระดับ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อจะป้องกันความรุนแรงและต่อสู้กับ
การก่อการร้ายและอาชญากรรม 

2) ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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เป้าหมายที่ 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนการเงิน 

17.1 เสริมความแข็งแกร่งของการระดมทรัพยากรภายในประเทศโดยรวมถึงผ่านทางการสนับสนุน
ระหว่างประเทศไปยังประเทศกำลังพัฒนา เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถภายในประเทศในการเก็บภาษีและรายได้
ของอ่ืนๆ ของรัฐ 

17.2 ประเทศพัฒนาแล้วจะดำเนินการให้เป็นผลตามพันธกรณีเรื่องการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา
อย่างเป็นทางการโดยเต็มที่ โดยรวมถึงพันธกรณีที่ให้ไว้โดยประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศที่จะบรรลุเป้าหมาย
การมีสัดส่วน ODA/GNI ร้อย 0.7 สำหรับให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา และมีสัดส่วน ODA/GNI ร้อยละ 0.15 ถึง 0.20 

สำหรับให้แก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยสนับสนุนให้ผู้ให้ ODA พิจารณาตั้งเป้าหมายที่จะให้มีสัดส่วน ODA/GNI 

ถึงอย่างน้อยร้อยละ 0.20 สำหรับให้แก่ประประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  
17.3 ระดมทรัพยากรทางการเงินเพิ่มเติมจากแหล่งที่หลากหลายไปยังประเทศกำลังพัฒนา 

17.4 ช่วยประเทศกำลังพัฒนาในการบรรลุความยั่งยืนของหนี้ระยะยาว โดยใช้นโยบายที่ประสานงานกัน
ที่มุ่งส่งเสริมการจัดหาเงินทุนโดยการก่อหนี้ การบรรเทาหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ตามความเหมาะสม และ
แก้ปัญหาหนี้ต่างประเทศของประเทศที่ยากจนและมีหนี้สินในระดับสูงเพ่ือลดการประสบปัญหาหนี้ 

17.5 ใช้และดำเนินการให้เกิดผลตามระบอบการส่งเสริมการลงทุนสำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  
 

เทคโนโลยี 

17.6 เพ่ิมพูนความร่วมมือระหว่างประเทศและในภูมิภาคแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี และการ
เข้าถึง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และยกระดับการแบ่งปันความรู้ตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน 
โดยรวมถึงผ่านการพัฒนาการประสานงานระหว่างกลไกที่มีอยู่เดิมเฉพาะอย่างยิ่งในระดับของสหประชาชาติ 
และผ่านทางกลไกอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีของโลก 

17.7 ส่งเสริมการพัฒนา การถ่ายทอด และการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับ
ประเทศกำลังพัฒนาภายใต้เงื่อนไขที่อำนวยประโยชน์แก่ประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งตามเงื่อนไขสิทธิพิเศษ
ตามท่ีตกลงร่วมกัน 

17.8 ให้ธนาคารเทคโนโลยีและกลไกการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ทำงานได้อย่างเต็มที่ ภายในปี 2560 และเพ่ิมพูนการใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนที่สำคัญ (enabling technology) เฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

การเสริมสร้างขีดความสามารถ 

17.9 เพ่ิมพูนการสนับสนุนระหว่างประเทศสำหรับการดำเนินการด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถท่ีมี
ประสิทธิผลและมีการตั้งเป้าในประเทศกำลังพัฒนาเพ่ือสนับสนุนแผนระดับชาติที่จะดำเนินงานในทุกเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงผ่านทางความร่วมมือแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาค ี

การค้า 

17.10 ส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีที่เป็นสากล มีกติกา เปิดกว้าง ไม่เลือกปฏิบัติ และเสมอภาค ภายใต้
องค์การการค้าโลก โดยรวมถึงผ่านการสิ้นสุดการเจรจาภายใต้วาระการพัฒนารอบโดฮา 
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17.11 เพ่ิมส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศกำลังพัฒนาในการส่งออกทั่วโลกให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 
โดยเพิ่มส่วนแบ่งของประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้สูงขึ้น 2 เท่าในปี 2563 

17.12 ทำให้เกิดการดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมในเรื่องการเข้าถึงตลาดปลอดภาษีและปลอดการ
จำกัดปริมาณในระยะยาวสำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยให้สอดคล้องกับการตัดสินใจขององค์การการค้า
โลก โดยรวมถึงการสร้างหลักประกัน 

ว่ากฎว่าด้วยแหลงกำเนิดสินคาที่มีการให้สิทธิพิเศษทางการค้าที่ใช้กับประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจะมีความโปร่งใส
และเรียบง่าย และมีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาด  

 

ประเด็นเชิงระบบ 

ความสอดคล้องเชิงนโยบายและเชิงสถาบัน 

17.13 เพ่ิมพูนเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคของโลก โดยรวมถึงผ่านทางการประสานงานนโยบายและ
ความสอดคล้องเชิงนโยบาย  

17.14 ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

17.15 เคารพพ้ืนที่ทางนโยบายและความเป็นผู้นำของแต่ละประเทศที่จะสร้างและดำเนินงานตาม
นโยบายเพื่อการขจัดความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

หุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลาย 

17.16 ยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยร่วมเติมเต็มโดยหุ้นส่วนความ
ร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายซึ่งจะระดมและแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และทรัพยากรเงิน 
เพ่ือจะสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา 

17.17 สนับสนุนและส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาครัฐ-ภาคเอกชน และประชาสังคม 
โดยสร้างบนประสบการณ์และกลยุทธ์ด้านทรัพยากรของหุ้นส่วน 
 

ข้อมูล การติดตาม และการตรวจสอบได้ 
17.18 ยกระดับการสนับสนุนด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับประเทศกำลังพัฒนา รวมถึง

ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ให้เพ่ิมการมีอยู่ของข้อมูลที่มีคุณภาพ ทันเวลา
และเชื่อถือได้ ที่จำแนกในเรื่องรายได้ เพศ อายุ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สถานะการอพยพ ความบกพร่องทางร่างกาย 
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องตามบริบทของประเทศ ภายในปี 2563 

17.19 ต่อยอดจากข้อริเริ่มที่มีอยู่แล้วในการพัฒนาการตรวจวัดความก้าวหน้าของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มี
ผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถด้านสถิติในประเทศกำลัง
พัฒนา ภายในปี 2573  

สำหรับประเทศไทยเองนั้น นอกจากการพัฒนาใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตาม
แนวทางของ SDGs แล้ว ประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับมิติทางด้านวัฒนธรรมอีกด้วย และการจะบรรลุ
ความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่
ทรงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและระดับนานาชาติได้พระราชทานเข็มทิศการพัฒนาไว้ให้ทุก
ภาคส่วนน้อมนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม นั่นคือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนว
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พระราชดำริที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาบนพ้ืนฐานของทางสายกลางและ
ความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตและสร้างสัมฤทธิผลแห่งการพัฒนา
ที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง 

 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  
 เพ่ือถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนา ที่เอ้ือให้
เกิดการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาเรื่องใด เรื่องหนึ่งให้เกิด
ผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้กำหนดหมุดหมายการพัฒนา จำนวน 13 หมุดหมาย ซึ่งเป็น
การบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” หรือมุ่งหวังจะ “มี” เพ่ือสะท้อน ประเด็นการพัฒนาที่มี
ลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจ สร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” โดยหมุด
หมายทั้ง 13 ประการ แบ่งออกได้เป็น 4 มิติ ดังนี้ 
  1) มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย  
      หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  
      หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน  
      หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก  
      หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง  
      หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค  
      หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของ
อาเซียน  
  2) มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม  
      หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ 
แข่งขันได้  
      หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 

              หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 
3) มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
    หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ  
4) มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ  
    หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่ง
อนาคต  
    หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
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หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
1.1 เป้าหมายการพัฒนา  
     ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตร์ชาติ 
1.2 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 

      เป้าหมายที่ 1 มูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น  

ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเติบโต ร้อยละ 4.5 ต่อปี  
      ตัวช้ีวัดที่ 1.2 รายได้สุทธิต่อครัวเรือนเกษตรกร ไม่ต่ำกว่า 537,000 บาทต่อครัวเรือน เมื่อสิ้นสุดแผน  
        ตัวชี้วัดที่ 1.3 พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ เพ่ิมขึ้นเป็น 2.0 ล้านไร่ และพ้ืนที่เกษตรที่ได้รับการรับรองตาม
หลักการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีเพ่ิมข้ึนเป็น 2.5 ล้านไร่ เมื่อสิ้นสุดแผน  
  ตัวช้ีวัดที่ 1.4 พ้ืนที่เพาะปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมลดลงร้อยละ 10 เมื่อสิ้นสุดแผน  
       เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพ ความมั่นคงทางอาหาร 
และความยั่งยืนของภาคเกษตร 
  ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตรวม เฉลี่ยร้อยละ 1.5 เมื่อสิ้นสุดแผน  
  ตัวชี้วัดที่ 2.2 มีตลาดกลางสินค้าเกษตรภูมิภาคในภาคเหนือ 2 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แห่ง 
ภาคใต้ 2 แห่ง ภาคกลาง 1 แห่ง และภาคตะวันออก 1 แห่ง เมื่อสิ้นสุดแผน  
  ตัวช้ีวัดที่ 2.3 น้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำทั้งประเทศมีปริมาณอย่างน้อย 40,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เมื่อ
สิ้นสุดแผน  

ตัวช้ีวัดที่ 2.4 ระบบชลประทานมีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 เมื่อสิ้นสุดแผน  
ตัวชี้วัดที่ 2.5 เกิดการใช้น้ำซ้ำในพ้ืนที่เกษตรนอกเขตชลประทาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ เมื่อ

สิ้นสุดแผน  
ตัวชี้วัดที่ 2.6 มีพ้ืนที่ที่สามารถลดความเสี่ยงภัยน้ำท่วม-น้ำแล้ง และเกิดระบบจัดการน้ำชุมชน จำนวน

ไม่น้อยกว่า 4,000 ตำบล เมื่อสิ้นสุดแผน 

     เป้าหมายที่ 3 การเพ่ิมศักยภาพและบทบาทของผู้ประกอบการเกษตรในฐานะหุ้นส่วนเศรษฐกิจของห่วงโซ่ 
อุปทานที่ได้รับส่วนแบ่งประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  

ตัวชี้วัดที่ 3.1 จำนวนสหกรณ์ภาคเกษตรในชั้นที่ 1 ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งสหกรณ์
เพ่ิมข้ึน อย่างน้อยร้อยละ 18 เมื่อสิ้นสุดแผน 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 จำนวนกลุ่มเกษตรกรในชั้นที่ 1 ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร
เพ่ิมข้ึน อย่างน้อยร้อยละ 6 เมื่อสิ้นสุดแผน  

ตัวชี้วัดที่ 3.3 จำนวนวิสาหกิจชุมชนในระดับดี ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชน
เพ่ิมข้ึน อย่างน้อยร้อยละ 35 เมื่อสิ้นสุดแผน  

ตัวช้ีวัดที่ 3.4 ผู้ประกอบการเกษตรเพ่ิมข้ึนปีละ 4,000 ราย 

1.3 กลยุทธ์การพัฒนา  
     กลยุทธ์ที่ 1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า เพ่ือให้เกิดการยกระดับกระบวนการผลิต
และ สร้างมูลค่าเพ่ิม 
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     กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ที่มี
มูลค่าเพ่ิมสูง อาทิ ผลผลิตเกษตรปลอดภัย สมุนไพรแปรรูป อาหารทางการแพทย์ อาหารทางเลือก อาหาร 
ฟังก์ชัน พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ โปรตีนจากพืชและแมลง 

     กลยุทธ์ที่ 3 การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพ่ิมสูงจากแบบอย่าง 
ความสำเร็จในประเทศ เช่น เกษตรตามโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว เกษตร
ปลอดภัย วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยวเกษตร ประมงพ้ืนบ้าน การทำประมงถูกกฎหมาย และการปฏิบัติ
ต่อแรงงาน ที่ถูกต้อง เป็นต้น 

     กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพ่ือการเกษตรให้มีความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน 
รวมทั้งการใช้น้ำซ้ำ 

     กลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสริมให้เอกชนลงทุนพัฒนาตลาดกลางและตลาดออนไลน์สินค้าเกษตร รวมถึงสินค้า 
กลุ่มปศุสัตว์และประมง 
     กลยุทธ์ที่ 6 การสนับสนุนระบบประกันภัยและรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตร แปร
รูปที่เกษตรกรเข้าถึงได ้

     กลยุทธ์ที่ 7 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มและกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว เพ่ือลดต้นทุน
และ เพ่ิมมูลค่าผลผลิตของเกษตรกร 

     กลยุทธ์ที่ 8 การส่งเสริมให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินและรักษาพ้ืนที่เกษตรกรรมที่เหมาะสมไว้เป็นฐานการผลิต 
การเกษตร 

     กลยุทธ์ที่ 9 การพัฒนาฐานข้อมูลและคลังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร รวมทั้งผลักดันให้มีการใช้ข้อมูล 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     กลยุทธ์ที่ 10 การพัฒนาให้เกิดระบบการบริหารจัดการเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร 

     กลยุทธ์ที่ 11 การยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

     กลยุทธ์ที่ 12 การพัฒนากลไกเพ่ือเชื่อมโยงภาคีต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ส่วนราชการ กลุ่มเกษตรกร และ 
นักวิชาการในพื้นที่ ในการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในการพัฒนาภาคเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 

หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 

2.1 เป้าหมายการพัฒนา  
     ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตร์ชาต ิ 
2.2 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
      เป้าหมายที่ 1 การเปลี่ยนการท่องเที่ยวไทยเป็นการท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม และ
บริการทีม่ีศักยภาพอ่ืน  
      ตัวช้ีวัดที่ 1.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายต่อวันเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี  

ตัวชี้วัดที่ 1.2 อันดับดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวดีขึ้น โดยมีอันดับรวมไม่เกินอันดับที่ 
25 ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยไม่เกินอันดับที่ 50 ด้านความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อมไม่เกิน
อันดับที่ 50 ด้านสุขภาพและสุขอนามัยไม่เกินอันดับที่ 50 และด้านทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจ ไม่เกินอันดับที่ 2538  
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ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 0.05 คะแนนต่อปี  
ตัวช้ีวัดที่ 1.4 จำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางซ้ำ เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 15 ต่อปี  

เป้าหมายท่ี 2 การปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวให้พ่ึงพานักท่องเที่ยวในประเทศและมีการกระจายโอกาส ทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น 
   ตัวชี้วัดที่ 2.1 รายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรองเฉลี่ยทุกเมืองเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี (ค่าเฉลี่ยถ่วง
น้ำหนักของ เมืองรองทั้งหมด)  

ตัวช้ีวัดที่ 2.2 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี  
ตัวช้ีวัดที่ 2.3 มีชุมชนที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยปีละ 50 ชุมชน  

    เป้าหมายที่ 3 การท่องเที่ยวไทยต้องมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในทุกมิติ 
  ตัวชี้วัดที่ 3.1 ผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
ต่อปี  
  ตัวชี้วัดที่ 3.2 ชุมชนท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 50 
ชุมชน 

2.3 กลยุทธ์การพัฒนา 

     กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการพัฒนากิจกรรม สินค้า และบริการ การท่องเที่ยวมูลค่าเพ่ิมสูง 

     กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป 

     กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับบริการและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด
สากล 

     กลยุทธ์ที่ 4 การสนับสนุนการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรในภาคการท่องเที่ยว 

     กลยุทธ์ที่ 5 การปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ และขั้นตอนที่ล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจ และ
การขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการรายย่อย 

     กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบข้อมูลการท่องเที่ยวให้เป็นระบบการท่องเที่ยวอัจฉริยะ ที่นักท่องเที่ยว 
ผู้ประกอบการ และภาครัฐ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 
 

หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก 

3.1 เป้าหมายการพัฒนา 

ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตร์ชาติ 
3.2 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
     เป้าหมายที่ 1 การสร้างอุปสงค์ของรถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ เพื่อการใช้ในประเทศและส่งออก 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ปริมาณการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (ยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ซึ่งหมายถึงจำนวนจด
ทะเบียน รถยนต์ใหม่ ประกอบด้วยรถยนต์ประเภทยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ และยานยนต์ไฟฟ้า เซลล์
เชื้อเพลิง) จำนวน 282,240 คัน คิดเป็นร้อยละ 26 ของยานยนต์ทั้งหมด ภายในปี 2570 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ปริมาณการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (ยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์) จำนวน 380,250 คัน 
คิดเป็นร้อยละ 17 ของยานยนต์ทั้งหมด ภายในปี 2570  
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ตัวชี้วัดที่ 1.3 ปริมาณรถยนต์ที่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 40 ,000 
คัน ภายในปี 2570  

ตัวชี้วัดที่ 1.4 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี หรืออัตรา 
การขยายตัวของมูลค่าส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าของไทยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
     เป้าหมายที่ 2 ผู้ประกอบการเดิมสามารถปรับตัวไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและมีการลงทุนเทคโนโลยี  
ยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญภายในประเทศ 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเป็นฐานการผลิตอันดับ 1 ในอาเซียน และอยู่อันดับ 1 ใน 10 
ของโลก  

ตัวชี้วัดที่ 2.2 มูลค่าส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนรวมไม่น้อยกว่า 
130,000 ล้านบาท ภายในปี 2570  

ตัวชี้วัดที่ 2.3 จำนวนผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานของยานยนต์ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 14 ราย 
และเกิดการลงทุนเทคโนโลยีสำคัญของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยภายในปี 2570 

ตัวช้ีวัดที่ 2.4 สัดส่วนจำนวนผู้ประกอบการเดิมที่สามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู่ธุรกิจใหม่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
10 ภายในปี 2570  

ตัวชี้วัดที่ 2.5 จำนวนแรงงานเดิมที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านยานยนต์ไฟฟ้าและเข้ามาเป็น
แรงงาน ในอุตสาหกรรมใหม่เพ่ิมข้ึน 5,000 คน ภายในปี 2570  
     เป้าหมายที่ 3 การสร้างความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนอย่างเป็นระบบ  

ตัวชี้วัดที่ 3.1 มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20 ต่อปี  

ตัวชี้วัดที่ 3.2 แรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านยานยนต์ไฟฟ้ามีจำนวนไม่น้อยกว่า 30 ,000 
คน ภายในปี 2570 

ตัวชี้วัดที่ 3.3 จำนวนสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะ/หัวจ่ายชาร์จเร็ว เพ่ิมขึ้น 5 ,000 หัวจ่าย ภายในปี 
2570  

ตัวชี้วัดที่ 3.4 จำนวนมาตรฐานด้านคุณสมบัติและความปลอดภัยของชิ้นส่วนหลักท้ังหมดของยานยนต์
ไฟฟ้า เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 15 ฉบับต่อปี  

ตัวชี้วัดที่ 3.5 มลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน) และปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกในภาคคมนาคมขนส่งลดลงร้อยละ 4 ต่อป ี 
    3.3 กลยุทธ์การพัฒนา  

กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมให้ผู้ใช้ยานยนต์ในภาคส่วนต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึน 

กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของตลาดส่งออกยานยนต์ไฟฟ้า 

กลยุทธ์ที่ 3 การกำหนดเป้าหมาย/แผน และดำเนินการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์เดิมไปสู่  
ยานยนต์ ไฟฟ้า อย่างเป็นระบบชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ในระยะ 5 ปี 

กลยุทธ์ที่ 4 การยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการลงทุนผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 
แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนสำคัญ 
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กลยุทธ์ที่ 5 มาตรการสำหรับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ 

กลยุทธ์ที่ 6 การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไร้คนขับ 

กลยุทธ์ที่ 7 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานที่มีความพร้อมรองรับปริมาณการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า ใน
อนาคตได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

กลยุทธ์ที่ 8 การปรับปรุงและจัดทำกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอ้ือกับการเติบโตของอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ไฟฟ้า และให้ความสำคัญกับการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน 

กลยุทธ์ที่ 9 การผลิตและพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้า 

กลยุทธ์ที่ 10 มาตรฐานด้านคุณสมบัติและความปลอดภัย 

กลยุทธ์ที่ 11 การสนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบการที่ลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานสะอาด 
 

หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 

4.1 เป้าหมายการพัฒนา  
     ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตร์ชาติ 
4.2 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
     เป้าหมายที่ 1 ไทยมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากสินค้าและบริการสุขภาพ  

ตัวชี้วัดที่ 1.1 สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมสินค้าและบริการสุขภาพต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 
1.7  
     เป้าหมายท่ี 2 องค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีศักยภาพ เอ้ือต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้า และ
บริการทางสุขภาพ  

ตัวชี้วัดที่ 2.1 มูลค่าการนำเข้าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (20,000 ล้านบาท) 
เมื่อสิ้นสุดแผน 

     เป้าหมายที่ 3 ประชาชนไทยได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ  
ตัวช้ีวัดที่ 3.1 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือนต่อค่าใช้จ่ายสุขภาพท้ังหมดไม่เกินร้อยละ 12  

     เป้าหมายที่ 4 ระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพมีความพร้อมรองรับภัยคุกคามสุขภาพ  
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การประเมินผลสมรรถนะหลักในการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศทุกตัวชี้วัดมี

ค่าไม่ต่ำกว่า 4 

4.3 กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมบริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ที่ 2 การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพระดับโลก 

กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างเสริมขีดความสามารถทางวิชาการด้านการศึกษา วิจัย และเทคโนโลยีทางการ
แพทย ์

กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพบนพ้ืนฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพ
ของคนไทย 
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กลยุทธ์ที่ 6 การยกระดับศักยภาพระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพ่ือลดผลกระทบ
ต่อ บริการทางเศรษฐกิจและสุขภาพ 

 

หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค 

5.1 เป้าหมายการพัฒนา  
     ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตร์ชาติ 
5.2 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
     เป้าหมายที่ 1 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค  

ตัวชี้วัดที่ 1.1 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ (โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ) มี
อันดับดีขึ้น 

     เป้าหมายที่ 2 ไทยเป็นห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค  
ตัวชี้วัดที่ 2.1 มูลค่าการลงทุนรวมในประเทศขยายตัวเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 ต่อปี หรือ 2) สัดส่วน 

การลงทุนรวมต่อผลผลิตมวลรวมในประเทศเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 27 ต่อปี  
ตัวชี้วัดที่ 2.2 มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยกับประเทศท่ัวโลกขยายตัวเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ต่อ

ปี หรือ 2) สัดส่วนการเติบโตของปริมาณการส่งออกสินค้าของไทยต่อการเติบโตของปริมาณ การส่งออกสินค้า
ของโลกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.5 ต่อปี 
     เป้าหมายที่ 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ของภูมิภาค  

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยอยู่ในอันดับไม่ต่ำ
กว่าอันดับที่ 25 หรือคะแนนไม่ต่ำกว่า 3.1  

ตัวชี้วัดที่ 3.2 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศน้อยกว่า 
ร้อยละ 11 

5.3 กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างจุดยืนของไทยภายใต้บริบทโลกใหม่ 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยสนับสนุนเพ่ือเป็นประตูการค้าการลงทุนและ

ฐานเศรษฐกิจ สำคัญของภูมิภาค 

กลยุทธ์ที่ 3 การผลักดันการลงทุนเพ่ือปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่ไทยแลนด์ 4.0 
 

หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัล ของอาเซียน 

6.1 เป้าหมายการพัฒนา  
      ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตร์ชาต ิ 
6.2 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
      เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจดิจิทัลภายในประเทศมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน  

ตัวชี้วัดที่ 1.1 สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
เพ่ิมข้ึน เป็นร้อยละ 30 ภายในปี 2570  
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ตัวชี้วัดที่ 1.2 มีกระดานข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐที่สามารถติดตามจำนวนธุรกรรมงานบริการภาครัฐที่ 
ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลได้ภายในปี 2566 และงานบริการภาคประชาชนของภาครัฐต้อง ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัล
ทั้งหมดภายในปี 2570 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 มูลค่าของค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างน้อยร้อยละ 5 
ของปีฐาน ภายในปี 2570  

ตัวชี้ วัดที่  1.4 มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่สามารถเข้าถึงและพร้อมใช้แก่ประชาชนโดย
ครอบคลุมพ้ืนที่ ทุกหมู่บ้าน พ้ืนที่ชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยว  
      เป้าหมายที่ 2 การส่งออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศเพ่ิมขึ้น  

ตัวชี้วัดที่ 2.1 สัดส่วนการส่งออกในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศคิดเป็นร้อยละ 60 
ของมูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดภายในปี 2570  

ตัวชี้วัดที่ 2.2 มีบุคลากรที่มีทักษะด้าน “ผู้บูรณาการระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ” เพ่ือรองรับการ
ขยายตัว ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จำนวน 400,000 รายภายในปี 2570  
      เป้าหมายที่ 3 อุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศมีความเข้มแข็งข้ึน  

ตัวช้ีวัดที่ 3.1 จำนวนผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของโลกลงทุนในประเทศไทยอย่างน้อย 3 
ราย ภายในปี 2570  

ตัวชี้วัดที่ 3.2 จำนวนสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 6 ,000 แห่ง ในปี 2570 โดย 1 ใน 3 
เป็นผู้ประกอบการที่ย้ายมาจากต่างประเทศ ตัวชี้วัดที่ 3.3 มีแรงงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางดิจิทัล (ระดับ 4)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 ของจำนวนประชากรไทย ภายในปี 2570 ตัวชี้วัดที่ 3.4 มีจุดเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลจราจรอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศท่ีทำให้บริการดิจิทัล ของไทยสามารถแข่งขันได้ภายในปี 2570 

6.3 กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ 1 การขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยด้วยดิจิทัล 

กลยุทธ์ที ่2 การพัฒนาต่อยอดฐานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
กลยุทธ์ที่ 3 อุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศที่สามารถแข่งขันได้ 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

อุตสาหกรรม และบริการดิจิทัล 
 

หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได 

7.1 เป้าหมายการพัฒนา  
     ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตร์ชาติ 
7.2 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
     เป้าหมายที่ 1 วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อการเติบโตและแข่งขันได้  

ตัวชี้วัดที่ 1.1 สัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม 
(มาตรา 33) ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวม เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 20 สัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลาง และ
ขนาดย่อมที่จดทะเบียนนิติบุคคลต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวม เพ่ิมขึ้นเป็น ร้อยละ 40 สัดส่วน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมต่อวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมรวม 
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เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 5 ในปี 2570 รวมทั้งสัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่จดทะเบียนพาณิชย์ต่อ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวม เพ่ิมข้ึนเป็น ร้อยละ 20 ในปี 2570  

ตัวชี้วัดที่ 1.2 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุน ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 12 ต่อปี และสัดส่วน
การเข้าถึง สินเชื่อของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อสินเชื่อรวม เพ่ิมขึ้น เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ภายในปี 2570  

ตัวชี้วัดที่ 1.3 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านกฎระเบียบทางการค้า ไม่เกินอันดับที่ 40 ในปี 
2570 มีการออกกฎหมายล าดับรองภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 จำนวนเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 2 ฉบับต่อปี และมีสัดส่วนของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่พิจารณาแล้วเสร็จ ต่อจำนวนเรื่องร้องเรียนรวม 
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 80 - 90 ต่อปี  

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่รัฐบาลและผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อมใช้ได้เป็นปัจจุบันและทั่วถึง  
     เป้าหมายที่ 2 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีศักยภาพสูงในการด าเนินธุรกิจ สามารถยกระดับและ
ปรับตัวเข้าสู่ การแข่งขันใหม่  
   ตัวชี้วัดที่ 2.1 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 40 และสัดส่วนมูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม ต่อการส่งออกท้ังประเทศ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 20 ในปี 2570  

ตัวชี้วัดที่ 2.2 สัดส่วนมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต่อมูลค่า
พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จากปีฐาน (ปี 2565)  

ตัวช้ีวัดที่ 2.3 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นผู้ส่งออกรายใหม่ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2,000 ราย
ต่อปี  

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 
25 ในปี 2570 83  

ตัวชี้วัดที่ 2.5 มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของภาครัฐ ขยายตัวเฉลี่ยไม่
ต่ำกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี  

ตัวชี้วัดที่ 2.6 มูลค่าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขยายตัวเฉลี่ยไม่
ต่ำกว่า ร้อยละ 10 ต่อปี  
     เป้าหมายที่ 3 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงและได้รับการส่งเสริมอย่างมีประสิทธิผล 
จากภาครัฐ  

ตัวช้ีวัดที่ 3.1 จำนวนสตาร์ทอัพซีรีส์ซีขึ้นไป เพ่ิมข้ึนเป็น 20 ราย ในปี 2570  
ตัวช้ีวัดที่ 3.2 จำนวนการจดทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ต่อป ี 

7.3 กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบนิเวศให้เอ้ืออำนวยต่อการทำธุรกิจและการยกระดับความสามารถในการ

แข่งขัน ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และส่งเสริม
ให้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ระบบ 
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กลยุทธ์ที่ 3 จัดให้มีกลไกทางการเงินที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม เพ่ือให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึง 

กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมการพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เป็นผู้ประกอบการในยุค
ดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 5 การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ
ภาครัฐ 

กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบนิเวศให้เอ้ือต่อการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อน
ด้วย นวัตกรรม รวมทั้งให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม และเชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายระดับโลก และยกระดับสู่
ตลาด ต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ 
 

หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 

8.1 เป้าหมายการพัฒนา  
      ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตร์ชาต ิ 
8.2 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
      เป้าหมายที่ 1 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษขยายตัวเพิ่มข้ึน  

ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการเติบโตของรายได้ต่อประชากรในภาค เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าอัตราการเติบโตของ
รายได้ ต่อประชากรของประเทศ 

ตัวชี้ วัดที่ 1.2 มูลค่าการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ิมขึ้นตามเป้าหมายในแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีมูลค่าการลงทุนรวม 
500,000 ล้านบาท พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้มีมูลค่าการลงทุนรวม 100 ,000 ล้านบาท และเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนมีมูลค่าการลงทุนรวม 10,000 ล้านบาท 

     เป้าหมายที่ 2 ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาคลดลง  
ตัวชี้วัดที่ 2.1 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาค ต่ำกว่าสัมประสิทธิ์ความไม่

เสมอภาค ของประเทศ  
ตัวชี้วัดที่ 2.2 สัดส่วนผู้มีงานทำในแต่ละภาค เพ่ิมสูงขึ้นกว่าสัดส่วนผู้มีงานทำของภาคในปี 2563 

ยกเว้น กรุงเทพมหานครมีสัดส่วนผู้มีงานทำไม่เกินร้อยละ 13 ของจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมด  
     เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ อย่างยั่งยืน มีความพร้อมในการรับมือและปรับตัว ต่อการ
เปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง  

ตัวช้ีวัดที่ 3.1 เมืองอัจฉริยะมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 105 พ้ืนที่ ภายในปี 2570  
ตัวช้ีวัดที ่3.2 เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนมีจำนวนมากขึ้น 

8.3 กลยุทธ์การพัฒนา กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก 

กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมกลไกความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคมเพ่ือการพัฒนา
พ้ืนที่และเมือง 
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กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โลจิสติกส์ และดิจิทัลรองรับพ้ืนที่เศรษฐกิจ
หลักและเมือง 

กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง 
 

หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 

9.1 เป้าหมายการพัฒนา  
     ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตร์ชาต ิ 
9.2 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
     เป้าหมายที่ 1 ครัวเรือนที่มีแนวโน้มกลายเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีโอกาสในการเลื่อนสถานะ ทาง
เศรษฐกิจและสังคม จนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน  

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ทุกครัวเรือนที่ถูกคัดกรองว่ามีแนวโน้มกลายเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นในปี 2565 
สามารถ หลุดพ้นจากสถานการณ์มีแนวโน้มเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นภายในปี 2570  

ตัวชี้วัดที่ 1.2 อัตราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับของเด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ไมต่่ำกว่าร้อยละ 100 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70  

ตัวช้ีวัดที่ 1.3 เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น เติบโตไปเป็นแรงงานที่มีทักษะ หรือสำเร็จการศึกษา ใน
ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า เพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50  

ตัวชี้วัดที่ 1.4 สัดส่วนของเด็กปฐมวัยในครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีปัญหาพัฒนาการไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ ลดลงร้อยละ 20 

     เป้าหมายที่ 2 คนทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต  
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ดัชนีรวมของความคุ้มครองทางสังคมมีค่าไม่ต่ำกว่า 100 โดยดัชนีรวมของความคุ้มครอง 

ทางสังคมประกอบด้วย 3 มิติ โดยมีตัวชี้วัดในแต่ละมิติ ดังนี้ 1) ความคุ้มครองทางสังคมสำหรับวัยเด็ก (1) อัตรา
การเข้าถึงบริการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย (0-2 ปี) เพ่ิมขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 2) ความคุ้มครองทางสังคมสำหรับวัย
แรงงาน (1) แรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำลังแรงงานรวม  (2) 
จำนวนผู้ที่อยู่ในระบบการออมเพ่ือการเกษียณภาคสมัครใจที่ภาครัฐจ่ายสมทบ เพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 (3) 
แรงงานที่อยู่ภายใต้การจ้างงานทุกประเภทได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายแรงงาน 3) ความคุ้มครองทางสังคม
สำหรับผู้สูงวัย (1) สัดส่วนผู้สูงอายุที่ยากจนลดลง เหลือไม่เกินร้อยละ 4 (2) สัดส่วนของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่
เข้าถึงบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ิมข้ึนเป็นไม่ต่ำว่าร้อยละ 70 

9.3 กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ 1 การแก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่นแบบมุ่งเป้าให้ครัวเรือนหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น 

กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับความคุ้มครองทางสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัย 

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 5 การบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อลดความยากจนข้ามรุ่นและจัดความคุ้มครองทางสังคม 
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หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 

10.1 เป้าหมายการพัฒนา  
       ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตร์ชาต ิ 
10.2 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
       เป้าหมายที่ 1 การเพ่ิมมูลค่าจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  

ตัวชี้วัดที่ 1.1 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจากเศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น สามารถสนับสนุน 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ในปี 2570  

ตัวช้ีวัดที่ 1.2 การบริโภควัสดุในประเทศมีปริมาณลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ในปี 2570  
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ดัชนีการหมุนเวียนวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์เป้าหมาย (พลาสติก , วัสดุก่อสร้าง, เกษตร-

อาหาร) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ในปี 2570  
       เป้าหมายที่ 2 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  

ตัวชี้วัดที่ 2.1 คะแนนดัชนีสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศในภูมิภาค
เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่า 55 คะแนน ในปี 2570 ตัวชี้วัดที่ 2.2 พื้นที่ป่าไม้เพ่ิม ขึ้น โดย
เป็นป่าไม้ ธรรมชาติ ร้อยละ 33 แ ล ะพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ เพ่ือการใช้ประโยชน์ ร้อยละ 12 ของพ้ืนที่ประเทศ 
ภายในปี 2570  
       เป้าหมายที่ 3 การสร้างสังคมคาร์บอนต่ าและยั่งยืน  

ตัวช้ีวัดที่ 3.1 สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพ่ิมข้ึน มีสัดส่วน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 24 ภายในปี 2570 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2 การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพ่ิมข้ึน โดยมีอัตราการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ของ
ประเทศ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ภายในปี 2570  

ตัวช้ีวัดที่ 3.3 ปริมาณขยะต่อหัวในปี 2570 ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 10 

10.3 กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 

กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชน ท้องถิ่น และเกษตรกร จากเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม
คาร์บอนต่ำ 

กลยุทธ์ที่ 3 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด บน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและกลไกสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอน
ต่ำ 

กลยุทธ์ที่ 5 การปรับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและการดำรงชีพเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน 
 

หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง สภาพ
ภูมิอากาศ 

11.1 เป้าหมายการพัฒนา  
       ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตร์ชาติ 
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11.2 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
       เป้าหมายที่ 1 ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง  

ตัวชี้วัดที่ 1.1 จำนวนประชาชนที่เสียชีวิต สูญหาย และได้รับผลกระทบโดยตรงจากภัยธรรมชาติลดลง 
เมื่อเทียบกับ ค่าเฉลี่ยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในแต่ละภัย 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากภัยธรรมชาติโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 
(รวมถึง ความเสียหายที่เกิดกับโครงสร้างพ้ืนฐานและการหยุดชะงักของการบริการขั้นพื้นฐานที่สำคัญ) ลดลงเมื่อ
เทียบกับค่าเฉลี่ยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  

ตัวช้ีวัดที่ 1.3 จำนวนพื้นที่และมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

       เป้าหมายที่ 2 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง  
ตัวชี้วัดที่ 2.1 มีแผนที่แสดงพ้ืนที่เสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับ

พ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่สำคัญด้านต่างๆ หรือระดับจังหวัดอย่างครอบคลุม เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของ มิติทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ 
สำคัญ  

ตัวชี้ วัดที่ 2.2 การมีแผนจัดการป้องกันความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ในระดับพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่สำคัญ  

ตัวชี้วัดที่ 2.3 การเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ (ครอบคลุมภัยสำคัญ สามารถเชื่อมโยงระดับพ้ืนที่ 
ระดับประเทศ และระดับโลก มีความแม่นยำ ทันต่อเวลา และสามารถเข้าถึงกลุ่มเปราะบางได้)  
       เป้าหมายที่ 3 สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และเครือข่าย ที่สามารถจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 80 ภายใน ปี 2570 และมีการ
จัดฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของประเทศ 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จในการสร้างความตระหนักรู้ในระดับชุมชนและการมีส่วนร่วมในการส่ง
ข้อมูล จากพ้ืนที่เกิดภัยเข้าสู่ระบบเตือนภัยส่วนกลาง  

ตัวชี้วัดที่ 3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีองค์ความรู้ และมีแผนในการจัดการด้านภัยธรรมชาติ และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ตัวช้ีวัดที่ 3.4 ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัยพืชผลทางการเกษตร และ
ภัยธรรมชาติ  

ตัวชี้ วัดที่  3.5 มีกองทุนเพ่ือสนับสนุนการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ รวมถึงการศึกษาวิจัยและเป็นแหล่งเงินรับประกันภัยต่อ 

11.3 กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ 1 การป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน

พ้ืนที่สำคัญ 
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กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพประชาชนและชุมชน ในการ รับมือกับภัยธรรมชาติ และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กลยุทธ์ที่ 3 การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กลยุทธ์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือบริหารจัดการ และลดความเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 

12.1 เป้าหมายการพัฒนา  
       ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตร์ชาติ 
12.2 เป้าหมายและผลลัพธ์ของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
       เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ โลกยุค
ใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกัน ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
พลิกโฉมฉับพลนัของโลก สามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคม ได้อย่างสงบสุข  

ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 88 เมื่อสิ้นสุดแผน  
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะจากการประเมินโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียน 

มาตรฐานสากลไม่ถึงระดับพื้นฐานของทั้ง 3 วิชาในแต่ละกลุ่มโรงเรียน ลดลงร้อยละ 8 เมื่อสิ้นสุดแผน  
ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อสิ้นสุดแผน  
ตัวชี้วัดที่ 1.4 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบัณฑิตฐานสมรรถนะเพ่ิมเป็นร้อย

ละ 30  
ตัวช้ีวัดที่ 1.5 ผลิตภาพแรงงานเพิ่มข้ึนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4 ต่อปี ตัวชี้วัดที่ 1.6 จำนวนผู้สูงอายุที่ประสบ

ปัญหาความยากจนหลายมิติลดลงร้อยละ 20 ต่อปี 
      เป้าหมายที่ 2 กำลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย และสามารถ 
สร้างงานอนาคต  

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของสภาเศรษฐกิจโลกด้านทักษะ คะแนนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
20 เมื่อสิ้นสุดแผน  

ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดอันดับในด้านบุคลากรผู้มีความสามารถของสถาบันการจัดการนานาชาติ มี
คะแนนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 ต่อปี  

ตัวช้ีวัดที่ 2.3 จำนวนและมูลค่าของธุรกิจสตาร์ทอัพเพ่ิมขึ้น  
      เป้าหมายที่ 3 ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ตัวชี้วัดที่ 3.1 การประเมินสมรรถนะผู้ใหญ่ในระดับนานาชาติของคนไทยในทุกด้านไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 
ของประเทศท่ีเข้ารับการประเมิน  



95 
 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 กลุ่มประชากรอายุ 15-24 ปี ที่ไม่ได้เรียน ไม่ได้ทำงาน หรือไม่ได้ฝึกอบรม ไม่เกินร้อยละ 
5 เมื่อสิ้นสุดแผน 

12.3 กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิต ิ 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

13.1 เป้าหมายการพัฒนา  
       ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตร์ชาต ิ 
13.2 เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย  
       เป้าหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้  

ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
       เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว  

ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ผลการสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในองค์ประกอบ ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีการ
มีส่วนร่วม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีทุนมนุษย์ และดัชนีการให้บริการภาครัฐออนไลน์ ไม่เกินอันดับที่ 40 ของโลก 
และมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 0.82 

13.3 กลยุทธ์การพัฒนา  
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด 

กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง 
และมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนา
ประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะที่
จำเป็น ในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอ้ือต่อการพัฒนา 
ประเทศ 

******************************************** 
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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 การรับฟังความเห็นของประชาชนและการดำเนินการเพ่ือแก้ไข
รัฐธรรมนูญ เพ่ิมเติม 
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1.3. แผนพัฒนากลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 

จุดเน้นในการพัฒนา (Positioning)  
ด้วยลักษณะทางกายภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นเมืองที่มีทรัพยากรธรรมชาติ อุดม

สมบูรณ์ ภูมิประเทศที่สวยงาม ภูมิอากาศที่เย็นสบายมากกว่าภาคอ่ืน ๆ จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสนับสนุน 
ให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี มีทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรมโดดเด่น สังคมเข้มแข็ง มีความสงบ สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี วิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ดี มีความสุข มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ช่วยเกื้อกูลให้ชุมชนเข้มแข็ง มีการสืบทอดรักษาและปรับใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดให้เกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาใช้ประโยชน์กับการผลิตและวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีบริการสุขภาพ พ้ืนที่เกษตรของ
ภาคเหนือที่มีขนาดเล็ก เหมาะสมตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ ที่ตั้งมีศักยภาพในการขยายการค้าการลงทุน 
เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง และสามารถขยายไปสู่จีนตอนใต้และกลุ่ม
ประเทศเอเชียใต้ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ และตะวันออก-ตะวันตกได้ และประกอบกับในช่วง
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดังนั้นจึงควรที่จะสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับตัวเองภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้เป็น กลุ่มจังหวัดที่เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนนั้น ควร
พิจารณาใน 3 มิติ ประกอบด้วย 

มิติด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน และพัฒนาขีดความสามารถ 
ผู้ประกอบการ และSMEs วิสาหกิจชุมชน พัฒนาการเกษตรแปรรูปให้มูลค่าสูง การท่องเที่ยวเน้นคุณค่า ทั้งเชิง
วัฒนธรรม เชิงสร้างสรรค์ เชิงสุขภาพ และเชิงนิเวศ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจที่ดีในกลุ่มจังหวัด  
ภาคเหนือตอนบน 2 ให้มีการกระจายรายได้ของประชาชนกลุ่มจังหวัดอย่างทั่วถึง 

มิติด้านสุขภาพ เป็นปัจจัยสำคัญต่อการส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นเมือง
น่าอยู่อย่างยั่งยืน ที่ประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดังนั้น 
ควรต้องมีการบริการสุขภาพ อาทิ Health hub , Health wellness , Health Care และมาตรฐานการแพทย์ที่
ดี เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะทางกายและใจของชุมชน 

มิติด้านสภาพแวดล้อมที่ดี การเป็นเมืองน่าอยู่สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่จะส่งเสริมความเป็น เมือง
น่าอยู่ได้ ได้แก่ โครงสร้างพ้ืนฐานเมืองที่ดี มีพ้ืนที่สีเขียว เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับคนทุกช่วงวัย มีอากาศที่บริสุทธิ์ 
สะอาด และมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ 

 เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
“ ภายในปี 2570 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จะเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน “ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
(1) อัตราการขยายตัวของดัชนีทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
(2) สัดส่วนคนอายุยืน 80 ปี ขึ้นไปต่อจำนวนประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
(3) พ้ืนที่สีเขียวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ไม่ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
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ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง  
วัตถุประสงค์ 
เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรและทรัพยากรในการดำเนินงาน เพ่ือให้สามารถปรับตัว 

ภายใต้การเปลี่ยนแปลง ทั้งในภาคการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร และภาคอุตสาหกรรม
เกษตร ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดทำฐานข้อมูลการปรับใช้เทคโนโลยี ตลอดจนการสร้าง
เครือข่าย กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด  
1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าการลงทุนในธุรกิจด้านการค้า* ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 

ตอนบน  
2 เพ่ิมขึ้น (ฐานปี 2563 มูลค่าการลงทุนในธุรกิจด้านการค้าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

2 จำนวน 659,930,300 บาท) 2. อัตราการขยายตัวของมูลค่าการลงทุนในธุรกิจด้านการท่องเที่ยว** 
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 เพ่ิมขึ้น (ฐานปี 2563 มูลค่าการลงทุนในธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จำนวน 70,820,000 บาท)  

3. อัตราการขยายตัวของมูลค่าการลงทุนในธุรกิจด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร*** 
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพ่ิมขึ้น (ฐานปี 2563 มูลค่าการลงทุนในธุรกิจด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จำนวน 60,510,000 บาท) 

 

แนวทางการพัฒนา  
1. การเจรจากับต่างประเทศภายใต้กรอบความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องและการทำความเข้าใจ 

ในกรอบข้อตกลงการค้า เพ่ือลดปัญหาด้านการค้าชายแดน การขนส่ง  
2. ลดต้นทุนการผลิต ใช้ระบบ AI ช่วยการผลิต  
3. พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดฯ  ทุก

รูปแบบ (ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ด้านกฎหมาย ภาษีการค้าต่างประเทศ และการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นในกลุ่มจังหวัด เช่น ผ้าทอ เครื่องเงิน)  

4. ขยายช่องทางการค้า การลงทุน ส่งเสริมการทำตลาดกับกลุ่มผู้บริโภค (จัดงาน Expo กลุ่ม
ล้านนาตะวันออก , จัดงานการประชุมผู้ประกอบการ (จับคู่ธุรกิจ) , จัดจำหน่ายตามช่องทางออนไลน์ 
และ Platform สากล , จัดกิจกรรมประกวด/แฟชั่นโชว์ เครื่องแต่งกาย)  

5. จัดทำแผนแม่บทเตรียมความพร้อมรองรับระบบโลจิสติกส์ส้าคัญในกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือ
ตอนบน 2 

6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการค้า การลงทุนเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ GMS / 
CLMVT (เน้นเส้นทางที่เชื่อมต่อกับเส้นทางหลักของประเทศและอนุภูมิภาค)  

7. ส่งเสริมการพัฒนาด่านชายแดน (การบริหารจัดการ , โครงการสร้างพ้ืนฐาน)  
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8. ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อยอดภูมิภาคภูมิปัญญาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  (สนับสนุนด้านการ
ผลิต โดยนำภูมิปัญญามาประยุกต์ , สร้างเรื่องราว (Story) ของผลิตภัณฑ์)  

9. สนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาคุณภาพ  
10. จัดงานกิจกรรมแฟชั่นโชว์ และเปิดช่องทางการตลาด/การขาย  
11. สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer , Young Smart Farmer 

และ Smart Product,กลุ่มวิสาหกิจชุมชน,กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่  
12. ขยายเครือข่ายSmart Farmer , Young Smart Farme  
13. รวมกลุ่มคลัสเตอร์เกษตรกรแลกเปลี่ยนองค์ความรู้/ตลาด/สายพันธุ์  
14. ส่งเสริมเกษตรกรแบบอัจฉริยะ  
15. ระบบตลาดและโลจิสติกส์เกษตรชุมชน  
16. ส่งเสริมการส่งออก และทำตลาดเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย (Niche Maeket)  
17. ส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีในการทำตลาดการเกษตรแบบดิจิทัล 
18. สร้างและพัฒนาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวในฐานจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว 

(พัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน , พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน , พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน , กระตุ้นและส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมเป็นเจ้า
บ้านทีด่ี ตลอดจนดูแลรักษา ร่วมคิด ร่วมทำให้แหล่งท่องเที่ยวยังทรงคุณค่ามีมาตรฐานและปลอดภัย)  

19. นำเทคโนโลยีมาปรับปรุงการให้บริการการท่องเที่ยว  
20. พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเฉพาะเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพ เช่น เชิงสุขภาพ/  เชิง

เกษตรปลอดภัย/เชิงวิถีชีวิต/เชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี(กิจกรรมวิ่ง ปั่น นานาชาติ , จัด
งานแสดงดนตรี)  

21. พัฒนาเส้นทาง ท่องเที่ยว / โปรแกรม ท่องเที่ยวชุมชนที่มี รูปแบบหลากหลาย  
22. ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่าน Vloger  

(นักรีวิว) Youtuber , จัดงานโปรโมทการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด  
23. สร้างตลาดในรูปแบบสื่อ Online ให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเพ่ือสร้างการรับรู้สร้างกระแส 

ตลาดของกิจกรรม/แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  
24. สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด ในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
 

แผนงาน 
1. แผนงาน พัฒนาสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษล้านนาตะวันออก  

1.1 โครงการส่งเสริมการค้าและการค้าชายแดนมุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
1.2 โครงการพัฒนาสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษล้านนาตะวันออก  
1.3 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  

2. แผนงาน ส่งเสริมภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้มีมูลค่าสูง  
2.1 โครงการส่งเสริมภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้มีมูลค่าสูง  

3. แผนงาน เพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวทั้งระบบอย่างยั่งยืน  
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3.1 โครงการเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวทั้งระบบอย่างยั่งยืน  
3.2 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 5 เชียงน้อย 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 :ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะวิถีใหม่สู่ความย่ังยืน (New Normal to Sustainable)  
วัตถุประสงค์ 
ยกระดับเกษตรปลอดภัยให้เป็นเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมพืชที่มีสรรพคุณด้านการดูแล  สุขภาพ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการให้บริการสุขภาพ เปิดช่องทางการรับรู้ข่าวสาร ด้านสุขภาพให้กับ
ประชาชน เพ่ือท้าให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและทานอาหารปลอดภัย 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด. 
1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เพ่ิมขึ้น (ฐานปี 2563 เกษตรกรที่ได้รับ 

มาตรฐาน GAP ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จำนวน 20,704 ราย/แปลง)  
2. จำนวนผู้ปลูกสมุนไพรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เพ่ิมขึ้น (ฐานปี 2563 ผู้ปลูก

สมุนไพร ที่ได้รับมาตรฐาน GAP ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จำนวน 162 ราย)  
3. จำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพ่ิมขึ้ น (ฐานปี 2563 สถาน

ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จำนวน 67 ราย) 
 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและเพ่ิมขีดความสามารถการเป็นคลังอาหารปลอดภัย (สร้างค่านิยมในการบริโภค  

เกษตรอินทรีย์ , สร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย , อบรมเกษตรกรให้องค์
ความรู้ ในการผลิตที่ได้มาตรฐาน/การทำเกษตรอินทรีย์ , ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐาน
ควบคุมคุณภาพ GAP , ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ , ทำตราสินค้า (Branding) 
และตรารับรองคุณภาพสินค้า (Quality Mark) , การขนส่งและกระจายสินค้า  

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและแปรรูป เช่น สมุนไพร ให้ได้มาตรฐาน (คัดเลือกสมุนไพร  
จังหวัดละ 1 ชนิด นำมาพัฒนาสายพันธุ์, แปรรูปโดยใช้นวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า)  

3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเฉพาะโดยให้ผู้สูงอายุเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

 

แผนงาน 
1. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะ "new normal" สู่ " High Sustainable"  

1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะ "new normal" สู่ " High Sustainable" 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 :อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือสาธารณภัย 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และสร้างเครือข่ายเตือนภัยด้านสิ่งแวดล้อมในทุกระดับเพ่ือป้องกัน  สาธารณ

ภัยที่อาจจะเกิดขึน้ 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด  
1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู การเฝ้าระวัง และ

เตือนภัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฐานปี 2563 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟ ูการเฝ้าระวัง และเตือนภัยของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จำนวน 481 เครือข่าย) 2. 
จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  

2 ลดลงจากปีฐาน (ฐานปี 2563 จุดความร้อน (Hot Spot) ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 จำนวน 6,044 จุด) 

 

แนวทางการพัฒนา 
1. ฟ้ืนฟูอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2. จัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
3. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
4. สร้างและขยายเครือข่ายในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5. เตรียมความพร้อมในการรับมือสาธารณภัยในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
6. บริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตรและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพ่ือลดปัญหาหมอกควัน  
7. ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ทดแทนพืชเชิงเดียว เพ่ือลดพื้นที่การเผา  
8. การใช้พลังงานชีวมวลทดแทนการเผาและนำเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาหมอก

ควัน  
9. ปลูกจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง 
 

แผนงาน 
1. แผนงาน การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ป่าต้นน้ำ 

1.1 โครงการการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ป่าต้นน้ำ 
2. แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการสาธารณภัยรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ  

2.1 โครงการการเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการสาธารณภัยรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ  
3. แผนงาน การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแก้ไขและป้องกันปัญหาหมอก
ควันอย่างยั่งยืน  

3.1 โครงการการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแก้ไขและป้องกัน
ปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน 

 
**************************************************************************** 
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1.4 แผนพัฒนาจังหวดัพะเยา (พ.ศ. 2566 - 2570) 
1) เป้าหมายการพัฒนา 
 “เมืองพะเยาน่าอยู่ มุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” 
2) ตัวชี้วัด 
 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพ่ิมข้ึน 
 2. ร้อยละของประชากรที่อยู่ภายใต้เส้นความยากจน 
 3. จำนวนประชากรที่เพ่ิมข้ึน 
3) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
 1. พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง 
 2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 3. พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 4. ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง 
 5. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง 
  วัตถุประสงค์ 
  1. จังหวัดพะเยามีพ้ืนที่เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น 
  2. เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น (พืช สัตว์ ประมง) 
  3. มูลค่าสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปเพ่ิมข้ึน 
  4. เกษตรกรมีช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรที่หลากหลาย 
  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  1. พ้ืนที่เกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึน (4,500 ไร่/ปี) 
  2. พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มข้ึน (230 ไร่/ปี) 
  3. จำนวนแปลง/บ่อ/ฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) (400 แปลง/ 
  ฟาร์มต่อปี 

4. จำนวนแปลง/ฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) (50 แปลง/ฟาร์ม 
ต่อปี) 
5. ร้อยละมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 5/ปี) 

 แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาแหล่งน้ำ โครงสร้างพ้ืนฐาน และการวิจัยเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตทางการเกษตร 
     1.1 นำงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับกิจกรรมในแปลงเกษตร 
     1.2 บรหิารจัดการน้ำอย่างเปน็ระบบ (ปรับปรุง/ขุดลอก/แก้มลิง/สระน้ำในไร่นา/ฝายชะลอน้ำ) 
     1.3 บริหารจัดการทรัพยากรดิน (Agi-Map)/ปรับปรุง/บำรุง/อนุรักษ์) 

1.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ถนนเพื่อการเกษตร/ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร/พลังงานทดแทนเพ่ือ
การเกษตร 
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  2. ส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร 
     2.1 พัฒนาทักษะและองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการดำเนินกิจกรรมการเกษตร 
     2.2 พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Smart Farmer 
     2.3 สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกร 
     2.4 พัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ 
     2.5 ส่งเสริมการนำอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมาเป็นสินค้าทางการเกษตร 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
     3.1 ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับ สินค้าเกษตรและอาหารให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
     3.2 นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้พัฒนาสินค้าเกษตร 
     3.3 พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร 
  4. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร 
     4.1 พัฒนาช่องทางตลาดออนไลน์ 
     4.2 เพ่ิมช่องทางตลาดออฟไลน์ 
     4.3 สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพ่ือการรวบรวมและกระจายสินค้า 
 แผนงาน 
  1. พัฒนาสภาพแวดล้อมสู่การเป็นเกษตรมูลค่าสูง 
  2. เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรคุณภาพอย่างครบวงจร 
  3. บูรณาการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
  4. บริหารจัดการสินค้าเกษตรและตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
  วัตถุประสงค์ 
  1. จังหวัดพะเยาเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน 
  2. จังหวัดพะเยามีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
  3. จังหวัดพะเยามีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
  4. รายได้จากการท่องเที่ยวกระจายสู่ชุมชน 
  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  1. ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 1-2/ปี) 
  2. ร้อยละของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 1-2/ปี) 

 3. ร้อยละของค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย/คน/วันของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดพะเยา 
(ร้อยละ 1-2/ปี) 
 

แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
  2. พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร 
  3. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร 
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  4. พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว 
  5. พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว 
  6. พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
 แผนงาน 

1. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์/ศิลปะ/วัฒนธรรม/ประเพณี/วิถี
ชีวิต/เกษตร/พำนักระยะยาว 

  2. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (สุขภาพ/ความงาม/แพทย์แผนไทย) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมการค้า การลงทุน การสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ ท้องถิ่น ชุมชน 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผู้ประกอบการยุคใหม่ในจังหวัด
พะเยา 

  2. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของจังหวัดพะเยา 
  3. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดพะเยา 
  4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการลงทุนในจังหวัดพะเยา 
  5. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดน 
  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  1. ร้อยละของมูลค่าการค้าการลงทุนในจังหวัดพะเยาเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 2/ปี) 
  2. ร้อยละของมูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดพะเยาเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 10/ปี) 

 3. ร้อยละของมูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 2/ปี) 
 แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการค้า 
   การลงทุน 
2. พัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ให้มีทักษะที่จำเป็น สามารถขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี         
กกนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในการเพ่ิมมูลค่าธุรกิจ 
3. ส่งเสริมความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจเพ่ือ 
กกสังคม ให้มีศักยภาพโดยการพัฒนาและใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
4. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า Life Style / OTOP / ผลิตภณัฑ์ชุมชน / ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม  
กกภูมิปัญญาท้องถิ่น และหัตถอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและสร้างรายได้  
5. พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารในพ้ืนที่  
6. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด การจัดกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ SMEs 7. ส่งเสริมความ
กกร่วมมือและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเพ่ือเสริมสร้างการค้าการลงทุน ระหว่างกัน 
 

 



105 
 

แผนงาน  
1. พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการค้า การลงทุน  
2. เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการ  
3. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง 
วัตถุประสงค์  
ประชาชนคนพะเยาทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา ชุมชนเข้มแข็ง สังคม มีความ

ปลอดภัย มีความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
เป้าหมายและตัวชี้วัด  

1. รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 3 / ปี)  
2. จำนวนของหมู่บ้าน/ชุมชนมีผลการสำรวจสถานะปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน  
เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติดไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด ใน
จังหวัดพะเยา  
3. จำนวนของอำเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ (อย่างน้อย 2   
อำเภอ/ปี)  
4. จำนวนของเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาต่อในระดับอาชีวะเพ่ิมมากขึ้น (ร้อยละ 10 / ปี)  
5. อัตราการมีงานทำ/รายได้เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5/ปี)  
6. จำนวน/ระบบ /เทคโนโลยีที่สนับสนุน Smart city (อย่างน้อย 1 ระบบ) 

 

แนวทางการพัฒนา  
1. สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชน  
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน  
3. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกของเมือง เป็นเมืองแห่ง Smart City  
4. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในพื้นท่ีตามแนวชายแดน  
5. เพ่ิมประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมป้องกันโรคอุบัติใหม่  
6. พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานทุกช่วงวัยให้มีความรู้ มีทักษะ อาชีพ รายได้ ได้รับสวัสดิการ 
และความปลอดภัย  
7. ส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ให้มีอาชีพ มีรายได้  
8. พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ ให้มี
งานทำมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
9. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
10. การขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ 
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แผนงาน  
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
2. เสริมสร้างความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน  
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 

- เด็ก / เยาวชน  
- ผู้มีรายได้น้อย / ผู้ด้อยโอกาส  
- แรงงาน (Up-skill / Re-skill)  
- ผู้สูงอายุ  

4. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
2. เพ่ือส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

เป้าหมายและตัวชี้วัด  
1. จำนวนเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา สงวน อนุรักษ์ และฟืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน (ปีละ 20 ชุมชน)  
2. จำนวนเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
เพ่ิมข้ึน (ปีละ 20 ชุมชน)  
3. จำนวนพื้นที่ป่า (ปลูกป่า/ที่ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพ่ิมข้ึน (ปีละ 1,000 ไร่)  
4. จำนวนพื้นที่ท่ีใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึน (ปีละ 50 แห่ง) 
 

แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมการสร้างฝายต้นน้ำลำธาร  
2. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่ต่าง ๆ  
3. การให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่กลุ่มเยาวชน/นักเรียน นักศึกษา ชุมชน ฯลฯ  
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทาง 
ชีวภาพ  
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  
6. สร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ  
7. ส่งเสริมการใช้น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร  
8. การส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  
9. การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  
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10. การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
11. แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ชุมชนและพ้ืนที่ต้นน้ำ 
12. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ  
13. ประสานการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในการอุปโภคบริโภค  
14. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
และการเกษตร  
15. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และการน้ำผลผลิต วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จากพืช 
และสัตว์พัฒนาเป็นพลังงานทดแทน  
16. ส่งเสริมการนำเศษวัสดุทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์เพื่อลดการเผาวัสดุทางการเกษตร 
17. ส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้อย่างยั่งยืน เพ่ือลดการเผาป่าในพ้ืนที่เกษตร พ้ืนที่ต่าง ๆ 
และลดการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 
 

แผนงาน  
1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อม  
4. การส่งเสริมด้านการพัฒนา สงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ  
5. ส่งเสริม พัฒนาและการใช้พลังงานทดแทน  
6. ส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพ่ือลดการบุกรุกทำลาย 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา (6  ยุทธศาสตร์) 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย  และการค้า  การลงทุน  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล : นโยบายท่ี 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์ 1. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
  2. จังหวัดมีพ้ืนที่เกษตรปลอดภัยเพ่ิมขึ้น และช่องทางการตลาดผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการ
ขยายตัวเพิ่มข้ึน 

 3. จังหวัดมีมูลค่าการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการค้าชายแดนเพิ่มข้ึน 
 

ตัวช้ีวัด : 1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าผลผลิตการเกษตรที่สำคัญของจังหวัด (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 20) 
 

กลยุทธ์  1. พัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ 
 2. ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริ 
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 3. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

 4. การพัฒนาการค้า การลงทุน 
 

แนวทาง 1.  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์วิสาหกิจ/SMEs ใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมแบบบูรณาการ   (ข้าวหอมมะลิ/ลำไย/ลิ้นจี่/แคนตาลูป/ปลานิล/โคเนื้อ/พืชผัก/พืช
สมุนไพร) 

2.  ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ (ข้าว) 
3.  ส่งเสริมพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดพะเยาหมู่บ้าน
ต้นแบบ , แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
4.  พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
5. ส่งเสริมความร่วมมือการค้าชายแดน 
6. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำเพ่ือการเกษตร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล : นโยบายท่ี 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์ 1. จังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
  2. แหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการทางการท่องเที่ยว มีคุณภาพ และมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
 

ตัวช้ีวัด : 1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 3) 
 

กลยุทธ์  1. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ 

2. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 

3. การพัฒนามาตรฐานและบุคลากร 

4. การบริหารจัดการ 

5. การประชาสัมพันธ์และการตลาด 
 

แนวทาง 1. ขยายผลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
  2.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ 
  3. พัฒนาสร้างศูนย์ OTOP แหล่งท่องเที่ยวข่วงวัฒนธรรมต้นน้ำยม 

  4. พัฒนาป่าชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดพะเยา 

  5. เทศกาลนับนกยูงไทยเพ่ือการท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา 

  6. ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

  7. ปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิว 

  8. พัฒนาศูนย์ท่องเที่ยว 
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  9. ก่อสร้างอาคารจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน 

  10. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือรองรับการบริการและการท่องเที่ยว 

  11. ส่งเสริมแรงงานเพ่ือการมีมาตรฐานในการประกอบอาชีพ 

  12. พัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับการคุ้มครองด้านแรงงาน 

  13. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

  14. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล : นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์ 1. จังหวัดมีเส้นทางคมนาคม และการให้บริการที่เชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ รองรับการ 
                         เชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North – South Economic Corridor) 
  2. ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ 

  3. ประชาชนมีไฟฟ้า ประปา ใช้อย่างทั่วถึง 

  4. จังหวัดมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี 
  5. จังหวัดมีความพร้อมในการรองรับโครงการก่อสร้างตามแผนพัฒนาเมือง 
 

ตัวช้ีวัด :  1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาเมือง (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 5) 
  2. ร้อยละของประชาชนที่มีไฟฟ้าและประปาใช้ (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80) 
 

กลยุทธ์  1. พัฒนาเมือง 

2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

4. ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

5. วางโครงการระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

6. ศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ของโครงการ 
 

แนวทาง 1. ศึกษาออกแบบพร้อมวางผังแม่บทให้สอดคล้องกับผังเมืองเพ่ือพัฒนาเมืองและเมือง 

                      ชายแดน ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัยและส่งเสริมเศรษฐกิจ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานและ 

                      สิ่งก่อสร้างประกอบ 

  2. สำรวจพื้นที่ขาดแคลนน้ำประปาและเพ่ิมระบบผลิตประปาที่ได้มาตรฐาน 

  3. พัฒนาเมืองและเมืองชายแดน 

  4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล : นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์ 1. ประชาชนจังหวัดพะเยามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็ง ภายใต้ประชาคมอาเซียน 
 

ตัวช้ีวัด :  1. ระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) (ค่าเป้าหมาย : ร้อย
ละ 5) 

กลยุทธ์  1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัย 

2. สร้างสังคมเอ้ืออาทร ภายใต้อัตลักษณ์ คุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและอาเซียน 

แนวทาง 1. สร้างอาชีพเพ่ือรายได้และการออมของครัวเรือน 

  2. สร้างและพัฒนาบุคลากรบริการทางด้านสุขภาพรองรับบริการทางการแพทย์ 
  3. ส่งเสริมการจัดการระบบสุขภาวะของประชาชนทุกกลุ่มวัยสร้างสรรค์สังคมสุขภาพดี 
                      วิถีพะเยา 

  4. ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสุขภาพดี ด้วยพระบารมี วิถีพะเยา 

  5. ประชาชนร่วมอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี จังหวัดพะเยา 

  6. พัฒนาสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ 

  7. การพัฒนาการจัดการระบบสุขภาวะชุมชน 

  8. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ พ่ึงพิงระยะยาว 

  9. จัดการเรียนรู้ STEM ศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  10. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายส่วนร่วมสถาบัน ฯ 

11. ส่งเสริมสังคมเอ้ืออาทร คุณค่า อัตลักษณ์ฯ 

  12. แรงงานคุณภาพทักษะสูงมุ่งสู่ตลาดอาเซียน 

  13. พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพใต้แนวคิดจังหวัดสุขภาพหนึ่งเดียว 

  14. ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างสนามกีฬาที่มีมาตรฐานฯ 

  15. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับกลุ่ม GMS และอาเซียน 

  16. พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล : นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์ 1. จังหวัดพะเยามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษและ 
                         ลดการเกิดภาวะโลกร้อน 
 

ตัวช้ีวัด :  ระดับความสำเร็จของการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                    (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 5) 
 

กลยุทธ์  1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวสร้างความสมบูรณ์ในทุกพ้ืนที่ 
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรดินและน้ำ 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    แบบมีส่วนร่วม 
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4. ส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน 

5. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 
 

แนวทาง 1. ฟ้ืนฟูและเพ่ิมความหลากหลายของระบบนิเวศ 

  2. บำรุงและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ 

  3. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ 

  4. ส่งเสริมการปลูกพืชเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพและป่าอนุรักษ์ 
  5. จัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ป่าไม้ 
  6. จัดทำแนวเขตพ้ืนที่ป่าไม้ใน/นอก พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ เพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ 
                      โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

  7. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศแบบมีส่วนร่วม 

  8. การบริหารจัดการน้ำเสียจากโรงพยาบาล 

  9. การบริหารจัดการขยะ 

  10. ปลูกต้นไม้เสริมแนวเขตป่าอนุรักษ์ 
  11. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพ่ือความมั่นคง 

                        ด้านพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

12. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดรายจ่ายด้านพลังงาน 

  13. อนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  14. ส่งเสริมคนอยู่ร่วมกับป่าเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6   ส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล : นโยบายท่ี 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์ 1. ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความม่ันคง ปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 

ตัวช้ีวัด :  1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของชุมชนสีขาว (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 10) 
  2. ร้อยละของครัวเรือนในพ้ืนที่จังหวัดพะเยาที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
                        (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80) 
กลยุทธ์  1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์ รักษ์สถาบันหลักของชาติ 

2. ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดยาเสพติดภายใต้กลไกประชารัฐ 

3. เพ่ิมศักยภาพด้านความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดนของจังหวัด 

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ 
 

แนวทาง 1. สร้างการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์ รักษ์สถาบันหลักของชาติ 
  2. ป้องกันปราบปรามและบำบัดยาเสพติดภายใต้กลไกประชารัฐ 

  3. พัฒนากลไกอำนวยความเป็นธรรมที่มีประสิทธิภาพ 

  4. พัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดนของจังหวัด 
 

*************************************************** 
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1.5 แผนพัฒนาอำเภอเมืองพะเยา 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบัทบทวน ปี พ.ศ. 2563  
(4 ประเด็น) ประกาศ 30 มิถุนายน 2563 

 

 เป้าหมายการพัฒนา : เมืองแห่งการท่องเที่ยว เกี่ยวเนื่องเศรษฐกิจชุมชน ผู้คนเปี่ยมสุข 

พันธกิจ 

 1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและพัฒนาการ
บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบประชารัฐ อย่างเป็นระบบ สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี 
ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนในเชิงการเรียนรู้สู่การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น 

 2. ส่งเสริมและสร้างชุมชนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ และ
ร่วมเป็นเจ้าของและสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งด้านการผลิต การบริโภค การตลาด การระดมทุน การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ เพ่ือให้เกิดพลัง
การพัฒนาจากความต้องการของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รวมถึงการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศและเทคโนโลยีมาหนุนเสริมใน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อม ต ลอดจนการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งดิน น้ำ และป่าไม้ 
 

 วัตถุประสงค์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความสุขสมานฉันท์ ปลอดภัย มีความมั่นคงในการ
ดำรงชีวิต เศรษฐกิจชุมชนขยายตัวเพ่ิมขึ้น ด้วยรายได้หลักจากการเกษตรและการท่องเที่ยว ภายใต้การพัฒนาที่
อนุรักษ์ให้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชุมชนมีเอกลักษณ์โดด
เด่นทรงคุณค่า 
 

 ประเด็นการพัฒนาอำเภอ  
 1. ประเด็นการพัฒนาอำเภอที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และประเพณีให้มีความโดดเด่นบนพ้ืนฐานอัตลักษณ์ของชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนอย่างยั่งยืน 
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

 2. ประเด็นการพัฒนาอำเภอที่  2 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิตการแปรรูป 
การตลาด สินค้าเกษตร สินค้าชุมชน และสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษ และเพ่ิมมูลค่าภายใต้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ประเด็นการพัฒนาอำเภอที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน แก้ไขปัญหาทางสังคมในทุกมิติ รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 

4. ประเด็นการพัฒนาอำเภอที่ 4 ส่งเสริม พัฒนา รักษา รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นระบบ ให้เป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่ร่มรื่น สะอาด (Green and Clean City) 
ภายใต้การบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ.2566-2570) 
 

วิสัยทัศน์  เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา 

แนวทางการพัฒนา 
1.1 ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน และเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนตลอดจนการสนับสนุนวัสดุ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีจำเป็นในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มี
สุขภาพท่ีดี 

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานท่ีสำหรับการออกกำลังกายและแข่งขันกีฬา 
1.3 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและนันทนาการ 
1.4 ส่งเสริมการจัดให้มีสวนสาธารณะหรือสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด ตลอดจนสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ 
1.6 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขพื้นฐานใน

ชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา 
2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 
2.2 ส่งเสริมการพัฒนาและปรบัปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม และประชาสัมพันธ์ให้เป็นท่ีรู้จักมากขึ้น ตลอดจนจัดให้มี

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 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) งานฝีมือ และหัตถกรรมให้เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
3.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตรอย่างพอเพียงและทั่วถึง เป็นระบบลุ่มน้ำพร้อมจัดทำแผนที่น้ำ

อย่างครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
3.2 สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ 
3.3 ส่งเสริมให้มีระบบการคมนาคม และการขนส่งที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้การ

คมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกรวดเร็ว และกระจายความเจริญไปทุกพ้ืนท่ี 
3.4 สนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกลและบุคลากร ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้กับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืน ๆ 
3.5 ส่งเสริมการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นระบบ และการจัดการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม โดยการสนับสนุนให้มีการจัดทำผังเมือง

รวม เพื่อวางแนวทางการพัฒนาเมืองและชุมชนให้มีระเบียบรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 
 



114 
 
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 สนับสนุนและส่งเสรมิงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนแก้ไขปัญหาเดก็และเยาวชนในกลุ่มเสี่ยง 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 ตลอดจนส่งเสริมการจัดให้มีสถานท่ีสำหรับประชุม อบรมและ

จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
6.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำ ท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดเป็น

เครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

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. วิสัยทัศน์ 
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/จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 

(1)  ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการมีความสะดวก 

     รวดเร็ว ปลอดภัย 
(2)  สังคมชุมชนมีความเข้มแข็ง  
(3)  ตำบลบ้านต๋อมมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษ 
     ลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
(4)  ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุขมีความม่ันคงปลอดภัย  
(5)  องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี 

 

     4. ตัวชี้วัด  
  1. จำนวนครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยเพ่ิมมากข้ึน 
  2. จำนวนถนน  รางระบายน้ำ  ได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน 
  3. จำนวนประชากรในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  4. มีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  6. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาข้าราชการ/พนักงาน เจ้าหน้าที่  
     ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
  7. ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของราชการ/พนักงาน 
     เจ้าหน้าที่  
5. ค่าเป้าหมาย 

- ร้อยละของความสำเร็จของเป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ 
- จำนวนกิจกรรม/โครงการ ของเป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ตามตัวชี้วัด 
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6. กลยุทธ์ 

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ 

1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพให้ประชาชนและชุมชน 
       หรือตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
1.2  พัฒนาเส้นทางคมนาคม  การขนส่ง  โทรคมนาคมและไฟฟ้า 
1.3  พัฒนาปรับปรุง  ฟื้นฟูแหล่งน้ำ  และระบบการส่งน้ำทางการเกษตรและ 
       ระบบประปา 
1.4  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
1.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 

 

(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ 

2.1  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ  ทั้งในระบบและนอกระบบ 
2.2  สร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
       ทางสาธารณสุข 
2.3 ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสังคม  และพัฒนาสถาบันครอบครัว 
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา   
2.5 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
2.7 ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเด็ก  เยาวชนและประชาชน 

 

(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 

3.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการป้องกันการบุกรุก 
       ทำลายแหล่งน้ำ  ดิน  ปา่ไม้  แร่ธาตุฯ  อ่ืนๆ 
3.2 บ้านเมืองสะอาด ปลอดมลพิษ มีการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขยะ น้ำเสีย 
       หมอกควัน  ไฟป่าและแหล่งน้ำสำคัญอย่างมีส่วนร่วม 

 

(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคง  และความสงบเรียบร้อย 
กลยุทธ์ 

4.1 การปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
4.2 ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
4.3 การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และอำนวยความเป็นธรรม 
       ให้แก่ประชาชน 
1.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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(5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
กลยุทธ์ 

5.1 พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร  และส่งเสริมสนับสนุน 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

5.2  พัฒนารายได้และการจัดเก็บภาษี 
5.3  การพัฒนาระบบสารสนเทศและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 

7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
- พัฒนาตำบลบ้านต๋อมให้น่าอยู่ มีความเข้มแข็ง โดยพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและการ
สาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้า ประปา การเกษตร เป็นต้น 
- ส่งเสริมการศึกษาและการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี 
- มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 
- ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยด้วยการจัดการระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างท่ัวถึง 
- ระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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  นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม  ประกอบด้วย  5  ด้าน  คือ 

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
1.1 ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารให้มีความเสมอภาค  สร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง  

เอ้ืออาทรซึ่งกันและกันหลีกเลี่ยงการแตกแยกในองค์กรชุมชน 
1.2 นำระบบคุณธรรมในการบริหาร ให้ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง มีความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าที่  

การงาน  ใช้ความรู้ความสามารถเพ่ือพัฒนาเทศบาลฯ  ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและคำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 

1.3  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   เพ่ือเป็นแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
ให้ชุมชนต่าง ๆ  อย่างเสมอภาค ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใส ประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
        1.4 จัดศูนย์บริการรับแจ้งให้การช่วยเหลือฉุกเฉิน  และข้อร้องเรียนต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง 
    1.5  เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ชุมชนริเริ่มโครงการพัฒนาชุมชนของตนเอง  ตามความเหมาะสม 

1.6.  จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสำนักงานเพ่ือรองรับการให้บริการประชาชน ได้รับความสะดวก     
รวดเร็วประทับใจ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ประชาชน 

1.7  จัดหาสถานที่เพ่ือนำมาใช้เป็นศูนย์บริการประชาชนในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการศึกษา ด้านการ
สาธารณสุข  ด้านการสันทนาการ และด้านอ่ืน ๆ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม และ
เพ่ือให้เกิดการบริการ  สาธารณะที่ดีแก่ประชาชนในตำบลบ้านต๋อม 

 

2. นโยบายด้านสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม 
2.1  จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ รถดับเพลิง รถน้ำ  รถขนขยะฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การสาธารณะแก่ประชาชน 
       2.2  ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้เป็นชุมชนสีเขียว น่าอยู่ น่าเยี่ยมชม และลดภาวะโลกร้อน 
         2.3  ดูแล รักษา ซ่อมแซม ไฟฟ้าตามถนน ตรอกซอย ให้มีความสว่าง ประชาชนได้รับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน   
         2.4  ดำเนินการสร้างถนนและซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนหนทาง ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ให้มีสภาพที่ดี เพื่อให้
ประชาชนสัญจรไปมาอย่างปลอดภัย 
         2.5  จัดหาน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค  ตลอดจนน้ำเพ่ือทำการเกษตร  ดูแลรักษาแหล่งน้ำใน
ชุมชนที่ขาดแคลน 
         2.6  กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล  น้ำเสีย น้ำขัง  อย่างเป็นระบบ 
 

3. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และสวัสดิการชุมชน 

3.1 พัฒนาศูนย์เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ให้ทันสมัยปลอดภัยเป็นที่ไว้วางใจของ
ผู้ปกครองที่นำบุตรหลานไปฝากเลี้ยง 

3.2 สนับสนุน ส่งเสริม ให้ประชาชนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง 
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      3.3  ส่งเสริมการศึกษา(โรงเรียน) ให้มีศูนย์การเรียนรู้เฉพาะเรื่องให้กับนักเรียนและผู้ที่สนใจ 

3.4 ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษา (ครู อาจารย์) เพ่ิมความรู้และทักษะเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการ  
เรียนการสอน 

3.5 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่นให้มีเอกลักษณ์เพ่ือสืบทอดคู่ชุมชน  เช่น ประเพณี
สงกรานต์  ประเพณี ดลอยกระทง ฯลฯ 

3.6  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพ่ือคงอยู่คู่สังคมไทย  เช่น   แห่เทียนพรรษา ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ  
เป็นต้น 

   4.  นโยบายด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

4.1  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  ให้มีร่างกายแข็งแรง  อยู่ดีกินดี     
4.2  ส่งเสริมให้มีการจัดระบบบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

4.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม  กลุ่มองค์กร  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ชรบ.  อสม.   กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ 
ลูกเสือชาวบ้าน อปพร. ผู้ติดเชื้อ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เด็กเยาวชน รวมถึงส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน
เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข   เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

4.4  ติดตามและจัดสรรงบประมาณ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ทั่วถึงตามนโยบายของรัฐบาล        
4.5  ส่งเสริมและสนับสนุนลานกีฬา  กิจกรรมและการออกกำลังกาย 
4.6  สนับสนุนการแข่งขันกีฬา  ให้แก่เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  ประชาชน  เพ่ือห่างไกลยาเสพติด

และเพ่ือสุขภาพพลานามัย 
4.7.  สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน  ปฏิบัติภายใต้กฎระเบียบของทางราชการ 
4.8  พัฒนาสุขภาพ  ให้สอดคล้องกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
4.9 ส่งเสริมให้ผู้สูงวัย  หรือผู้สูงอายุ  ให้มีกิจกรรมที่ทำร่วมกัน 
4.10 ส่งเสริม สนับสนุน  นโยบายการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในพ้ืนที่  โดยร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน 
4.11 ติดตามและจัดสรรงบประมาณรองรับโรคระบาด เพ่ือควบคุมการโรคและดูแลสุขภาพชาวบ้าน

ตำบลบ้านต๋อม 
4.12 ส่งเสริมการสร้างงาน   สร้างรายได้   ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่   เช่น   การอบรมอาชีพ การจัดให้

มีแหล่งจำหน่ายสินค้า (ถนนคนเดิน) 
4.13 ส่งเสริม สนับสนุน การท่องเที่ยวในตำบล โดยอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา   

วัฒนธรรม   ประวัติศาสตร์ให้พร้อมรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  รวมทั้งสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว  
ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน 
5. ด้านเศรษฐกิจ 

5.1 เร่งรัดการจัดหาแหล่งน้ำให้ทั่วถึงและเพียงพอรวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้การใช้ทรัพยากรน้ำ
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร  ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน้ำให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับชนิดพืช  
ตลอดจนการขยายระบบการกระจายน้ำในพ้ืนที่การเกษตรให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ 
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5.2 เสริมสนับสนุนเครือข่ายเกษตรกรเพ่ือให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบาย  และวางแผน
พัฒนาการเกษตรอย่างเป็นระบบและมีระบบคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของเกษตรกรและพัฒนาความเข้มแข็ง
ของเกษตรได้อย่างยั่งยืนรวมทั้งการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าการเกษตรเพ่ือจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร 

5.3  พัฒนาการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง  และพัฒนาคุณภาพเกษตรกรเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงภาค
การเกษตรโดยการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรเพื่อพัฒนาไปสู่ระบบสหกรณ์ 

5.4  สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  ส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริ  ขยายกระบวนการ
เรียนรู้และการพัฒนาเกษตรโดยการส่งเสริมกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรชุมชนอย่างยั่งยืน 

5.5  ส่งเสริมให้ตำบลบ้านต๋อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมตามวิถีแห่งธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่จัดทำขึ้นเอง 

5.6 สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตำบลโดยการจัดให้มีโครงการจัดระเบียบการจำหน่าย
สินค้าในสถานที่สาธารณะมีตลาดกลางสินค้า 

5.7 สนับสนุนให้เศรษฐกิจภายในตำบลบ้านต๋อมมีความเจริญเติบโต  สร้างงานและสร้างรายได้ให้
ประชาชนชาวตำบลบ้านต๋อมโดยการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แรงงานของคนในพื้นที่ 

5.8  กระตุ้นเศรษฐกิจภายในตำบลบ้านต๋อมโดยมุ่งเน้นสินค้าและผลผลิตภายในเทศบาลเพ่ือความ
เชื่อมั่นของนักลงทุน 

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

 

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

 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570) 
 

 

 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2566 – 2570) 
 

 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา (พ.ศ.2566 – 2570) 
 

 
 

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

 
 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลบ้านต๋อม (พ.ศ.2566 - 2570) 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-

2570) ตาม 13 หมุด

หมาย 

1. ไทยเป็นประเทศชั้นนำ

ด้านสินค้าเกษตรและเกษตร

แปรรูปมูลค่าสูง 

 

2.ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของ

การท่องเท่ียวที่เน้นคุณภาพ 

และความยั่งยืน 

 

5.ไทยเป็นประตูการค้าการ

ลงทุนและยุทธศาสตร์ทาง         

โลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมภิาค 

 

6.ไทยเป็นศูนย์กลาง

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนกิส์

อัจฉริยะและอุตสาหกรรม 

ดิจิทัลของอาเซียน 

 

7.ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมที่เข้มแข็ง     

มีศักยภาพสูง และสามารถ 

แข่งขันได้ 

 

8.ไทยมีพื้นที่และเมือง

อัจฉริยะที่นา่อยู่ ปลอดภัย 

เติบโตได้อย่างยั่งยืน 

 

 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลบ้านต๋อมในภาพรวม 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

(พ.ศ.2561-2580) 

12.ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง 

มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบ

โจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 

 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านความมั่นคง 

13.ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์

ประชาชน 

 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ

ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง

ความสามารถ ใน

การแข่งขัน 

3. ยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 

4. ยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านการสร้างโอกาส

และความเสมอภาค

ทางสังคมมนุษย์ 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้าน

การสร้างการเติมโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ

ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

3.ไทยเป็นฐานการผลิตยาน

ยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญโลก 

 

4.ไทยเป็นศูนย์กลางทาง

การแพทย์และสุขภาพมูลค่า

สูง 

 

9.ไทยมีความยากจนข้ามรุ่น

ลดลง และมีความคุ้มครอง

ทางสังคมที่เพียงพอ 

เหมาะสม 

 

10.ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียน

และสังคมคาร์บอนต่ำ 

 

11.ไทยสามารถลดความเส่ียง

และผลกระทบจากภัย

ธรรมชาติและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

4. ยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านการสร้างโอกาส

และความเสมอภาค

ทางสังคมมนุษย์ 
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แผนพัฒนาภาคเหนือ 

(พ.ศ.2560-2565)  

6 มี.ค.2562  

1 . ยุ ท ธศ าสต ร์พั ฒ น า เป็ น ฐ าน เศ รษ ฐกิ จ

สร้างสรรค์มูลค่าสูง เพื่อให้สามารถปรับตัวภายใต้

การเปลี่ยนแปลง ทั้งในภาคการค้า การลงทุน 

การท่วงเที่ยว การเกษตร และภาคอุตสาหกรรม

เกษตรผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การ

จัดทำฐานข้อมูลการปรับใช้เทคโนโลยี ตลอดจน

การสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะวิถีใหม่สู่

ความยั่งยืน ยกระดับเกษตรปลอดภัยให้เป็นเกษตร

อินทรีย์ ส่งเสริมพืชที่มีสรรพคุณด้านการดูแลสุขภาพ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการให้บริการสุขภาพ เปิด

ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร ด้านสุขภาพให้กับประชาชน

เพื่อทำให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและทานอาหาร

ปลอดภัย 

 

3. ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

พัฒนาขีดความสามารถในการรับมือสาธารณภัย 

เพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างเครือข่ายเตือนภัยด้าน

สิ่งแวดล้อมในทุกระดับเพื่อป้องกันสาธารณภัยที่

อาจเกิดขึ้น 

 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลบ้านต๋อมในภาพรวม (ต่อ) 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-

2570) ตาม 13 หมุด

หมาย 

1. ไทยเป็นประเทศชั้นนำ

ด้านสินค้าเกษตรและเกษตร

แปรรูปมูลค่าสูง 

 

2.ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของ

การท่องเท่ียวที่เน้นคุณภาพ 

และความยั่งยืน 

 

5.ไทยเป็นประตูการค้าการ

ลงทุนและยุทธศาสตร์ทาง         

โลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมภิาค 

 

6.ไทยเป็นศูนย์กลาง

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนกิส์

อัจฉริยะและอุตสาหกรรม 

ดิจิทัลของอาเซียน 

 

7.ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมที่เข้มแข็ง     

มีศักยภาพสูง และสามารถ 

แข่งขันได้ 

 

8.ไทยมีพื้นที่และเมือง

อัจฉริยะที่นา่อยู่ ปลอดภัย 

เติบโตได้อย่างยั่งยืน 

 

12.ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง 

มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบ

โจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 

 

13.ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์

ประชาชน 

 

3.ไทยเป็นฐานการผลิตยาน

ยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญโลก 

 

4.ไทยเป็นศูนย์กลางทาง

การแพทย์และสุขภาพมูลค่า

สูง 

 

9.ไทยมีความยากจนข้ามรุ่น

ลดลง และมีความคุ้มครอง

ทางสังคมที่เพียงพอ 

เหมาะสม 

 

10.ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียน

และสังคมคาร์บอนต่ำ 

 

11.ไทยสามารถลดความเส่ียง

และผลกระทบจากภัย

ธรรมชาติและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 



124 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 2 
(พ.ศ.2566-2570) 

แผนพัฒนาจังหวัด

พะเยา พ.ศ.2566-

2570 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-

2570) ตาม 13 หมุด

หมาย 

1. ไทยเป็นประเทศชั้นนำ

ด้านสินค้าเกษตรและเกษตร

แปรรูปมูลค่าสูง 

 
2.ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของ

การท่องเท่ียวที่เน้นคุณภาพ 

และความยั่งยืน 

 

5.ไทยเป็นประตูการค้าการ

ลงทุนและยุทธศาสตร์ทาง         

โลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมภิาค 

 

6.ไทยเป็นศูนย์กลาง

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนกิส์

อัจฉริยะและอุตสาหกรรม 

ดิจิทัลของอาเซียน 

 7.ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมที่เข้มแข็ง     

มีศักยภาพสูง และสามารถ 

แข่งขันได้ 

 

8.ไทยมีพื้นที่และเมือง

อัจฉริยะที่นา่อยู่ ปลอดภัย 

เติบโตได้อย่างยั่งยืน 

 

12.ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง 

มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบ

โจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 

 
13.ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์

ประชาชน 

 

3.ไทยเป็นฐานการผลิตยาน

ยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญโลก 

 

4.ไทยเป็นศูนย์กลางทาง

การแพทย์และสุขภาพมูลค่า

สูง 

 
9.ไทยมีความยากจนข้ามรุ่น

ลดลง และมีความคุ้มครอง

ทางสังคมที่เพียงพอ 

เหมาะสม 

 

10.ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียน

และสังคมคาร์บอนต่ำ 

 

11.ไทยสามารถลดความเส่ียง

และผลกระทบจากภัย

ธรรมชาติและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลบ้านต๋อมในภาพรวม (ต่อ) 

 

1.พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์มูลค่าสูง 

2.ส่ ง เส ริ ม และพั ฒ น าสุ ข

ภาวะวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน 

3.อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ

และพัฒนาขีดความ สามารถใน

การรับมือสาธารณภยั 

1.พั ฒ น าการเกษ ตรให้ มี

มูลค่าสูง 

2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ 

3.พัฒนาศักยภาพการค้า การ

ลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

4. ยกระดับ คุณ ภาพ ชี วิ ต 

เสริมสร้างความมั่นคง 

5. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ของ อปท. ในเขต

จังหวัดพะเยา        

(พ.ศ.2566-2570) 

2..พัฒนาเศรษฐกิจ

และการท่องเท่ียว 
1.พัฒนาสาธารณสุข

และการกีฬา 
5.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 6.พัฒนาการเมืองการ

บริหาร 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

(พ.ศ.2566-2570) 

1.ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวิต 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

ความมั่นคง และ ความสงบ

เรียบร้อย 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

 

3.พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 
4..พัฒนาสังคม การศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลบ้านต๋อมในภาพรวม (ต่อ) 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-

2570) ตาม 13 หมุด

หมาย 

1. ไทยเป็นประเทศชั้นนำ

ด้านสินค้าเกษตรและเกษตร

แปรรูปมูลค่าสูง 

 2.ไทยเป็นจุดมุ่งหมายของ

การท่องเท่ียวที่เน้นคุณภาพ 

และความยั่งยืน 

 

5.ไทยเป็นประตูการค้าการ

ลงทุนและยุทธศาสตร์ทาง         

โลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมภิาค 

 

6.ไทยเป็นศูนย์กลาง

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนกิส์

อัจฉริยะและอุตสาหกรรม 

ดิจิทัลของอาเซียน 

 7.ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมที่เข้มแข็ง     

มีศักยภาพสูง และสามารถ 

แข่งขันได้ 

 

8.ไทยมีพื้นที่และเมือง

อัจฉริยะที่นา่อยู่ ปลอดภัย 

เติบโตได้อย่างยั่งยืน 

 

12.ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง 

มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบ

โจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 

 
13.ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์

ประชาชน 

 

3.ไทยเป็นฐานการผลิตยาน

ยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญโลก 

 

4.ไทยเป็นศูนย์กลางทาง

การแพทย์และสุขภาพมูลค่า

สูง 

 
9.ไทยมีความยากจนข้ามรุ่น

ลดลง และมีความคุ้มครอง

ทางสังคมที่เพียงพอ 

เหมาะสม 

 

10.ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียน

และสังคมคาร์บอนต่ำ 

 

11.ไทยสามารถลดความเส่ียง

และผลกระทบจากภัย

ธรรมชาติและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
    3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา ในอนาคต 

ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

จุดแข็ง ( Strength ) 

 1. ตำบลบ้านต๋อมตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางของจังหวัด ทำให้การติดต่อและการคมนาคมขนส่งได้รับความ
สะดวก 

 2. ตำบลบ้านต๋อมมีพ้ืนที่เหมาะสมกับภาคการเกษตร เนื่องจากเป็นที่ราบเชิงเขาและมีแม่น้ำไหลผ่านใน
พ้ืนที ่

3. มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น วัดพระธาตุจอมทอง ป่าหินบ่อสิบสอง หาดอิงกว๊าน เป็นต้น 

สามารถพัฒนา ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ 
 4. ประชาชนในท้องถิ่นมีความเอ้ืออาทรต่อกันระหว่างชุมชน 

 5. มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการนโยบายการเงิน การคลัง การจัดทำงบประมาณตามระเบียบ  
ที่กำหนดไว้  ทำให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น 
               

จุดอ่อน ( Weakness ) 

1. กิจกรรมภาคการเกษตรขาดองค์ความรู้ การฝึกอบรม ตลาดกลางสินค้าการเกษตร การรวมกลุ่มของ
เกษตรกรมีน้อย มีการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร 

 2. กลุ่มอาชีพขาดความเข้มแข็ง  เนื่องจากขาดความรู้ความชำนาญในการบริหารจัดการภายในกลุ่ม  
 3. เป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ก่อให้เกิดธุรกิจหอพักจำนวนมาก ทำให้เกิด
ปัญหาการมั่วสุมของเยาวชน  การติดเกมส์ออนไลน์  และการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

 4.  งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนจำกัด 
 

โอกาส ( Opportunity ) 

1.  มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สนับสนุนให้ท้องถิ่นเป็นแหล่งศึกษาและพัฒนาประชาชนใน
ด้านต่าง ๆ 

2.  กฎหมายรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้มีการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่น  
3. นโยบายของรัฐบาล  กรอบการพัฒนาของจังหวัดและอำเภอที่เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาท้องถิ่นและทำให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดได้ 
4.  มีหน่วยงานราชการและองค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ  ที่เข้ามาช่วยพัฒนาภายในพ้ืนที่ตำบล 
5.  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาจากหน่วยงานส่วนกลาง 
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อุปสรรค ( Threat ) 

1.  ภาวะเศรษฐกิจที่ค่าครองชีพสูงขึ้น 

 2. กระแสโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ สื่อสังคมออนไลน์ ก่อให้เกิดความเสื่อมถอยทางคุณธรรม
จริยธรรม 
 3.  ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย หมอกควัน ไฟป่า มีแนวโน้มของความถ่ีและความ
รุนแรงเพ่ิมขึ้น 

 4. ปัญหาการระบาดของโรคติดต่ออันตราย ได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ทำให้การ
พัฒนาด้านต่างๆ เกิดความล่าช้าและไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้  

   เทศบาลตำบลบ้านต๋อม จะต้องใช้โอกาสภายนอก (Opportunities) และจุดแข็ง (Strengths) ให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด พยายามให้ตัวกระทำภายนอก ข้อจำกัด/อุปสรรค (Threats) ทำความเสียหายให้กับตำบลให้
น้อยที่สุด และพยายามหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขจุดอ่อน (Weakness) ของตำบลเพ่ือโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น 

 

     3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็น 

ขอบข่ายของปัญหา 

1.  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

 1.1 ประชาชนว่างงานหลังเสร็จจากงานประจำ , ว่างงานจากการระบาดของโรคติดต่ออันตราย ได้แก่  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) 
     1.2 ขาดตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรในตำบล 
     1.3 ขาดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ 
     1.4 แหล่งท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการพัฒนาแบบครบวงจร 
 

2.  ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     2.1 การสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรบางช่วงยังไม่สะดวก 

     2.2 ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 
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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) ที่ประชาชนในพ้ืนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนอย่าง

โดนัท    เพียงพอ และมีแนวโน้มที่อาจจะเกิดเชื้อกลายพันธุ์ได้ 

     6.3 ขาดสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬา 
 

7.  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     7.1 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้  

     7.2 การเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะ และไม่มีสถานที่กำจัดขยะ 

     7.3 การใช้สารเคมีในการเกษตรทำให้เกิดสารพิษตกค้างและไหลลงสู่แหล่งน้ำ 
 

8.  ปัญหาด้านภัยธรรมชาติ 
 

     8.1  การเกิดภัยธรรมชาติโดยเฉพาะอุทกภัยและวาตภัยทำให้เกิดความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตร 

           และบ้านเรือนราษฎร 

     8.2  ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน 
 



129 
 

9.  ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 

     9.1  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นน้อย 

     9.2 บุคลากรยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อปฏิบัติใหม่ ๆ ของภารกิจ 

           ที่ได้รับการถ่ายโอน 

9.3  งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนจำกัด 
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ส่วนที่ 33.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 
ที่ ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13 

SDGs ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
(อปท.) 

กลยุทธ์ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 1. ด้านความ
มั่นคง 
 

 
 
 
 

 4. ยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
เสรมิสร้างความ
มั่นคง 
 

4. พัฒนาสังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4. ด้านความมั่นคง
และความสงบ
เรียบร้อย 

1. การปกป้องและ
เทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์
2. ส่งเสรมิความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
3. การเสรมิสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ และอำนวยความ
เป็นธรรมให้แก่
ประชาชน 
4. การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

การรักษาความสงบ
ภายใน 
 

สำนักปลดั 
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ที่ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13 

SDGs ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของอปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
(อปท.) 

กลยุทธ์ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2 2. ด้านการ
สร้างความ 
สามารถในการ
แข่งขัน 

หมุดหมายที่ 1 
ไทยเป็นประเทศ
ช้ันนำด้านสินค้า
เกษตรและเกษตร
แปรรูปมลูค่าสูง 
 

เป้าหมายที ่1 มูลค่าของสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูปสูงขึ้น 
เป้าหมายที ่3 การเพิม่ศักยภาพและ
บทบาทของผู้ประกอบการเกษตรใน
ฐานะหุ้นส่วนเศรษฐกิจของห่วงโซ ่
อุปทานที่ได้รับส่วนแบ่งประโยชน์
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

1.พัฒนา
เกษตร 
 

2.พัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

1.ด้าน
เศรษฐกิจ 

1.ส่งเสรมิและสนับสนุน
การสร้างอาชีพให้
ประชาชนและชุมชน
หรือตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำร ิ
2.พัฒนาเส้นทาง
คมนาคม การขนส่ง 
โทรคมนาคมและไฟฟ้า 
3. พัฒนาปรับปรุง ฟ้ืนฟู
แหล่งน้ำ และระบบการ
ส่งน้ำทางการเกษตรและ
ระบบประปา 
4. พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและการ
บริการให้มีคณุภาพและ
มาตรฐาน 
5. ส่งเสรมิและสนับสนุน
การเกษตรอย่างเป็น
ระบบและยั่งยืน 

1.สร้างความ
เข้มแข็ง 
 
 
 
2.เคหะและ
ชุมชน 
3.อุตสาหกรรม
และการโยธา 
4.การพาณิชย ์
 
 
5.การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 
6.การเกษตร 
 

สำนักปลดั 
 
 
 
 
กองช่าง 
 

  หมุดหมายที่ 2 
ไทยเป็นจดุหมาย
ของการท่องเที่ยว
ที่เน้นคุณภาพและ
ความยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 1 การเปลี่ยนแปลงการ
ท่องเที่ยวไทยเป็นการท่องเที่ยว
คุณภาพสูงที่เช่ือมโยงกับอุตสาหกรรม
และบริการที่มีศักยภาพอื่น 

เป้าหมายที่ 2 การปรบัโครงสร้าง
การท่องเที่ยวให้พึ่งพานักท่องเที่ยว
ให้พึ่งพานักท่องเที่ยวในประเทศ
และมีการกระจายโอกาสทาง
เศรษฐกิจมากข้ึน 
เป้าหมายที่ 3 การท่องเที่ยวไทย
ต้องมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
ทุกมิติ 

2.ส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค ์

  กองช่าง 
 
กองคลัง 
 
 
สำนักปลดั 
 
 
 
สำนักปลดั 
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ที่ ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13 

SDGs ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของอปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
(อปท.) 

กลยุทธ์ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  หมุดหมายที่ 3 
ไทยเป็นฐานการ
ผลิตยานยนต์ไฟฟา้
ที่สำคัญของโลก 

เป้าหมายที่ 1 การสร้างอุปสงคข์องรถยนต์ไฟฟ้า
ประเภทต่างๆ เพื่อการใช้ในประเทศและส่งออก 
เป้าหมายที่ 2 ผูป้ระกอบการเดิมสามารถปรบัตัว
ไปสู่การผลิตยานยนตไ์ฟฟ้าและมีการลงทุน
เทคโนโลยยีานยนตไ์ฟฟา้ที่สำคญัภายในประเทศ 
เป้าหมายที่ 3 การสร้างความพร้อมของปัจจัย
สนับสนนุอย่างเปน็ระบบ 

3.พัฒนา
ศักยภาพ
การค้า การ
ลงทุน เพื่อ
สร้าง
มูลค่าเพิม่ 

2.พัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

1.ด้าน
เศรษฐกิจ 

4. พัฒนา
แหล่ง
ท่องเที่ยว
และการ
บริการให้
มีคุณภาพ
และ
มาตรฐาน 
 

5.การ
ศาสนา 
วัฒนธรรม
และ 
นันทนาการ 

 

สำนักปลัด 

  หมุดหมายที่ 4 
ไทยเป็นศนูย์กลาง
ทางการแพทย์และ
สุขภาพมูลค่าสูง 

เป้าหมายที่ 1 ไทยมีศักยภาพในการสร้างมูลคา่
ทางเศรษฐกิจจากสนิค้าและบรกิารสุขภาพ 
เป้าหมายที่ 2 องค์ความรู้ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขมีศักยภาพ เอ้ือต่อการสร้าง
มูลค่าเพิ่มในสนิค้าและบริการทางสุขภาพ 
เป้าหมายที่ 3 ประชาชนไทยไดร้ับความเป็น
ธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ 
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ที่ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13 

SDGs ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของอปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
(อปท.) 

กลยุทธ์ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3 3.ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย ์

หมุดหมายที่ 12 
ไทยมีกำลงัคน
สมรรถนะสูง มุ่ง
เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตอบโจทย์
การพัฒนาแห่ง
อนาคต 

เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุก
ช่วงวัยมีสมรรถนะที่จำเป็น
สำหรับโลกยุคใหม่มีคุณลักษณะ
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสงัคม มี
คุณธรรม จริยธรรม และมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก
สามารถดำรงชีวิตร่วมกันใน
สังคมได้อย่างสงบสุข 
เป้าหมายที่ 2 กำลงัคนมี
สมรรถนะสูงสอดคล้องกบัความ
ต้องการของภาคการผลิต
เป้าหมายและสามารถสร้างงาน
อนาคต 
เป้าหมายที่ 3 ประชาชนทุกกลุม่
เข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 6.พัฒนาการเมือง
การบริหาร 

5.ด้านการ
บริหารจัดการ 

1.พัฒนาศักยภาพ
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานของ
องค์กร 
2.พัฒนารายได้
และการจัดเก็บ
ภาษ ี
3.การพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

1.บริหารงาน
ทั่วไป 
 

สำนักปลัด 
 
 
 
 
กองคลัง 
 
 
สำนักปลัด 
กองคลัง 
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ที่ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13 

SDGs ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
(อปท.) 

กลยุทธ์ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4 ด้านการสรา้ง
โอกาสและ
ความเสมอ
ภาคทาง
สังคม 

หมุดหมายที่ 7 
ไทยมีวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่
เข้มแข็ง มี
ศักยภาพสูง และ
สามารถแข่งขันได ้

เป้าหมายที่ 1 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อการเติบโต
และแข่งขันได ้
เป้าหมายที่ 2 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม มีศักยภาพสูงในการดำเนนิธุรกิจสามารถ
ยกระดับและปรับตัวเข้าสู่การแข่งขันใหม่ 
เป้าหมายที่ 3 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมสามารถเข้าถึงและได้รับการส่งเสริมอย่างมี
ประสิทธผิล จากภาครัฐ  

3.พัฒนา
ศักยภาพ
การค้า การ
ลงทุน เพื่อ
สร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

2.พัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

1.ด้าน
เศรษฐกิจ 

1.ส่งเสริมและ
สนับสนนุการ
สร้างอาชพีให้
ประชาชนและ
ชุมชนหรือตาม
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
2.พัฒนาเสน้ทาง
คมนาคม  
การขนส่ง  
โทรคมนาคม 
และไฟฟา้ 
 

1.สร้าง
ความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 
2.เคหะและ
ชุมชน 
3.อุตสาห 
กรรมและ
การโยธา 

สำนักปลัด 
กองช่าง 
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ที่ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13 

SDGs ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
(อปท.) 

กลยุทธ์ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  หมุดหมายที่ 8 
ไทยมีพื้นที่และ
เมืองอัจฉริยะที่น่า
อยู่ ปลอดภัย 
เติบโตได้อยา่ง
ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 1 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ภาคและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษขยายตัว
เพิ่มข้ึน 
เป้าหมายที่ 2 ความไม่เสมอภาคในการกระจาย
รายได้ของภาคลดลง 
เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่  
อย่างยั่งยืน มีความพร้อมในการรับมือและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทุกรปูแบบเพื่อให้
ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวติที่ดีอย่างทั่วถึง 

      

  หมุดหมายที่ 9 
ไทยมีความยากจน
ข้ามรุ่นลดลง และ
มีความคุ้มครอง
ทางสงัคมที่
เพียงพอ เหมาะสม 

เป้าหมายที่ 1 ครัวเรือนที่มีแนวโน้มกลายเป็น
ครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นมีโอกาสในการเลื่อน
สถานะ ทางเศรษฐกิจและสังคมจนสามารถหลุด
พ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 2 คนทุกช่วงวัยได้รับความ
คุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต 
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ที่ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13 

SDGs ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
(อปท.) 

กลยุทธ์ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

5 5.ด้านการ
สร้างการ
เติบโตบน
คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

หมุดหมายที่ 10 
ไทยมีเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนตำ่ 
 

เป้าหมายที่ 1 การเพิ่มมูลค่าจากเศรษฐกิจ
หมุนเวียน และการใชท้รัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เป้าหมายที่ 2 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 3 การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำอยา่ง
ยั่งยืน 

5.อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และ
พัฒนา 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

5.พัฒนา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3.ด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

1.อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติควบคู่ 
กับการป้องกัน
การบุกรุกทำลาย
แหล่งน้ำ ดนิ ปา่
ไม้ แร่ธาตุฯ อื่นๆ 
2.บ้านเมือง
สะอาด ปลอด
มลพิษ มีการ
บริหารจัดการ
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ขยะ 
น้ำเสีย หมอก
ควัน ไฟป่าและ
แหล่งน้ำสำคัญ
อย่างมีส่วนร่วม 

การเกษตร สำนักปลัด 
กองช่าง 
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ที่ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13 

SDGs ยุทธศาส
ตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
(อปท.) 

กลยุทธ์ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  หมุดหมายที่ 11 
ไทยสามารถลด
ความเสี่ยงและ
ผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

เป้าหมายที่ 1 ความเสียหายและ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ลดลง 
เป้าหมายที่ 2 ความเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศลดลง 
เป้าหมายที่ 3 สังคมไทยมี
ภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

      

6 6.ด้านการ
ปรับสมดลุ
และพัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการ
ภาครัฐ 

หมุดหมายที่ 13 
ไทยมีภาครัฐที่
ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และ
ตอบโจทย์
ประชาชน 

เป้าหมายที่ 1 การบริการภาครัฐมี
คุณภาพเข้าถึงได ้
เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐที่มีขีด
สมรรถนะสูง คล่องตัว 
 

 6.พัฒนา
การเมืองการ 
บริหาร 

5.การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการที่ด ี

1.พัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดำเนินงานของ
องค์กรและส่งเสริมสนบัสนนุการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
2.พัฒนารายได้และการจัดเก็บ
ภาษ ี
3.การพัฒนาระบบสารสนเทศและ
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

  

 

 



แบบ ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

 โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)

1.  ด้ำนเศรษฐกิจ

     1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพให้

ประชาชนและชุมชนหรือตามโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ

      (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1        50,000          1         50,000          1 50000 1          50,000         1          50,000         5         250,000         

     1.2 พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่ง 

โทรคมนาคมและไฟฟ้า

     1.3 พัฒนาปรับปรุง ฟ้ืนฟูแหล่งน  า และระบบ

การส่งน  าทางการเกษตรและระบบประปา

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - - - -

      (2) แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - - - - - - -

     1.4 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและการบริการให้มี

คุณภาพและมาตรฐาน

      (1) แผนงานการศาสนาและนันทนาการ - - - - - - - - - - - -

     1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรอย่างเป็น

ระบบและย่ังยืน

      (1) แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - -

รวมยุทธศำสตร์ท่ี  1 1       50,000         1        50,000        1       50,000        1         50,000        1         50,000        5        250,000        
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 -  2570)

ส ำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด ำเนินกำร
เทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม  อ ำเภอเมืองพะเยำ  จังหวัดพะเยำ

 ปี 2570 รวม  5  ปี

ยุทธศำสตร์

ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568  ปี 2569



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

 โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)

2. ด้ำนกำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต

    2.1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ

 ทั งในระบบและนอกระบบ

      (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) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - - - -

    2.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและ

พัฒนาคุณภาพการให้บริการทางสาธารณสุข

      (1) แผนงานสาธารณสุข 2 110,000        2 110,000        2 110,000       2 110,000       2          110,000       10       550,000         

    2.3 ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสังคม และพัฒนา

สถาบันครอบครัว

    2.7 ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเด็ก 

เยาวชนและประชาชน

      (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 50,000          1         50,000          1 50000 1          50,000         1          50,000         5         250,000         

    2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา

    2.5 อนุรักษ์ฟ้ืนฟู สืบสาน ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

    2.7 ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเด็ก 

เยาวชนและประชาชน

      (1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ 4 220,000        4         220,000        4 220,000       4          220,000       4          220,000       20       1,100,000       

    2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการ

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

      (1) 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) แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - - - -

รวมยุทธศำสตร์ท่ี  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  
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 ปี 2569  ปี 2570 รวม  5  ปี

ยุทธศำสตร์

ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

 โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)

3.  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

    3.1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการป้องกันการบุกรุก

ท าลายแหล่งน  า ดิน ป่าไม้ แร่ธาติฯ อ่ืนๆ

     (1) แผนงานการเกษตร 2        150,000        2         150,000        2        150,000       2          150,000       2          150,000       10       750,000         

    3.2 บ้านเมืองสะอาด ปลอดมลพิษ มีการบริหาร

จัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม ขยะ น  าเสีย หมอกควัน 

ไฟป่าและแหล่งน  าส าคัญอย่างมีส่วนร่วม

     (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1        20,000          1         20,000          1        20,000         1          20,000         1          20,000         5         100,000         

     (2) แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - -

รวมยุทธศำสตร์ท่ี  3 3       170,000       3        170,000       3       170,000      3         170,000      3         170,000      15       850,000        

4.  ด้ำนควำมม่ันคงและควำมสงบเรียบร้อย

    4.1 การปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์

     (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3        70,000          3         70,000          3        70,000         3          70,000         3          70,000         15       350,000         

    4.2 ส่งเสริมความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

     (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

    4.3 การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของ

คนในชาติ และอ านวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน

     (1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1        40,000          1         40,000          1        40,000         1          40,000         1          40,000         5         200,000         

     (2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1        10,000          1         10,000          1        10,000         1          10,000         1          10,000         5         50,000           

รวมยุทธศำสตร์ท่ี  4 5       120,000       5        120,000       5       120,000      5         120,000      5         120,000      25       600,000        
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ยุทธศำสตร์

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



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

 โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)

 5.  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี

    5.1 พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานขององค์กร และส่งเสริมสนับสนุนการมี

ส่วนร่วมของประชาชน

      (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 50000 1 50,000          1 50000 1 50,000         1 50,000         5         250,000         

      (2) แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - -

    5.2 พัฒนารายได้และการจัดเก็บภาษี

      (1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป 6        -               6         -              6        -              6          -              6          -              30       -               

    5.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการรับรู้

ข้อมูลข่าวสาร

      (1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป - -               - -              - -              - -              - -              - -               

รวมยุทธศำสตร์ท่ี  5 7       50,000         7        50,000        7       50,000        7         50,000        7         50,000        35       250,000        

รวมท้ังส้ิน 31      26,719,520   31      26,719,520   31      26,719,520  28       26,419,520  28       26,419,520  149     132,997,600  
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 ปี 2570 รวม  5  ปี

ยุทธศำสตร์

ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568  ปี 2569



แบบ ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

 โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)

1   ด้ำนเศรษฐกิจ

     1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่ง 

โทรคมนาคมและไฟฟ้า

       (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1        100,000        - - - - - - - - 1         100,000         

     1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรอย่างเป็น

ระบบและย่ังยืน

      (1) แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - -

รวมยุทธศำสตร์ท่ี  1 1       100,000       - - - - - - - - 1        100,000        

2. ด้ำนกำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต

    2.1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ

 ทั งในระบบและนอกระบบ

       (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 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและ

พัฒนาคุณภาพการให้บริการทางสาธารณสุข

       (1) แผนงานสาธารณสุข 1 360,000        1 360,000        1 360,000       1 360,000       1 360,000       5         1,800,000       

    2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา

      (1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ - - - - - - - - - - - -

    2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการ

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

      (1) แผนงานงบกลาง 1 313,400        1 313,400        1 313,400       1 313,400       1 313,400       5         1,567,000       

รวมยุทธศำสตร์ท่ี  2 2       1,636,800     2        1,636,800    2       1,636,800    2         1,636,800    2         1,636,800    10       8,184,000     
143               

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 -  2570)

ส ำหรับ อุดหนุนส่วนรำชกำร หน่วยงำนอ่ืน ๆ 
เทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม  อ ำเภอเมืองพะเยำ  จังหวัดพะเยำ

ยุทธศำสตร์

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



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

 โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)

4   ด้ำนควำมม่ันคงและควำมสงบเรียบร้อย

    4.1 ส่งเสริมความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

     (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 12,000          1 12,000          1 12,000         1 12,000         1 12,000         5         60,000           

รวมยุทธศำสตร์ท่ี  4 1       12,000         1        12,000        1       12,000        1         12,000        1         12,000        5        60,000         

รวมท้ังส้ิน 4       1,748,800     3        1,648,800    3       1,648,800    3         1,648,800    3         1,648,800    16       8,344,000     
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ยุทธศำสตร์

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



แบบ ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

 โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)

1   ด้ำนเศรษฐกิจ

     1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพให้

ประชาชนและชุมชนหรือตามโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ

      (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - -

     1.2 พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่ง 

โทรคมนาคมและไฟฟ้า

      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 52 89,843,600    52       89,843,600    - - - - - - 104      179,687,200   

     1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรอย่างเป็น

ระบบและย่ังยืน

      (1) แผนงานการเกษตร 1 700,000        1         700,000        - - - - - - 2         1,400,000       

รวมยุทธศำสตร์ท่ี  1 53      90,543,600   53      90,543,600   - - - - - - 106     181,087,200  
2. ด้ำนกำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต

    2.1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ

 ทั งในระบบและนอกระบบ

      (1) แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - -

    2.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและ

พัฒนาคุณภาพการให้บริการทางสาธารณสุข

      (1) แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - -

    2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา

      (1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - - - - - - - - -
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เทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม  อ ำเภอเมืองพะเยำ  จังหวัดพะเยำ

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน ( พ.ศ.2566 -  2570)

ส ำหรับ โครงกำรท่ีเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวม  5  ปี

ยุทธศำสตร์

ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

 โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)

    2.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟู สืบสาน ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

      (1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - - - - - - - - -

    2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการ

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

      (1) แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - - - -
รวมยุทธศำสตร์ท่ี 2 - - - - - - - - - - - -

3   ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

    3.1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการป้องกันการบุกรุก

ท าลายแหล่งน  า ดิน ป่าไม้ แร่ธาติฯ อ่ืนๆ

      (1) แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - -

      (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - - - -

รวมยุทธศำสตร์ท่ี  3 - - - - - - - - - - - -

4   ด้ำนควำมม่ันคงและควำมสงบเรียบร้อย

    4.1 ส่งเสริมความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

      (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       

รวมยุทธศำสตร์ท่ี  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     

รวมท้ังส้ิน 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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 ปี 2570 รวม  5  ปี

ยุทธศำสตร์

ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568  ปี 2569



แบบ ผ.01/1

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

 โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)

หมู่ท่ี 1 บ้ำนร่องห้ำ - - - - - - - - - - - -

รวม - - - - - - - - - - - -

หมู่ท่ี 2 บ้ำนสันต้นผ้ึง 1 267,300         1 60,721           - - - - - - - -

รวม 1 267,300        1 60,721         - - - - - - - -

หมู่ท่ี 3 บ้ำนสันหนองเหนียว - - - - - - - - - - - -

รวม - - - - - - - - - - - -

หมู่ท่ี 4 บ้ำนต๋อมกลำง - - - - - - - - - - - -

รวม - - - - - - - - - - - -

หมู่ท่ี 5 บ้ำนต๋อมดง 2 1,236,900       - - - - - - - - - -

รวม 2 1,236,900      - - - - - - - - - -

หมู่ท่ี 6 บ้ำนต๋อมดง 1 2,300,000       - - - - - - - - - -

รวม 1 2,300,000      - - - - - - - - - -

หมู่ท่ี 7 บ้ำนต๋อมดง 1 1,235,200       1 370,000         1 740,000        - - - - - -

รวม 1 1,235,200      1 370,000        1 740,000       - - - - - -

หมู่ท่ี 8 บ้ำนห้วยทรำยค ำ 1 1,117,855       1 1,544,000       1 849,200        1 741,120         - - - -

รวม 1 1,117,855      1 1,544,000     1 849,200       1 741,120        - - - -

147

ปี 2570 รวม  5  ปี

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน/แผนชุมชน

เทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม  อ ำเภอเมืองพะเยำ  จังหวัดพะเยำ

ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

โครงกำรพัฒนำท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

 โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)  โครงกำร (บำท)

หมู่ท่ี 9 บ้ำนร่องไผ่เหนือ 1 1,945,440       2 2,652,800       - - - - - - - -

รวม 1 1,945,440      2 2,652,800     - - - - - - - -

หมู่ท่ี 10 บ้ำนร่องไผ่ใต้ 1 1,441,800       1 1,852,800       - - - - - - - -

รวม 1 1,441,800      1 1,852,800     - - - - - - - -

หมู่ท่ี 11 บ้ำนแท่นดอกไม้ 1 236,364         - - - - - - - - - -

รวม 1 236,364        - - - - - - - - - -

หมู่ท่ี 12 บ้ำนสันป่ำง้ิว 1 418,100         - - - - - - - - - -

รวม 1 418,100        - - - - - - - - - -

หมู่ท่ี 13 บ้ำนร่องห้ำป่ำสัก - - - - - - - - - - - -

รวม - - - - - - - - - - - -

หมู่ท่ี 14 บ้ำนร่องห้ำป่ำฉ ำฉำ - - - - - - - - - - - -

รวม - - - - - - - - - - - -

หมู่ท่ี 15 บ้ำนร่องห้ำ - - - - - - - - - - - -

รวม - - - - - - - - - - - -

หมู่ท่ี 16 บ้ำนเกษตรพัฒนำ 1 1,100,000       - - - - - - - - - -

รวม 1 1,100,000      - - - - - - - - - -

หมู่ท่ี 17 บ้ำนแท่นดอกไม้ - - - - - - - - - - - -

รวม - - - - - - - - - - - -

หมู่ท่ี 18 บ้ำนป่ำสักร่มเย็น 1 748,000         1 462,000         - - - - - - - -

รวม 1 748000 1 462000 - - - - - - - -

รวมท้ังส้ิน 24      24,093,918    14      13,884,642    4       3,178,400     2         1,482,240     - - -      -
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ปี 2570 รวม  5  ปี

โครงกำรพัฒนำท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน

ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569



แบบ ผ.02

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

     ยุทธศาสตร์ท่ี  1   ด้านเศรษฐกิจ 

       1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ 
อบรมเพ่ิมทักษะอาชีพ

และการตลาด

เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ 
มีความม่ันคงทางรายได้ มี

ช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของชุมชน

 -อบรมให้ความรู้  เพ่ิม
ทักษะ พัฒนาศักยภาพ

ด้านอาชีพ การตลาด การ
ลงทุน

50,000            50,000          50,000           50,000          50,000           1 คร้ัง ประชาชนมีอาชีพ มี
ความม่ันคงทางรายได้ 

มีช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ของชุมชนและส่งเสริม
การท่องเท่ียวของชุมชน

ส านักปลัด/
งานพัฒนา

ชุมชน

รวม 1 50,000          50,000         50,000         50,000         50,000         
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ก. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. หมุดหมายท่ี 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ท่ีส าคัญ ของภูมิภาค

ค. เป้าหมายท่ี 2 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 1 พัฒนาการเกษตรให้มีมูลค่าสูง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4. พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 ยุทธศาสตร์ท่ี  2   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

     2.1 แผนงานการศึกษา
1 โครงการสนับสนุนอาหาร

เสริม(นม)
เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
ได้รับสารอาหารท่ี
เหมาะสมกับวัย

  สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม)ให้โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

793,500          793,500        793,500         793,500        793,500         โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 5 แห่ง

เด็กได้รับสารอาหาร
และมีพัฒนาการท่ี
เหมาะสมกับวัย

ส านักปลัด/
งานศึกษา

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

 ค่าอาหารกลางวัน/ค่า
จัดการเรียนการสอน/

746,020          746,020        746,020         746,020        746,020         ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 3 แห่ง

เด็กได้รับสารอาหาร
และมีพัฒนาการท่ี
เหมาะสมกับวัย/ศพด.

ส านักปลัด/
งานศึกษา

3 โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านต๋อม
ดง)

เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้ครูและเด็กเล็กในการ
จัดการเรียนการสอน/

 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (บ้านต๋อมดง)

100,000          100,000        100,000         - - 1 แห่ง ครูและเด็กเล็กได้รับ
ความสะดวกในการ
จัดการเรียนการสอน/

ส านักปลัด/
งานศึกษา/
กองช่าง

150

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้าง

ก. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม

ค. เป้าหมายท่ี 1 ครัวเรือนท่ีมีแนวโน้มกลายเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีโอกาสในการเล่ือนสถานะ ทางเศรษฐกิจและสังคมจนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างย่ังยืน

ค่าหนังสือเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน/ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน/
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ เทศบาล

ต าบลบ้านต๋อม

เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับ
สารอาหารท่ีเหมาะสมกับ
วัย/เพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนของ 
ศพด.ต าบลบ้านต๋อม

เพ่ือให้เกิดความสวยงามและมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี/เพ่ือ
สร้างบรรยากาศท่ีดีเพ่ือส่งผลดีต่อการเรียนการสอน

ส่ิงแวดล้อมมีความสวยงาม/มี
บรรยากาศท่ีดีส่งผลดีต่อการเรียนการ

สอน

ต าบลบ้านต๋อมมีประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนมากย่ิงข้ึน



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

4  โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านร่องไผ่)

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้

ครูและเด็กเล็กในการจัดการ

เรียนการสอน/เพ่ือให้เกิด

ความสวยงามและมี

ส่ิงแวดล้อมท่ีดี/เพ่ือสร้าง

บรรยากาศท่ีดีเพ่ือส่งผลดี

ต่อการเรียนการสอน

 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 (บ้านร่องไผ่)
100,000          100,000        100,000         - - 1 แห่ง ครูและเด็กเล็กได้รับ

ความสะดวกในการ
จัดการเรียนการสอน/
ส่ิงแวดล้อมมีความ
สวยงาม/มีบรรยากาศ

ท่ีดีส่งผลดีต่อการเรียน
การสอน

ส านักปลัด/
งานศึกษา/
กองช่าง

5 โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านร่อง
ห้า)

เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้ครูและเด็กเล็กในการ
จัดการเรียนการสอน/
เพ่ือให้เกิดความสวยงาม

และมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี/เพ่ือ
สร้างบรรยากาศท่ีดีเพ่ือ
ส่งผลดีต่อการเรียนการ
สอน

 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (บ้านร่องห้า)

100,000          100,000        100,000         - - 1 แห่ง ครูและเด็กเล็กได้รับ
ความสะดวกในการ
จัดการเรียนการสอน/
ส่ิงแวดล้อมมีความ

สวยงาม/มีบรรยากาศ
ท่ีดีส่งผลดีต่อการเรียน
การสอน

ส านักปลัด/
งานศึกษา/
กองช่าง

รวม 5 1,839,520      1,839,520    1,839,520     1,539,520     1,539,520     
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4. พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   ยุทธศาสตร์ท่ี  2   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

       2.2 แผนงานงบกลาง
1 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยัง

ชีพผู้ป่วยเอดส์
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วยเอดส์

ผู้ป่วยเอดส์ในเขตต าบล
บ้านต๋อม

          570,000         570,000          570,000         570,000         570,000  12 คร้ัง ผู้ป่วยเอดส์เอดส์มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด/
งานพัฒนา

ชุมชน

2 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยัง
ชีพผู้สูงอายุ

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุท่ีมีคุณสมบัติใน
เขตต าบลบ้านต๋อม

19,994,400      19,994,400    19,994,400     19,994,400    19,994,400    12 คร้ัง ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด/
งานพัฒนา

ชุมชน

3 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยัง
ชีพคนพิการ

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนพิการ

คนพิการในเขตต าบลบ้าน
ต๋อม

       3,545,600      3,545,600       3,545,600       3,545,600       3,545,600  12 คร้ัง คนพิการมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด/
งานพัฒนา

ชุมชน

รวม 3 24,110,000     24,110,000   24,110,000    24,110,000   24,110,000   
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ก. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข. หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม

ค. เป้าหมายท่ี 2 คนทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอต่อการด ารงชีวิต
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1.พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา

  ยุทธศาสตร์ท่ี  2   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     2.3 แผนงานสาธารณสุข

1 โครงการจัดกิจกรรม
ป้องกันควบคุมโรคต่างๆ

เพ่ือควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อ เช่น โรค
ไข้เลือดออก โรคเอดส์  

ไข้หวัดนก ฯลฯ

 -จัดหาน้ ายาเคมีและ 
เวชภัณฑ์และสมุนไพร/-
รณรงค์ประชาสัมพันธ์

           50,000          50,000           50,000           50,000           50,000  2 คร้ัง พ้ืนท่ีต าบลบ้านต๋อม
ปลอดจากโรคติดต่อ
และโรคระบาด

กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า

เพ่ือป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี

จัดซ้ือวัคซีน อุปกรณ์ใน
การฉีดและรายจ่ายอ่ืนท่ี
จ าเป็นเพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

           60,000          60,000           60,000           60,000           60,000  1 คร้ัง พ้ืนท่ีต าบลบ้านต๋อม
ปลอดจากโรคพิษสุนัข
บ้า

กอง
สาธารณสุขฯ

รวม 2 110,000         110,000       110,000        110,000       110,000       
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ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง

ก. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข. หมุดหมายท่ี 9 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง

ค. เป้าหมายท่ี 3 ประชาชนไทยได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1.พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา/ยุทธศาสตร์ท่ี 4.พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   ยุทธศาสตร์ท่ี  2   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

     2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1 โครงการสานฝันวันเด็ก

แห่งชาติ
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็ก

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 20,000            20,000          20,000           20,000          20,000          1 คร้ัง เด็กและเยาวชนมีเวที
แสดงออกมากข้ึน

ส านักปลัด/
งานศึกษา

2 โครงการแข่งขันกีฬาบ้าน
ต๋อมเกมส์

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ต าบลบ้านต๋อมเล่นกีฬา
และออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพ

จัดการแข่งขันกีฬาบ้าน
ต๋อมเกมส์

           80,000          80,000           80,000           80,000           80,000  1 คร้ัง ประชาชนต าบลบ้าน
ต๋อมมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง

ส านักปลัด/
งานศึกษา

3 โครงการกิจกรรมกีฬา 

ต าบลบ้านต๋อม

เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนเล่น

กีฬาและออกก าลังกาย
เพ่ือสุขภาพ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ

กีฬาในต าบลบ้านต๋อม

           40,000          40,000           40,000           40,000           40,000  1 คร้ัง เด็กและเยาวชนมี

สุขภาพพลานามัย
แข็งแรง

ส านักปลัด/

งานศึกษา

4 โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง

เพ่ืออนุรักษ์และสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีใน
ท้องถ่ิน

จัดงานประเพณีลอยกระทง            80,000          80,000           80,000           80,000           80,000  1 คร้ัง ประเพณีได้รับการสืบ
ทอดไม่สูญหาย

ส านักปลัด/
งานศึกษา

รวม 4 220,000         220,000       220,000        220,000       220,000       

154

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
     

ก. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. หมุดหมายท่ี 9 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง

ค. เป้าหมายท่ี 3 ประชาชนไทยได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4. พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   ยุทธศาสตร์ท่ี  2   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

     2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 โครงการส่งเสริมสถาบัน

ครอบครัวและพัฒนาสตรี
ต าบลบ้านต๋อม

เพ่ือให้สตรี ผู้สูงอายุ เด็ก
และเยาวชน มีความรู้เร่ือง
ข้อกฎหมาย สิทธิ

ประโยชน์ต่าง ๆ /สถาบัน
ครอบครัวมีสัมพันธภาพท่ี
ดี มีความรัก ความสามัคคี
 มีจิตอาสา มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน

กิจกรรม/อบรมให้ความรู้
เพ่ือน ามาใช้ในการด าเนิน
ชีวิต/ส่งเสริมสถาบัน 

ครอบครัวในชุมชน

           50,000          50,000           50,000           50,000           50,000  1 คร้ัง สตรี ผู้สูงอายุ เด็กและ

เยาวชน มีความรู้เร่ืองข้อ

กฎหมาย สิทธิประโยชน์

ต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ใน

การด าเนินชีวิต /

ครอบครัวมีสัมพันธภาพ

ท่ีดี มีความรัก ความ

สามัคคี มีจิตอาสา มีส่วน

ร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน

ส านักปลัด/
งานพัฒนา

ชุมชน

รวม 1 50,000          50,000         50,000         50,000         50,000         
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ข. หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอและเหมาะสม

ค. เป้าหมายท่ี 2 คนทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงต่อการด ารงชีวิต
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง
     

ก. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

    ยุทธศาสตร์ท่ี  3   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

      3.1 แผนงานการเกษตร
1 โครงการป้องกัน ก าจัด

ผักตบชวาและวัชพืช
เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์
กว๊านพะเยาให้มีความ
สวยงาม

 -ก าจัดผักตบชวา/ก าจัด
วัชพืชในกว๊านพะเยา,ล า
น้ าคูคลองในพ้ืนท่ีต าบล

บ้านต๋อม จัดหาเรือตัด
ผักตบชวา ฯลฯ

          100,000         100,000          100,000         100,000         100,000  1  คร้ัง ภูมิทัศน์บริเวณกว๊าน
พะเยา,ล าน้ าคูคลองใน
พ้ืนท่ีต าบลบ้านต๋อมมี

ความสวยงาม

กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
 ธรรมชาติและบริหาร
จัดการส่ิงแวดล้อม

เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีและ

ลดปัญหาภาวะโลกร้อน

 -บวชป่าและสืบชะตา
หาด อิงกว๊าน/ ก่อสร้าง
ฝายก้ันน้ าขนาดเล็ก/ 

ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก

           50,000          50,000           50,000           50,000           50,000  2  กิจกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมใน
พ้ืนท่ีมีความอุดม

สมบูรณ์

กอง
สาธารณสุขฯ

รวม 2 150,000         150,000       150,000        150,000       150,000       

156

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
      

ก. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ข. หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลง สภาพภูมิอากาศ

ค. เป้าหมายท่ี 3 สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

    ยุทธศาสตร์ท่ี  3   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

     3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1 โครงการป้องกันหมอก

ควันและไฟป่า
เพ่ือให้ต าบลบ้านต๋อมเกิด
ความสวยงามเป็นระเบียบ
 ปลอดมลพิษ

 - รณรงค์ป้องกันปัญหา  
ไฟป่า ฯลฯ

20,000            20,000          20,000           20,000          20,000          1  คร้ัง ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมได้รับ
การดูแล

ส านักปลัด/
งานป้องกันฯ

รวม 1 20,000          20,000         20,000         20,000         20,000         

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4. พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   ยุทธศาสตร์ท่ี  4   ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

   4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1 โครงการบริหารจัดการ

ศูนย์อปพร.เทศบาลต าบล

บ้านต๋อม

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของสมาชิก

 อปพร.

 - ฝึกอบรม/ทบทวน  
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 

ฯลฯ

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

ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด/
งานป้องกันฯ
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ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง 

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
      

ก. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ข. หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลง สภาพภูมิอากาศ

ค. เป้าหมายท่ี 3 สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ก. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง

ข. -

ค. -



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

2 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล

เพ่ือลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล

จัดหน่วยเฝ้าระวังในช่วง
เทศกาลต่างๆ

           10,000          10,000           10,000           10,000           10,000  2  คร้ัง อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลลดลง

ส านักปลัด/
งานป้องกันฯ

3 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติประจ าเทศบาล
ต าบลบ้านต๋อม

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ/เสริมสร้างความรู้
ด้านการบริหารจัดการสา
ธารณภัยท่ีมีรูปแบบและ
มาตรฐานเดียวกัน

  ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจ า

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

           30,000          30,000           30,000           30,000           30,000   1 แห่ง ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้
รูปแบบและมาตรฐาน
เดียวกัน

ส านักปลัด/
งานป้องกันฯ

รวม 3 70,000          70,000         70,000         70,000         70,000         

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4. พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   ยุทธศาสตร์ท่ี  4   ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

    4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด
เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี

 - ต้ังจุดตรวจเฝ้าระวัง ยา
เสพติดในพ้ืนท่ี จัด
กิจกรรมค่ายวิชาการต้าน

ภัยยาเสพติด ฯลฯ

10,000            10,000          10,000           10,000          10,000          1  กิจกรรม ต าบลบ้านต๋อมปลอด
ยาเสพติด

กอง
สาธารณสุขฯ

รวม 1 10,000          10,000         10,000         10,000         10,000         
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ค. -
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง
ข. -



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 พัฒนาการเมืองการบริหาร

   ยุทธศาสตร์ท่ี  4   ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

    4.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
1 โครงการจัดงานรัฐพิธี เพ่ือแสดงถึงความ

จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์

จัดกิจกรรมปกป้องและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์/เข้าร่วม

กิจกรรมงานรัฐพิธีต่างๆ

           40,000          40,000           40,000           40,000           40,000  5 คร้ัง ประชาชน ส่วนราชการ
ร่วมเทิดพระเกียรติ
และแสดง ความ

จงรักภักดี

ส านักปลัด/
งานบริหาร

ท่ัวไป

รวม 1 40,000          40,000         40,000         40,000         40,000         
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ก. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง

ข. -

ค. -
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6.พัฒนาการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์ท่ี  5   การบริหารจัดการท่ีดี  

   5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
1 โครงการจัดท าแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม
เพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนการเช่ือมโยง
และบูรณาการแผนพัฒนา

ในระดับพ้ืนท่ีให้เกิด
ประสิทธิภาพ, ส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ,   
แผนการด าเนินงาน , 
แบบรายงานการติดตาม

และประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ

           10,000          10,000           10,000           10,000           10,000  3 ประเภท แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ตรงกับปัญหาและ
ความต้องการของ

ประชาชน

ส านักปลัด/
งานแผนฯ

2 โครงการปรับปรุงแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ด้วยโปรแกรม 
Ltax-GIS และ Ltax-3000

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี

ปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของ
เทศบาลต าบลบ้านต๋อม

          250,000         250,000          250,000         250,000         250,000  18  หมู่บ้าน เทศบาลสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ความสามารถในการ
จัดเก็บภาษี/ระบบการ
จัดเก็บภาษีท่ีมี
มาตรฐานการจัดเก็บท่ี

ถูกต้องเป็นธรรม

กองคลัง/งาน
จัดเก็บรายได้
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ก. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน

ค. เป้าหมายท่ี 1 การบริการภาครัฐมีคุณภาพ เข้าถึงได้

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

3 โครงการจัดงานวันเทศบาล เพ่ือระลึกถึงความส าคัญ
และความเป็นมาของการ
ก่อก าเนิดเทศบาล

จัดกิจกรรมในวันท่ี  24 
เมษายนของทุกปี

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

ส านักปลัด/
งานบริหาร

ท่ัวไป

4 โครงการวันท้องถ่ินไทย เพ่ือระลึกถึงความส าคัญ
และความเป็นมาของการ
ปกครองท้องถ่ินไทย

จัดกิจกรรมในวันท่ี 18 
มีนาคมของทุกปี

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

ส านักปลัด/
งานบริหาร

ท่ัวไป

5 โครงการจัดการเลือกต้ัง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ

เลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาท้องถ่ินและ
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ
เลือกต้ัง ส.ส. , ส.ว. ฯลฯ

 ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิก

สภาท้องถ่ิน ,  ส.ส. , ส.ว.
 ฯลฯ

           50,000          50,000       1,000,000       1,000,000       1,000,000  18  หมู่บ้าน ผู้มีสิทธิเลือกต้ังใน

ต าบลบ้านต๋อมได้ใช้
สิทธิเลือกต้ังตาม
ระบอบประชาธิปไตย

ส านักปลัด/

งานบริหาร
ท่ัวไป

6 โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 

บุคลากรท้องถ่ิน

เพ่ือปลูกฝังด้านคุณธรรม 
จริยธรรม แก่บุคลากร

ท้องถ่ิน ให้สามารถ
น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน
และอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข

 - จัดกิจกรรมฝึกอบรม 20,000            20,000          20,000           20,000          20,000          1 คร้ัง บุคลากรท้องถ่ิน
สามารถปฏิบัติงานและ

ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างปรกติสุข

ส านักปลัด/
งานการ

เจ้าหน้าท่ี

รวม 6 345,000         345,000       1,295,000     1,295,000     1,295,000     
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6.พัฒนาการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์ท่ี  5   การบริหารจัดการท่ีดี  

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้น าชุมชนท้องถ่ิน ท้องท่ี 
ต าบลบ้านต๋อม

เพ่ือมีเครือข่ายในการ
พัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 
ระบบการบริหารจัดการ

ของ อปท. มีความเป็น
รูปธรรมและต่อเน่ือง

 - จัดกิจกรรมฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ

           50,000          50,000           50,000           50,000           50,000  1 คร้ัง กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ใน
พ้ืนท่ี มีเครือข่ายใน
การพัฒนาชุมชน

ท้องถ่ิน ระบบการ
บริหารจัดการของ 
อปท. มีความเป็น
รูปธรรมและต่อเน่ือง

ส านักปลัด/
กลุ่ม องค์กร
ต่าง ๆ ใน

พ้ืนท่ี/งาน
พัฒนาชุมชน

รวม 1 50,000          50,000         50,000         50,000         50,000         
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ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี   4   ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต

ค. เป้าหมายท่ี 2 ก าลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย และสามารถสร้างงานอนาคต



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3.พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

 ยุทธศาสตร์  1.ด้านเศรษฐกิจ

         1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการวางและจัดท าผัง
เมืองรวมเมืองพะเยา

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
วางและจัดท าผังเมืองรวม

เมืองพะเยา ใน
ปีงบประมาณ 2566

ผังเมืองรวมเมืองพะเยา 100,000          - - - -  1 แห่ง  เมืองหรือชุมชนมี
ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย/พัฒนา
คุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ให้ประชาชน
ในพ้ืนท่ีสามารถอยู่ใน
เขตพ้ืนท่ีได้อย่างมี
ความสุข

เทศบาลเมือง
พะเยา/กอง

ช่าง เทศบาล
ต าบลบ้านต๋อม

รวม 1 100,000         -                -              -               -              
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ อุดหนุนส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืน ๆ

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. หมุดหมายท่ี 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ท่ีส าคัญ ของภูมิภาค

ค. เป้าหมายท่ี 2 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4. พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 ยุทธศาสตร์ท่ี  2   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

     2.1 แผนงานการศึกษา
1 โครงการสนับสนุน

อาหารกลางวันโรงเรียน
เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
ได้รับสารอาหารท่ี
เหมาะสมกับวัย

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีต าบล
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
ได้รับสารอาหารท่ี
เหมาะสม

ทต.บ้านต๋อม/
ส านักปลัด/
งานศึกษา

รวม 1 1,276,800      1,276,800       1,276,800     1,276,800      1,276,800     

164

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความม่ันคง
     

ก. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม

ค. เป้าหมายท่ี 1 ครัวเรือนท่ีมีแนวโน้มกลายเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีโอกาสในการเล่ือนสถานะ ทางเศรษฐกิจและสังคมจนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างย่ังยืน



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1.พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา

   ยุทธศาสตร์ท่ี  2   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

       2.2 แผนงานงบกลาง
1 โครงการสนับสนุน

กองทุนหลักประกัน 
สุขภาพ (สปสช.)

เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านสาธารณสุข
ในต าบล

สนับสนุนงบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 (สปสช.)

          313,400           313,400          313,400           313,400         313,400  18 หมู่บ้าน ประชาชนพ้ืนท่ี
ต าบลบ้านต๋อมมี
สุขภาพพลานามัยท่ี

สมบูรณ์ แข็งแรง

ทต.บ้านต๋อม/
กอง

สาธารณสุขฯ

รวม 1 313,400         313,400         313,400        313,400         313,400       
     2.3 แผนงานสาธารณสุข

1 โครงการตาม

พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพ่ืออุดหนุนหมู่บ้านใน

ต าบลบ้านต๋อม ตาม
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 18 หมู่บ้าน ๆ
 ละ 20,000  บาท

โครงการตามพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุขของ
หมู่บ้านในเขตต าบลบ้าน
ต๋อม จ านวน 18 หมู่บ้าน

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

ต าบลบ้านต๋อมมี

สุขภาพพลานามัยท่ีดี

และพัฒนาคุณภาพ

ด้านการบริการทาง

สาธารณสุข

ทต.บ้านต๋อม/

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รวม 1 360,000         360,000         360,000        360,000         360,000       
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ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง
     

ก. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข. หมุดหมายท่ี 9 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง

ค. เป้าหมายท่ี 3 ประชาชนไทยได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  4 . พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   ยุทธศาสตร์ท่ี  4   ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

    4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1 โครงการศูนย์ปฏิบัติการ

ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อ าเภอเมือง  จังหวัด
พะเยา

เพ่ือเป็นศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.ในเขต

 อ.เมืองพะเยา /รวบรวม
ข้อมูลปัญหาความต้องการ
ของประชาชน บริการ
ข้อมูลข่าวสารให้
ค าปรึกษาประชาชนตาม
อ านาจหน้าท่ีฯ

จัดด้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน อ.เมืองพะเยา ณ 
ท่ีว่าการอ าเภอเมืองพะเยา 
(ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินอ าเภอ
เมืองพะเยา)

12,000            12,000            12,000           12,000            12,000          1 แห่ง มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน

การช่วยเหลือประชาชน

ของ อปท.ในเขตอ าเภอ

เมืองพะเยา จังหวัด

พะเยา ซ่ึงเป็นแหล่ง

รวบรวมข้อมูลปัญหา

ความต้องการของ

ประชาชนและประสาน

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใน

การช่วยเหลือประชาชน

 ฯลฯ

ทต.บ้านต๋อม/
ส านักปลัด/
งานป้องกันฯ

รวม 1 12,000          12,000           12,000         12,000          12,000         
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ก. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง

ข. -ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง
     ค. -



แบบ ผ.02/1

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3.พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

 ยุทธศาสตร์  1.ด้านเศรษฐกิจ

         1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงผิวลาด

ยาง  หมู่ท่ี 2  ต าบลบ้าน

ต๋อม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและปลอดภัย

ในการเดินทาง

 ปรับปรุงผิวลาดยาง AC 

กว้าง 4.00 เมตร  ยาว  165

 เมตร

267,300          1 สาย  ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัย

ในการเดินทาง

แผนพัฒนา

หมู่บ้าน หมู่ท่ี

 2

กองช่าง

2 โครงการขยายผิวจราจร

ถนน คสล.  หมู่ท่ี 5   ต.

บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและปลอดภัย

ในการเดินทาง

 ขยายผิวจราจรถนน 

คสล. กว้าง  2.00 เมตร  

ยาว 430 เมตร  หนา 

0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า  825 ตารางเมตร

636,900         1 สาย ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัย

ในการเดินทาง

แผนพัฒนา

หมู่บ้าน หมู่ท่ี

 5

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. หมุดหมายท่ี 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ท่ีส าคัญ ของภูมิภาค

ค. เป้าหมายท่ี 2 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

3 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.หมู่ท่ี 7  ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและปลอดภัย

ในการเดินทาง

 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 

 4.00 เมตร  ยาว 400 

เมตร  หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  

1,600 ตารางเมตร

1,235,200       1 สาย ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัย

ในการเดินทาง

แผนพัฒนา

หมู่บ้าน หมู่ท่ี

 7

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนหิน

คลุกบดอัดแน่น  หมู่ท่ี 7 

ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร

 ก่อสร้างถนนหินคลุกบด

อัดแน่นกว้างเฉล่ีย 4.00 

ม.หนาเฉล่ีย 0.15ม. ยาว 

500.00 ม. หรือมีปริมาณ

หินคลุก 450 ลบ.ม.

370,000        1 สาย เกษตรกรจะได้รับ

ความสะดวกในการ

ขนส่งสินค้าทางการ

เกษตร

แผนพัฒนา

หมู่บ้าน หมู่ท่ี

 7

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนหิน

คลุกบดอัดแน่น  หมู่ท่ี 7 

ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร

 ก่อสร้างถนนหินคลุกบด

อัดแน่นกว้างเฉล่ีย 4.00 

ม.หนาเฉล่ีย 0.15ม. ยาว 

1,000.00 ม. หรือมี

ปริมาณหินคลุก 900 ลบ.

ม.

740,000         1 สาย เกษตรกรจะได้รับ

ความสะดวกในการ

ขนส่งสินค้าทางการ

เกษตร

แผนพัฒนา

หมู่บ้าน หมู่ท่ี

 7

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.หมู่ท่ี 8  ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและปลอดภัย

ในการเดินทาง

 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 

 4.00 เมตร  ยาว 500 

เมตร  หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  

2,000 ตารางเมตร

1,544,000     1 สาย ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัย

ในการเดินทาง

แผนพัฒนา

หมู่บ้าน หมู่ท่ี

 8

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.หมู่ท่ี 8  ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและปลอดภัย

ในการเดินทาง

849,200         1 สาย ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัย

ในการเดินทาง

แผนพัฒนา

หมู่บ้าน หมู่ท่ี

 8

กองช่าง

168

 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00 เมตร  ยาว

 275 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า  1,100 ตารางเมตร



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

8 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.หมู่ท่ี 8  ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและปลอดภัย

ในการเดินทาง

 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 

 4.00 เมตร  ยาว 240 

เมตร  หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  

960 ตารางเมตร

741,120        1 สาย ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัย

ในการเดินทาง

แผนพัฒนา

หมู่บ้าน หมู่ท่ี

 8

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.หมู่ท่ี 9  ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและปลอดภัย

ในการเดินทาง

 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 

 4.00 เมตร  ยาว 630 

เมตร  หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  

2,520 ตารางเมตร

1,945,440       1 สาย ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัย

ในการเดินทาง

แผนพัฒนา

หมู่บ้าน หมู่ท่ี

 9

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.หมู่ท่ี 9  ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและปลอดภัย

ในการเดินทาง

 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 

 4.00 เมตร  ยาว 600 

เมตร  หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  

2,400 ตารางเมตร

1,852,800     1 สาย ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัย

ในการเดินทาง

แผนพัฒนา

หมู่บ้าน หมู่ท่ี

 9

กองช่าง

11 โครงการปรับปรุงผิวลาด

ยาง  หมู่ท่ี 10  ต าบล

บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและปลอดภัย

ในการเดินทาง

 ปรับปรุงผิวลาดยาง AC 

กว้าง 4.00 เมตร  ยาว  

890 เมตร

1,441,800        1 สาย  ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัย

ในการเดินทาง

แผนพัฒนา

หมู่บ้าน หมู่ท่ี

 10

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.หมู่ท่ี 10  ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและปลอดภัย

ในการเดินทาง

 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 

 4.00 เมตร  ยาว 600 

เมตร  หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  

2,400 ตารางเมตร

1,852,800     1 สาย ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัย

ในการเดินทาง

แผนพัฒนา

หมู่บ้าน หมู่ท่ี

 10

กองช่าง

169



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

13 โครงการวางท่อระบายน้ า

 คสล. พร้อมบ่อพัก ม.11 

ต าบลบ้านต๋อม

เพ่ือระบายน้ าและแก้ไข

ปัญหาน้ าท่วมขังในหมู่บ้าน

 วางท่อ คสล.Dai 0.40ม.

จ านวน 151 ท่อน พร้อม

บ่อพัก 15 บ่อ

236,364         1 แห่ง สามารถแก้ปัญหาน้ า

ท่วมขังและระบายน้ า

ได้ดีข้ึน

แผนพัฒนา

หมู่บ้าน หมู่ท่ี

 11

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนนหิน

คลุกบดอัดแน่น  หมู่ท่ี 12

 ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร

 ก่อสร้างถนนหินคลุกบด

อัดแน่นกว้างเฉล่ีย 4.00 

ม.หนาเฉล่ีย 0.15ม. ยาว 

565.00 ม. หรือมีปริมาณ

หินคลุก 508.50 ลบ.ม.

418,100         1 สาย เกษตรกรจะได้รับ

ความสะดวกในการ

ขนส่งสินค้าทางการ

เกษตร

แผนพัฒนา

หมู่บ้าน หมู่ท่ี

 12

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างเมรุเตา

เด่ียว หมู่ท่ี 16 ต าบลบ้าน

ต๋อม

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี

ประกอบพิธีฌาปนกิจศพ

ก่อสร้างเมรุเตาเด่ียว หมู่ท่ี

 16 ต าบลบ้านต๋อม

1,100,000       1 แห่ง ประชาชนมีสถานท่ี

ประกอบพิธีฌาปนกิจ

ศพ

แผนพัฒนา

หมู่บ้าน หมู่ท่ี

 16

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า คสล. พร้อมฝา

ปิด ม.18  ต าบลบ้านต๋อม

เพ่ือระบายน้ าและแก้ไข

ปัญหาน้ าท่วมขังในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล.ปากกว้าง  0.30 

เมตร  ลึก 0.30 เมตร 

หนา 0.10 เมตร ยาว 340

 เมตร (170*2)

748,000         1 สาย สามารถแก้ไขปัญหา

น้ าท่วมขังและระบาย

น้ าได้ดีข้ึน

แผนพัฒนา

หมู่บ้าน หมู่ท่ี

 18

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า คสล. พร้อมฝา

ปิด ม.18  ต าบลบ้านต๋อม

เพ่ือระบายน้ าและแก้ไข

ปัญหาน้ าท่วมขังในหมู่บ้าน

462,000        1 สาย สามารถแก้ไขปัญหา

น้ าท่วมขังและระบาย

น้ าได้ดีข้ึน

แผนพัฒนา

หมู่บ้าน หมู่ท่ี

 18

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างถนนหิน

คลุกบดอัดแน่น  หมู่ท่ี 18 

 ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร

377,400         1 สาย เกษตรกรจะได้รับ

ความสะดวกในการ

ขนส่งสินค้าทางการ

เกษตร

แผนพัฒนา

หมู่บ้าน หมู่ท่ี

 18

กองช่าง

รวม 18 8,029,104     6,081,600    1,966,600     741,120       -            

170

 ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นกว้างเฉล่ีย 

4.00 ม.หนาเฉล่ีย 0.15ม. ยาว 510.00 ม. 

หรือมีปริมาณหินคลุก 3,060.00 ลบ.ม.

 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ปากกว้าง  0.30

 เมตร  ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว

 210 เมตร



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

จ.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

    ยุทธศาสตร์ท่ี  1   ด้านเศรษฐกิจ 

       1.3 แผนงานการเกษตร

1  ดาดล าเหมือง คสล.

ปากกว้าง  1.20 เมตร

60,721          1 แห่ง กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างพนัง 

คสล.  หมู่ท่ี 6  ต าบล

บ้านต๋อม

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าเซาะ

ตล่ิงในพ้ืนท่ี

 ก่อสร้างพนัง คสล.สูง 

2.50 เมตร  ยาว  200 

เมตร

2,300,000       1 แห่ง สามารถป้องกันความ

เสียหายจากน้ าเซาะตล่ิง

แผนพัฒนา

หมู่บ้าน หมู่ท่ี

 6

กองช่าง

3  โครงการดาดล าเหมือง 

คสล.  หมู่ท่ี 8  ต าบล

บ้านต๋อม

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ า

ส าหรับใช้ในการเกษตร

อย่างเพียงพอ

 ดาดล าเหมือง คสล.

ปากกว้าง  1.20 เมตร  

ลึก 0.50 เมตร  ก้นกว้าง 

 0.30 เมตร ยาว 470 

เมตร (ขุดดินไหม่ยาว120

ม.)

1,117,855        1 แห่ง เกษตรกรมีน้ าส าหรับใช้

ในการเกษตรอย่าง

เพียงพอ

แผนพัฒนา

หมู่บ้าน หมู่ท่ี

 8

กองช่าง

รวม 3 3,417,855     60,721        -              -             -            
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ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง

ก. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. หมุดหมายท่ี 1 ไทยเป็นประเทศช้ันน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

ค. เป้าหมายท่ี 1 มูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงข้ึน

 ลึก 0.50 เมตร  ก้นกว้าง  0.30 เมตร ยาว 100 เมตร พร้อม

วางท่อระบายน้ า คสล. Dai 0.40 เมตร จ านวน 9 ท่อน

เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ า

ส าหรับใช้ในการเกษตร

อย่างเพียงพอ

 โครงการดาดล าเหมือง 

คสล. พร้อมวางท่อระบาย

น้ า คสล. หมู่ท่ี 2  ต าบล

บ้านต๋อม

เกษตรกรมีน้ าส าหรับใช้

ในการเกษตรอย่าง

เพียงพอ

แผนพัฒนา

หมู่บ้าน หมู่ท่ี

 2



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง

จ.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

 ยุทธศาสตร์  1.ด้านเศรษฐกิจ

         1.4  แผนงานเคหะและชุมชน
1 โครงการขยายเขตประปา

ส่วนภูมิภาค ม.5

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพ่ือ

การอุปโภคบริโภคอย่าง

เพียงพอ

ขยายเขตประปาส่วน

ภูมิภาค

600,000         1 แห่ง ประชาชนมีน้ าเพ่ือการ

อุปโภคบริโภคอย่าง

เพียงพอ

แผนพัฒนา

หมู่บ้าน หมู่ท่ี

 5

กองช่าง

2 โครงการขยายเขตประปา

ส่วนภูมิภาค ม.9

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพ่ือ

การอุปโภคบริโภคอย่าง

เพียงพอ

ขยายเขตประปาส่วน

ภูมิภาค

800,000         1 แห่ง ประชาชนมีน้ าเพ่ือการ

อุปโภคบริโภคอย่าง

เพียงพอ

แผนพัฒนา

หมู่บ้าน หมู่ท่ี

 9

กองช่าง

รวม 2 1,400,000     -             -              -             -            
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ก. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง

ข. หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ค. เป้าหมายท่ี 2 ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง



แบบ ผ.02/2

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1. พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูงข้ึน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

 ยุทธศาสตร์ท่ี  1.ด้านเศรษฐกิจ

     1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ม.1, ม.15
 ต.บ้านต๋อม เช่ือม ม.12

 ต.ท่าวังทอง

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
เดินทาง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 ม.
 ยาว 2,400 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 11,500 ตร.ม.

7,357,000 7,357,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง

ส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้อง/กอง

ช่าง

2 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการ

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต จ านวน 2
 ช่วง

7,026,000 7,026,000 - - - 2 ช่วง
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ช่วงท่ี 1 กว้างเฉล่ีย 5 เมตร ยาว 1,128 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  5,640 ตารางเมตร

ช่วงท่ี 2 กว้างเฉล่ีย 5 เมตร ยาว 1,272 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,860 ตารางเมตร

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต  หมู่ท่ี 1 
เช่ือมหมู่ท่ี 15 ต.บ้าน
ต๋อม เช่ือม ต.ท่าวังทอง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง

ส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้อง/กอง

ช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. หมุดหมายท่ี 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ท่ีส าคัญ ของภูมิภาค

ค. เป้าหมายท่ี 2 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

3 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ม.2 ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

ก่อสร้างถนน คสล. จ านวน 2

 ช่วง ความยาวรวม 200 ม.
480,000 480,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การเดินทาง

ส่วนราชการท่ี

เก่ียวข้อง/กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ม.3 ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม.

 ยาว 200 ม. หนาเฉล่ีย 0.15

 ม. (ซอยศาลเจ้าพ่อหมู่บ้าน)

480,000 480,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การเดินทาง

ส่วนราชการท่ี

เก่ียวข้อง/กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ม.3 ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. 

ยาว 200 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

(ซอยหาดอิงกว๊าน)

480,000 480,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การเดินทาง

ส่วนราชการท่ี

เก่ียวข้อง/กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ม.4 ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก

และปลอดภัยในการ
เดินทาง

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4
 ม. หนา  0.15 ม.  ยาว 

221 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 884 ตรม.

495,000 495,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

และปลอดภัยใน
การเดินทาง

ส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้อง/กอง

ช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังบดอัดแน่น ม 5 
ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
เดินทาง

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
แน่น กว้าง 3.50 ม. ยาว 
970 ม. หนาเฉล่ีย  0.20 ม.

140,000 140,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง

ส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้อง/กอง

ช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังบดอัดแน่น ม.5 , 
ม.6 , ม.7 ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
เดินทาง

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
แน่น กว้าง 3.50 ม. ยาว 
1,140  ม. หนาเฉล่ีย  0.20
 ม.

165,000 165,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง

ส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้อง/กอง

ช่าง

174



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

9 โครงการก่อสร้างถนนหิน

คลุก ม.5 , ม.6 , ม.7 ต.

บ้านต๋อม เช่ือม ม.1  ต.

สันป่าม่วง

เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตร

ก่อสร้างถนนหินคลุก  กว้าง  

4 ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉล่ีย

 0.15 ม.

450,000 450,000 - - - 1 สาย เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกใน

การขนส่งผลผลิต

ทางการ  เกษตร

ส่วนราชการท่ี

เก่ียวข้อง/กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ม.5 ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม.

 ยาว 200 ม. หนาเฉล่ีย 0.15

 ม. (ซอยตรงข้ามอาคาร

เอนกประสงค์หมู่ 5)

480,000 480,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การเดินทาง

ส่วนราชการท่ี

เก่ียวข้อง/กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถังเก็บ

น  าประปาแบบหอถังสูง 

ม.6  ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชนใน

พื นท่ีมีน  าเพ่ือการ

อุปโภคบริโภคอย่าง

พอเพียง

ก่อสร้างถังเก็บน  าประปาแบบ

หอถังสูง
            387,100           387,100 - - - 1 แห่ง ประชาชนในพื นท่ีมี

น  าเพ่ือการอุปโภค

บริโภคอย่างพอเพียง

ส่วนราชการท่ี

เก่ียวข้อง/กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนนหิน

คลุก ม.7 , ม.8 ต.บ้าน

ต๋อม เช่ือม ม.11  ต.

บ้านต  า

เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตร

ก่อสร้างถนนหินคลุก  กว้าง  

4 ม. ยาว 4,200 ม. หนาเฉล่ีย

 0.15 ม.

1,890,000 1,890,000 - - - 1 สาย เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกใน

การขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตร

ส่วนราชการท่ี

เก่ียวข้อง/กองช่าง

13 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต  ม.7 ต.บ้าน

ต๋อม เช่ือม ม.1  ต.สันป่า

ม่วง

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการเดินทาง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต   กว้าง 4 ม. ยาว 

2,140 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า

 8,560 ตร.ม.

5,363,000 5,363,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

เดินทาง

ส่วนราชการท่ี

เก่ียวข้อง/กองช่าง

175



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

14 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์   ติกคอนกรีต
  หมู่ท่ี 7 ต.บ้านต๋อม 
เช่ือม ต.สันป่าม่วง

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
เดินทาง

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์    ติ
กคอนกรีต  กว้างเฉล่ีย 4 
เมตร ยาว 2,140 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
8,560 ตารางเมตร หนา
เฉล่ีย 0.05 เมตร

5,247,000 5,247,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง

ส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้อง/กอง

ช่าง

15 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ม.7 ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. 

ยาว 200 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

(ซอยทางเข้าบ้านม่ันคง)

480,000 480,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การเดินทาง

ส่วนราชการท่ี

เก่ียวข้อง/กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ม.7 ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. 

ยาว 200 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

(ซอยทางเข้าบ้านนายเก๋ง)

480,000 480,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การเดินทาง

ส่วนราชการท่ี

เก่ียวข้อง/กองช่าง

17 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ทางหลวง
ท้องถ่ิน รหัสสายทาง 

พย.ถ.12-007 บ้าน
ห้วยทรายค า หมู่ท่ี 8 
เช่ือมอ่างเก็บน้ าห้วยลึก

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
เดินทาง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉล่ีย
 5 เมตร ยาว 2,850 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

14,250 ตารางเมตร

9,527,000 9,527,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง

ส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้อง/กอง

ช่าง

176



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

18 โครงการปรับปรุงผิว
ทางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายทางหลวง
ท้องถ่ินสายบ้านห้วย
ทรายค า หมู่ท่ี 8  - 
บ้านต๋อมดง หมู่ท่ี 7 

รหัสสายทาง พยถ. 
12-006

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
เดินทาง

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีต กว้างเฉล่ีย 4  
เมตร ยาวรวม 2,810 เมตร 
 พิกัดจุดเร่ิมต้น LA=
19.197193 LONG=
99.818740 จุดส้ินสุด LA=

 19.204083 LONG= 
99.814384

          7,331,000        7,331,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง

ส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้อง/กอง

ช่าง

19 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก  ม.8  ต.บ้าน
ต๋อม เช่ือม ม.11 ต.
บ้านต  า

เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

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

1,412,000          1,412,000        - - - 1 สาย เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่ง
ผลผลิตทางการ  
เกษตร

ส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้อง/กอง

ช่าง

20 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก  ม.8  ต.บ้าน
ต๋อม เช่ือม ม.11 ต.
บ้านต  า

เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

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

1,581,000          1,581,000        - - - 1 สาย เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่ง
ผลผลิตทางการ  
เกษตร

ส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้อง/กอง

ช่าง

21 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ม.8 ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

ก่อสร้างถนน คสล. จ านวน 2

 ช่วง  ความยาวรวม 200 ม.  

 (ซอยข้างวัดห้วยทรายค า

และซอยเช่ือม ม.9)

480,000 480,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การเดินทาง

ส่วนราชการท่ี

เก่ียวข้อง/กองช่าง

177



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

22 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก  หมู่ท่ี 9 เช่ือม
หมู่ท่ี 5,6,7,8 ต.บ้าน
ต๋อม

1,281,000 1,281,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง/

ส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้อง/กอง

ช่าง

23 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก  หมู่ท่ี 9 เช่ือม
หมู่ท่ี 10 ต.บ้านต๋อม

ก่อสร้างถนนหินคลุก    
กว้าง 3 เมตร ยาว 910 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร
 หรือมีปริมาณหินคลุกไม่

น้อยกว่า  354  ลูกบาศก์
เมตร

258,000 258,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง/

ส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้อง/กอง

ช่าง

24 โครงการปรับปรุงผิว
ทางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายทางหลวง

ท้องถ่ินสายถนนทาง
หลวงหมายเลข (1193)
 หมู่ท่ี 9  - สามแยกวัด
บ้านร่องไผ่ หมู่ท่ี 10 
รหัสสายทาง พยถ. 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการ

เดินทาง

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีต กว้างเฉล่ีย 4 -
 5  เมตร ยาวรวม 630 

เมตร  พิกัดจุดเร่ิมต้น LA=
19.207453  LONG=
99.836713จุดส้ินสุด LA= 
19.206924  LONG= 
99.842302

          1,107,000        1,107,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน

การเดินทาง

ส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้อง/กอง

ช่าง

178

เกษตรกรได้รับความสะดวกในการ

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
เดินทาง/เพ่ือให้
เกษตรกรได้รับความ
สะดวกในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร

ก่อสร้างถนนหินคลุก    
กว้าง 3 เมตร ยาว 4,600 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร
 หรือมีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า  1,794  ลูกบาศก์
เมตร

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
เดินทาง/เพ่ือให้

เกษตรกรได้รับความ
สะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

เกษตรกรได้รับความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

25 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก ม.9,ม.10 ต.
บ้านต๋อม เช่ือม ม.3  
ต.บ้านต  า

เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

ก่อสร้างถนนหินคลุก  กว้าง
  3.50 ม. ยาว 1,390 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.12 ม.

500,000 500,000 - - - 1 สาย เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่ง
ผลผลิตทางการ  
เกษตร

ส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้อง/กอง

ช่าง

25 โครงการก่อสร้างถนน

หินคลุก ม.9,ม.10 ต.
บ้านต๋อม เช่ือม ม.3  
ต.บ้านต  า

เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

ก่อสร้างถนนหินคลุก  กว้าง

  3.50 ม. ยาว 1,390 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.12 ม.

500,000 500,000 - - - 1 สาย เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกใน
การขนส่ง
ผลผลิตทางการ  
เกษตร

ส่วนราชการท่ี

เก่ียวข้อง/กอง
ช่าง

26 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ม.10 ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม.

 ยาว 200 ม. หนาเฉล่ีย 0.15

 ม. (ซอยเลียบล าเหมืองร่องไผ่)

480,000 480,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การเดินทาง

ส่วนราชการท่ี

เก่ียวข้อง/กองช่าง

27 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก  หมู่ท่ี 10 
เช่ือมหมู่ท่ี 9 ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
เดินทาง/เพ่ือให้

เกษตรกรได้รับความ
สะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

ก่อสร้างถนนหินคลุก    
กว้าง 3 เมตร ยาว 1,390 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร
 หรือมีปริมาณหินคลุกไม่

น้อยกว่า  542  ลูกบาศก์
เมตร

395,000 395,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง/

เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

ส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้อง/กอง

ช่าง

179



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

28 ก่อสร้างระบบระบายน้ า 

จ านวน 4 ช่วง ดังน้ี
          7,335,000        7,335,000 - - - 4 ช่วง สามารถระบาย

น้ าและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง

ส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้อง/กอง

ช่าง

29 โครงการก่อสร้างถนน

หินคลุก  ม.11  ต.บ้าน
ต๋อม เช่ือม ม.12 ต.ท่า
วังทอง

เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

ก่อสร้างถนนหินคลุก  กว้าง

  4 ม. ยาว 1,290 ม.  หนา
เฉล่ีย 0.15 ม.

728,000             728,000          - - - 1 สาย เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกใน
การขนส่ง
ผลผลิตทางการ  
เกษตร

ส่วนราชการท่ี

เก่ียวข้อง/กอง
ช่าง

30 โครงการปรับปรุงผิว
ทางแอสฟัลท์ติกคอนก

รีต สายทางหลวง
ท้องถ่ินสายบ้านสันป่า
ง้ิว หมู่ท่ี 12  - บ้านสัน
หนองเหนียว หมู่ท่ี 3 
รหัสสายทาง พยถ. 
12-003

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก

และปลอดภัยในการ
เดินทาง

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีต กว้างเฉล่ีย 4-5

 เมตร ยาวรวม 1,560 เมตร
  พิกัดจุดเร่ิมต้น LA=
19.198673 LONG=
99.847547 จุดส้ินสุด LA=
 19.192882 LONG= 
99.858475

          2,574,000        2,574,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

และปลอดภัยใน
การเดินทาง

ส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้อง/กอง

ช่าง
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โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านแท่นดอกไม้
 หมู่ท่ี  11 และหมู่ท่ี  
17 ต าบลบ้านต๋อม 

เพ่ือระบายน้ าและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน (1) ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.แบบมีฝาปิด กว้าง 0.90 ม. ลึกเฉล่ีย 0.60

 ม. หนา 0.125 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 710 ม.

 (2) ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.แบบมีฝาปิด กว้าง 0.40 ม. ลึกเฉล่ีย 0.40

 ม. หนา 0.10 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 710 ม.

(3) ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.แบบไม่มีฝาปิด กว้าง 1.20 ม. ลึกเฉล่ีย 

1.20 ม. หนา 0.15 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 150 ม. 

(4) วางท่อระบายน้ า คสล.Dia  1.00 ม. จ านวน 235 ท่อน พร้อมบ่อพัก 

จ านวน 23 บ่อ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

31 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ม.12ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง

เฉล่ีย 2.5 - 4 ม. ยาว 128 ม.

 หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

250,000 250,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การเดินทาง

ส่วนราชการท่ี

เก่ียวข้อง/กองช่าง

32 โครงการวางท่อระบายน  า

 คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ท่ี 

12 ต าบลบ้านต๋อม

เพ่ือระบายน  าและ

แก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง

ในหมู่บ้าน

วางท่อระบายน  า คสล.พร้อม

บ่อพัก
            377,000           377,000 - - - 1  สาย สามารถระบายน  า

และแก้ไขปัญหาน  า

ท่วมขังในหมู่บ้าน

ส่วนราชการท่ี

เก่ียวข้อง/กองช่าง

33 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน  า คสล.พร้อมฝา

ปิด ม.13 ต.บ้านต๋อม

เพ่ือระบายน  าและ

แก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง

ในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน  า คสล.

พร้อมฝาปิด กว้าง 0.30 ม. ลึก

เฉล่ีย 0.30 ม. หนา 0.10 ม. 

ยาว 208 ม.

437,000 437,000 - - - 1 สาย สามารถระบายน  า

และแก้ไขปัญหาน  า

ท่วมขังในหมู่บ้าน

ส่วนราชการท่ี

เก่ียวข้อง/กองช่าง

34 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ม.13ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง  4 ม.

 ยาว 200 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

  (ซอยทางเข้าบ่อดิน)

480,000 480,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การเดินทาง

ส่วนราชการท่ี

เก่ียวข้อง/กองช่าง

35 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์   ติกคอนกรีต
  หมู่ท่ี 14 ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการ

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์      ติ

กคอนกรีต  จ านวน 2 ช่วง
912,000 912,000 - - - 2 ช่วง ประชาชนได้รับ

ความสะดวก
และปลอดภัยใน

ส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้อง/กอง

ช่าง

36 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ม.14ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง  4 ม.

 ยาว 155 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

  (ซอยทางเข้าท่าเรือร่องห้าป่า

ฉ าฉา)

372,000 372,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

ส่วนราชการท่ี

เก่ียวข้อง/กองช่าง
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ช่วงท่ี 2 กว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาวรวม 235 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร

 ช่วงท่ี 1 กว้างเฉล่ีย 4.00-6.00 เมตร ยาวรวม 270 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,555 

ตารางเมตร



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

37 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ม.14ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้างเฉล่ีย 

2.50 -   4 ม. ยาว 128 ม. หนา

เฉล่ีย 0.15 ม.  (ซอยทางเข้า

ท่าเรือร่องห้าป่าฉ าฉา)

372,000 372,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

ส่วนราชการท่ี

เก่ียวข้อง/กองช่าง

38 โครงการก่อสร้างขยาย

ไหล่ทางถนน คสล. หมู่
ท่ี 14 ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
เดินทาง

 ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน

 คสล. 2 ข้าง กว้าง 1 ม. 
ยาวรวม 2 ข้าง 872 ม. 
หนา 0.15 ม. มีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 872 ตรม.

            499,000           499,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ

ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง

ส่วนราชการท่ี

เก่ียวข้อง/กอง
ช่าง

39 โครงการปรับปรุงถนน
เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 

15,16 ต.บ้านต๋อม 
เช่ือม หมู่ท่ี 12 ต.ท่าวัง
ทอง

เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการ

ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

ปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร
 กว้าง 4 ม. ยาว 1,875 ม. 

หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

711,000 711,000 - - - 1  สาย เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกใน

การขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตร

ส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้อง/กอง

ช่าง

40 โครงการวางท่อระบายน  า

 คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ท่ี 

15 ต าบลบ้านต๋อม

เพ่ือระบายน  าและ

แก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง

ในหมู่บ้าน

วางท่อระบายน  า คสล.พร้อม

บ่อพัก
            494,500           494,500 - - - 1  สาย สามารถระบาย

น  าและแก้ไข

ปัญหาน  าท่วมขัง

ในหมู่บ้าน

ส่วนราชการท่ี

เก่ียวข้อง/กองช่าง

41 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ม.15ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง  4

 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉล่ีย 

0.15 ม.  (ซอยทางลงกว๊าน

พะเยา)

480,000 480,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การเดินทาง

ส่วนราชการท่ี

เก่ียวข้อง/กองช่าง

182



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

42 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก  ม.16  ต.บ้าน
ต๋อม เช่ือม ม.10 ต.
บ้านต  า

เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

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

1,129,000          1,129,000        - - - 1 สาย เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่ง
ผลผลิตทางการ  
เกษตร

ส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้อง/กอง

ช่าง

43 โครงการก่อสร้างถนน

หินคลุก  ม.16  ต.บ้าน
ต๋อม เช่ือม ม.10 ต.
บ้านต  า

เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

ก่อสร้างถนนหินคลุก  กว้าง

  4 ม. ยาว 1,300 ม.  หนา
เฉล่ีย 0.15 ม.

734,000             734,000          - - - 1 สาย เกษตรกรได้รับ

ความสะดวกใน
การขนส่ง
ผลผลิตทางการ  
เกษตร

ส่วนราชการท่ี

เก่ียวข้อง/กอง
ช่าง

44 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์

ติกคอนกรีต  บ้าน
เกษตรพัฒนา หมู่ท่ี 16
 ต าบลบ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก

และปลอดภัยในการ
เดินทาง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉล่ีย

 5 เมตร ยาวรวม 2,600 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
 13,000 ตารางเมตร

7,860,000 7,860,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

และปลอดภัยใน
การเดินทาง

ส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้อง/กอง

ช่าง

45 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ม.16ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

ก่อสร้าง ถนน คสล. จ านวน 2

 ช่วง ความยาวรวม 200 ม.
480,000 480,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การเดินทาง

ส่วนราชการท่ี

เก่ียวข้อง/กองช่าง

46 โครงการวางท่อส่ง

น  าประปาจากแก้มลิง

ห้วยส้ม - ประปาหมู่ท่ี 16

เพ่ือให้ประชาชนใน

พื นท่ีมีน  าเพ่ือการ

อุปโภคบริโภคอย่าง

พอเพียง

ขยายระบบท่อประปา วางท่อ

 PVC ขนาด 2" ความยาว 

3,500 เมตร

485,000 485,000 - - - 1 หมู่บ้าน ประชาชนในพื นท่ีมี

น  าเพ่ือการอุปโภค

บริโภคอย่างพอเพียง

ส่วนราชการท่ี

เก่ียวข้อง/กองช่าง

183



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

47 โครงการปรับปรุงผิว
ทางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายทางหลวง
ท้องถ่ินสายถนนทาง
หลวงหมายเลข (1) 
บ้านแท่นดอกไม้ หมู่ท่ี 

17  - สามแยกหลัง
แขวงทางหลวง จังหวัด
พะเยา รหัสสายทาง 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
เดินทาง

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีต กว้างเฉล่ีย 5 -
 6 เมตร ยาวรวม  1,190 
เมตร  พิกัดจุดเร่ิมต้น LA=
19.186514 LONG=
99.891065 จุดส้ินสุด LA=

 19.185589 LONG= 
99.881874

          2,493,000        2,493,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง

ส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้อง/กอง

ช่าง

48 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.บ้านแท่นดอกไม้ 

หมู่ท่ี 17 ต าบลบ้านต๋อม 

อ าเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการเดินทาง

 ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงท่ี 1 

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 

485.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

2,425.00 เมตร

          2,072,000        2,072,000 - - - 1  สาย ส่วนราชการท่ี

เก่ียวข้อง/กองช่าง

49 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ม.17ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง  4

 ม. ยาว 125 ม. หนาเฉล่ีย 

0.15 ม.  (ซอยอนุบาลสวน

เด็ก)

300,000 300,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การเดินทาง

ส่วนราชการท่ี

เก่ียวข้อง/กองช่าง

50 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ม.17ต.บ้านต๋อม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง  4

 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉล่ีย 

0.15 ม.  (ซอยเข้าโรงแรม

กว๊านพะเยา)

480,000 480,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การเดินทาง

ส่วนราชการท่ี

เก่ียวข้อง/กองช่าง
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ช่วงท่ี 3 ขนาดกว้าง 5.00  เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร

 ให้ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกและ

ปลอดภัยในการ

เดินทางช่วงท่ี 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800.00  เมตร



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

51 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน  า คสล.  ม.17 

ต.บ้านต๋อม

เพ่ือระบายน  าและ

แก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง

ในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน  า คสล. 

กว้าง 0.30 ม. สูง 0.40 ม. 

ยาว 180 ม.

495,000 495,000 - - - 1 สาย สามารถระบาย

น  าและแก้ไข

ปัญหาน  าท่วมขัง

ในหมู่บ้าน

ส่วนราชการท่ี

เก่ียวข้อง/กองช่าง

52 โครงการปรับปรุงผิว
ทางแอสฟัลท์ติกคอนก

รีต สายทางหลวง
ท้องถ่ินสายถนนทาง
หลวงหมายเลข (1) หมู่
ท่ี 18  - บ้านร่องห้า 
หมู่ท่ี 13 รหัสสายทาง 
พยถ. 12-013

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก

และปลอดภัยในการ
เดินทาง

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีต กว้างเฉล่ีย 4 

เมตร ยาวรวม 990 เมตร  
พิกัดจุดเร่ิมต้น LA=
19.212954 LONG=
99.869754 จุดส้ินสุด LA=
 19.215872 LONG= 
99.876835

          1,542,000        1,542,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

และปลอดภัยใน
การเดินทาง

ส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้อง/กอง

ช่าง

รวม 52 90,343,600       90,343,600     - - -
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

จ.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี  1. ด้านเศรษฐกิจ 

   1.3 แผนงานการเกษตร
1 โครงการก่อสร้างพนัง

กันดิน คสล. หมู่ท่ี 6 
ต าบลบ้านต๋อม

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
เซาะตล่ิงพ้ืนท่ีอยู่
อาศัยของประชาชน
ในพ้ืนท่ี

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
ประชาชนในพ้ืนท่ี

ส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้อง/กอง

ช่าง

รวม 1 700,000           700,000         - - -
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ก. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. หมุดหมายท่ี 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ท่ีส าคัญ ของภูมิภาค

ค. เป้าหมายท่ี 2 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง
     



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4.พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   ยุทธศาสตร์ท่ี  4. ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

   4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1 โครงการติดต้ัง

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV)

เพ่ือสร้างความม่ันคง 
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนต าบลบ้าน

ต๋อม

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 (CCTV) ในเขตต าบลบ้าน
ต๋อม

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

ส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้อง/
ส านักปลัด

รวม 1 1,000,000         1,000,000      1,000,000   1,000,000   1,000,000    
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ข. หมุดหมายท่ี 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ท่ีส าคัญ ของภูมิภาค

ค. เป้าหมายท่ี 2 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาคง.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามแนว
ชายแดน 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง



แบบ ผ.03

ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

ท่ี ครุภัณฑ์ เป้ำหมำย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 
2,400  ซีซี จ่านวน 1 คัน

2,500,000         2,500,000         ส่าหรับบริการประชาชนที 
ได้มาตรฐาน ปลอดภัย

กองสาธารณสุขและ
สิ งแวดล้อม

2,500,000        2,500,000        -                 -                 -                 

2 จัดซ้ือรถบรรทุก (6 ล้อ) ขนาด 175 แรงม้า จ่านวน 1 คัน 1,712,000         ส่าหรับบริการประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว ทั วถึง

กองช่าง

3 รถแทรกเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า (พร้อมอุปกรณ์)
 จ่านวน 1 คัน

798,300            ส่าหรับบริการประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว ทั วถึง

กองช่าง

4 รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่ต ่ากว่า 155  แรงม้า  

จ่านวน 1 คัน

3,900,000         ส่าหรับบริการประชาชน

ได้อย่างรวดเร็ว ทั วถึง

กองช่าง

6,410,300        -                 -                 -                 -                 
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ประเภทครุภัณฑ์

รวม

2.1 กลยุทธ์ พัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินงำนขององค์กร และส่งเสริมสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

     (1) แผนงำน อุตสำหกรรมและโยธำ

รวม

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม  อ ำเภอเมืองพะเยำ  จังหวัดพะเยำ

1. ประเภทครุภัณฑ์ ยำนพำหนะและขนส่ง

1.1 กลยุทธ์ สร้ำงเสริมสุขภำพอนำมัยของประชำชนและพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรทำงสำธำรณสุข

     (1) แผนงำน สำธำรณสุข

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลัก

งบประมำณ

2. ประเภทครุภัณฑ์ ยำนพำหนะและขนส่ง



ท่ี ครุภัณฑ์ เป้ำหมำย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

5 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบไร้สาย  (ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่

น้อยกว่า 5 ล้านพิกเซล) จ่านวน 1
 ชุด

             40,000 เพิ มความปลอดภัยแก่ชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน

ส่านักปลัด

6 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบมุมมองคงที ส่าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร แบบที  1 จ่านวน
 1 ชุด (8 จุด)

         1,000,000          1,000,000          1,000,000          1,000,000          1,000,000 ส่าหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยและ
วิเคราะห์ภาพ

ส่านักปลัด

1,042,566        1,000,000        1,000,000        1,000,000        1,000,000        
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     (1) แผนงำน กำรรักษำควำมสงบภำยใน

รวม

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลัก

3. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

3.1 กลยุทธ์ สร้ำงเสริมสุขภำพอนำมัยของประชำชนและพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรทำงสำธำรณสุข

งบประมำณ ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ



ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

1.1 กลยุทธ์ พัฒนำศักยภำพและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนขององค์กร และส่งเสริมสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

ท่ี วัสดุ เป้ำหมำย

(ผลผลิตของวัสดุ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 1. กระดาษ ปากกา แฟ้มเอกสาร ปริมาณที ใช้ในแต่ละปี 150,000            150,000            150,000            150,000            150,000            ส่านักปลัด

ธงชาติ พวงมาลัย พานพุ่ม ฯลฯ

2. น่้าดื ม จ่านวน 12 เดือน 50,000             50,000             50,000             50,000             50,000             มีน่้าส่าหรับดื มและบริการ
ประชาชน

200,000          200,000          200,000          200,000          200,000          

3.1 กลยุทธ์ พัฒนำศักยภำพและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนขององค์กร และส่งเสริมสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

1 หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟ ไมโครโฟน จ่านวน 12 เดือน 50,000             50,000             50,000             50,000             50,000             ส่านักปลัด

ฯลฯ

50,000            50,000            50,000            50,000            50,000            
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1. ประเภทวัสดุ ส ำนักงำน

     (1) แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป

งบประมำณ ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

รวม

การปฏิบัติงานมีความ

สะดวก รวดเร็ว

3. ประเภทวัสดุ ไฟฟ้ำและวิทยุ

     (1) แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป
การปฏิบัติงานมีความ
สะดวกรวดเร็ว

รวม

ประเภทวัสดุ

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลัก

แผนพัฒนำท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม  อ ำเภอเมืองพะเยำ  จังหวัดพะเยำ

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ



4.1 กลยุทธ์ พัฒนำศักยภำพและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนขององค์กร และส่งเสริมสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

ท่ี วัสดุ เป้ำหมำย

(ผลผลิตของวัสดุ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน่้า จ่านวน 12 เดือน 50,000             50,000             50,000             50,000             50,000             ส่านักปลัด

ถังแก๊ส ฯลฯ

50,000            50,000            50,000            50,000            50,000            

5.1 กลยุทธ์ พัฒนำศักยภำพและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนขององค์กร และส่งเสริมสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

1 เหล็ก ปูน ทราย ท่อน่้าอุปกรณ์ จ่านวน 12 เดือน 30,000             30,000             30,000             30,000             30,000             ส่านักปลัด

ประปา ฯลฯ

30,000            30,000            30,000            30,000            30,000            

6.1 กลยุทธ์ พัฒนำศักยภำพและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนขององค์กร และส่งเสริมสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

1 แบตเตอรี  น่้ากลั น อะไหล่ต่างๆฯลฯ จ่านวน 12 เดือน 20,000             20,000             20,000             20,000             20,000             ส่านักปลัด

20,000            20,000            20,000            20,000            20,000            
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4. ประเภทวัสดุ งำนบ้ำนงำนครัว

     (1) แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป

การปฏิบัติงานมีความ

สะดวกรวดเร็ว

5. ประเภทวัสดุ ก่อสร้ำง

รวม

     (1) แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป

งบประมำณ ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

การปฏิบัติงานมีความ
สะดวกรวดเร็ว

6. ประเภทวัสดุ ยำนพำหนะและขนส่ง

     (1) แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป
การปฏิบัติงานมีความ
สะดวกรวดเร็ว

รวม

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลัก

รวม



7.1 กลยุทธ์ พัฒนำศักยภำพและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนขององค์กร และส่งเสริมสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

ท่ี วัสดุ เป้ำหมำย

(ผลผลิตของวัสดุ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 น่้ามันดีเซล น่้ามันเบนซิน จ่านวน 12 เดือน 300,000            300,000            300,000            300,000            300,000            ส่านักปลัด

น่้ามันเครื อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ

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

7.1 กลยุทธ์ พัฒนำศักยภำพและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนขององค์กร และส่งเสริมสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

1 ฟิล์ม เมมโมรี การ์ด รูปสีหรือขาวด่า จ่านวน 12 เดือน 15,000             15,000             15,000             15,000             15,000             ส่านักปลัด

ที ได้รับจากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ

15,000            15,000            15,000            15,000            15,000            

7.1 กลยุทธ์ พัฒนำศักยภำพและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนขององค์กร และส่งเสริมสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

1 แป้นพิมพ์ เมาส์ ตลับผงส่าหรับ จ่านวน 12 เดือน 150,000            150,000            150,000            150,000            150,000            ส่านักปลัด

เครื องพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึก

ข้อมูล ฯลฯ

150,000          150,000          150,000          150,000          150,000          
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หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลัก

การปฏิบัติงานมีความ

สะดวกรวดเร็ว

7. ประเภทวัสดุ โฆษณำและเผยแพร่

     (1) แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป
การปฏิบัติงานมีความ
สะดวกรวดเร็ว

7. ประเภทวัสดุ เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

     (1) แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป

งบประมำณ ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

รวม

รวม

การปฏิบัติงานมีความ
สะดวกรวดเร็ว

รวม

7. ประเภทวัสดุ คอมพิวเตอร์

     (1) แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป



8.1 กลยุทธ์ พัฒนำศักยภำพและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนขององค์กร และส่งเสริมสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

ท่ี วัสดุ เป้ำหมำย
(ผลผลิตของวัสดุ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 1. กระดาษ ปากกา แฟ้มเอกสาร ปริมาณที ใช้ในแต่ละปี 150,000            150,000            150,000            150,000            150,000            กองคลัง

แบบพิมพ์ เก้าอ้ีพลาสติก ฯลฯ จ่านวน 12 เดือน

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

9.1 กลยุทธ์ พัฒนำศักยภำพและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนขององค์กร และส่งเสริมสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

1 หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟ ไมโครโฟน จ่านวน 12 เดือน 10,000             10,000             10,000             10,000             10,000             กองคลัง

ฯลฯ

10,000            10,000            10,000            10,000            10,000            

10.1 กลยุทธ์ พัฒนำศักยภำพและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนขององค์กร และส่งเสริมสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

1 น่้ามันดีเซล น่้ามันเบนซิน จ่านวน 12 เดือน 300,000            300,000            300,000            300,000            300,000            กองคลัง

น่้ามันเครื อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ

300,000          300,000          300,000          300,000          300,000          
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8. ประเภทวัสดุ ส ำนักงำน

     (1) แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป

งบประมำณ ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

การปฏิบัติงานมีความ
สะดวกรวดเร็ว

รวม

10. ประเภทวัสดุ เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

     (1) แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป

รวม

การปฏิบัติงานมีความ

สะดวก รวดเร็ว

รวม

9. ประเภทวัสดุ ไฟฟ้ำและวิทยุ

     (1) แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป
การปฏิบัติงานมีความ
สะดวกรวดเร็ว

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลัก



11.1 กลยุทธ์ พัฒนำศักยภำพและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนขององค์กร และส่งเสริมสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

ท่ี วัสดุ เป้ำหมำย
(ผลผลิตของวัสดุ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 แป้นพิมพ์ เมาส์ ตลับผงส่าหรับ จ่านวน 12 เดือน 150,000            150,000            150,000            150,000            150,000            กองคลัง

เครื องพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึก

ข้อมูล ฯลฯ

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

12.1 กลยุทธ์  สนับสนุนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

1 ชุดปฏิบัติงาน หมวก รองเท้า จ่านวน 12 เดือน 100,000            100,000            100,000            100,000            100,000            ส่านักปลัด

เข็มขัด ฯลฯ

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

13.1 กลยุทธ์  สนับสนุนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

1 ถังดับเพลิง น่้ายาเคมีส่าหรับ จ่านวน 12 เดือน 50,000             50,000             50,000             50,000             50,000             ส่านักปลัด

ถังดับเพลิง

50,000            50,000            50,000            50,000            50,000            
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งบประมำณ ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

11. ประเภทวัสดุ คอมพิวเตอร์

     (1) แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป

การปฏิบัติงานมีความ

สะดวกรวดเร็ว

รวม

12. ประเภทวัสดุ เคร่ืองแต่งกำย

การปฏิบัติงานมีความ
สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

รวม

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลัก

     (1) แผนงำน กำรรักษำควำมสงบภำยใน
การปฏิบัติงานมีความ
สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

รวม

13. ประเภทวัสดุ เคร่ืองแต่งกำย

     (1) แผนงำน กำรรักษำควำมสงบภำยใน



14.1 กลยุทธ์  สนับสนุนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

ท่ี วัสดุ เป้ำหมำย
(ผลผลิตของวัสดุ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 พ้ืนที หมู่ที  1 - 18 100,000            100,000            100,000            100,000            100,000            ส่านักปลัด

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

15.1 กลยุทธ์  ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับ ท้ังในระบบและนอกระบบ

ท่ี วัสดุ เป้ำหมำย
(ผลผลิตของวัสดุ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 1. กระดาษ ปากกา แฟ้มเอกสาร ปริมาณที ใช้ในแต่ละปี 30,000             30,000             30,000             30,000             30,000             ส่านักปลัด

เก้าอ้ี ฯลฯ

30,000            30,000            30,000            30,000            30,000            
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15. ประเภทวัสดุ ส ำนักงำน

     (1) แผนงำน กำรศึกษำ

งบประมำณ ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

การปฏิบัติงานมีความ
สะดวก รวดเร็ว

กระจกโค้งมน แผ่นป้ายจราจร ป้าย

เตือน กระบองไฟ กรวยจราจร แผง
ก้ัน สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรไป - 
มา และมีความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนนมากข้ึน

รวม

งบประมำณ ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลัก

รวม

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลัก

14. ประเภทวัสดุ จรำจร

     (1) แผนงำน กำรรักษำควำมสงบภำยใน



ท่ี วัสดุ เป้ำหมำย
(ผลผลิตของวัสดุ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน่้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 150,000            150,000            150,000            150,000            150,000            ส่านักปลัด

ที นอน ผู้ปูที นอน ฯลฯ จ่านวน 3 แห่ง

2 อาหารเสริม (นม) 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ่านวน 3 
แห่ง จ่านวน 250,000 บาท

850,000            850,000            850,000            850,000            850,000            ส่านักปลัด

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

ท่ี วัสดุ เป้ำหมำย
(ผลผลิตของวัสดุ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 แป้นพิมพ์ เมาส์ ตลับผงส่าหรับ จ่านวน 12 เดือน 50,000             50,000             50,000             50,000             50,000             กองคลัง

เครื องพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึก

ข้อมูล ฯลฯ

50,000            50,000            50,000            50,000            50,000            
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     (1) แผนงำน กำรศึกษำ
งบประมำณ ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนรับผิดชอบ

หลัก

การปฏิบัติงานมีความ
สะดวกรวดเร็ว

ต่าบลบ้านต๋อม และเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
ส่านักงานคณะกรรมการข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขต

พ้ืนที ต่าบลบ้านต๋อม

2. โรงเรียนในสังกัดส่านักงาน
คณะกรรมการข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)
ในเขตพ้ืนที ต่าบลบ้านต๋อม จ่านวน

 600,000 บาท

รวม

ได้สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) ให้แก่เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

รวม

16. ประเภทวัสดุ งำนบ้ำนงำนครัว

     (1) แผนงำน กำรศึกษำ
งบประมำณ ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนรับผิดชอบ

หลัก

การปฏิบัติงานมีความ

สะดวก รวดเร็ว

16.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับ ท้ังในระบบและนอกระบบ

17. ประเภทวัสดุ คอมพิวเตอร์

17.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับ ท้ังในระบบและนอกระบบ



18.1 กลยุทธ์  สร้ำงเสริมสุขภำพอนำมัยของประชำชนและพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรทำงสำธำรณสุข

ท่ี วัสดุ เป้ำหมำย
(ผลผลิตของวัสดุ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 1. กระดาษ ปากกา แฟ้มเอกสาร ปริมาณที ใช้ในแต่ละปี 30,000             30,000             30,000             30,000             30,000             กองสาธารณสุข

เก้าอ้ี ฯลฯ และสิ งแวดล้อม

30,000            30,000            30,000            30,000            30,000            

19.1 กลยุทธ์  สร้ำงเสริมสุขภำพอนำมัยของประชำชนและพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรทำงสำธำรณสุข

1 หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟ ไมโครโฟน จ่านวน 12 เดือน 20,000             20,000             20,000             20,000             20,000             กองสาธารณสุข

ฯลฯ และสิ งแวดล้อม

20,000            20,000            20,000            20,000            20,000            

20.1 กลยุทธ์  สร้ำงเสริมสุขภำพอนำมัยของประชำชนและพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรทำงสำธำรณสุข

1 แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน่้า จ่านวน 12 เดือน 30,000             30,000             30,000             30,000             30,000             กองสาธารณสุข

ถังแก๊ส ฯลฯ และสิ งแวดล้อม

30,000            30,000            30,000            30,000            30,000            
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รวม

20. ประเภทวัสดุ งำนบ้ำนงำนครัว

     (1) แผนงำน สำธำรณสุข
การปฏิบัติงานมีความ
สะดวกรวดเร็ว

รวม

     (1) แผนงำน สำธำรณสุข
งบประมำณ ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนรับผิดชอบ

หลัก

การปฏิบัติงานมีความ

สะดวก รวดเร็ว

รวม

19. ประเภทวัสดุ ไฟฟ้ำและวิทยุ

     (1) แผนงำน สำธำรณสุข
การปฏิบัติงานมีความ
สะดวกรวดเร็ว

18. ประเภทวัสดุ ส ำนักงำน



21.1 กลยุทธ์  สร้ำงเสริมสุขภำพอนำมัยของประชำชนและพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรทำงสำธำรณสุข

ท่ี วัสดุ เป้ำหมำย
(ผลผลิตของวัสดุ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 แบตเตอรี  น่้ากลั น อะไหล่ต่างๆ ฯลฯ จ่านวน 12 เดือน 30,000             30,000             30,000             30,000             30,000             กองสาธารณสุข

และสิ งแวดล้อม

30,000            30,000            30,000            30,000            30,000            

22.1 กลยุทธ์  สร้ำงเสริมสุขภำพอนำมัยของประชำชนและพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรทำงสำธำรณสุข

1 น่้ามันดีเซล น่้ามันเบนซิน จ่านวน 12 เดือน 400,000            400,000            400,000            400,000            400,000            กองสาธารณสุข

น่้ามันเครื อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ และสิ งแวดล้อม

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

23.1 กลยุทธ์  สร้ำงเสริมสุขภำพอนำมัยของประชำชนและพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรทำงสำธำรณสุข

1 น่้ายาฆ่าเช้ือป้องกันโรค วัคซีน จ่านวน 12 เดือน 200,000            200,000            200,000            200,000            200,000            กองสาธารณสุข

และเวชภัณฑยา ฯลฯ และสิ งแวดล้อม

200,000          200,000          200,000          200,000          200,000          

198

การปฏิบัติงานมีความ
สะดวกรวดเร็ว

รวม

23. ประเภทวัสดุ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

     (1) แผนงำน สำธำรณสุข
สามารถป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ/โรค
ระบาดได้ทันการณ์

รวม

     (1) แผนงำน สำธำรณสุข

การปฏิบัติงานมีความ

สะดวกรวดเร็ว

รวม

งบประมำณ ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลัก

22. ประเภทวัสดุ เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

     (1) แผนงำน สำธำรณสุข

21. ประเภทวัสดุ ยำนพำหนะและขนส่ง



24.1 กลยุทธ์  สร้ำงเสริมสุขภำพอนำมัยของประชำชนและพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรทำงสำธำรณสุข

ท่ี วัสดุ เป้ำหมำย
(ผลผลิตของวัสดุ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ชุดปฏิบัติงาน หมวก รองเท้า จ่านวน 12 เดือน 30,000             30,000             30,000             30,000             30,000             กองสาธารณสุข

เข็มขัด ฯลฯ และสิ งแวดล้อม

30,000            30,000            30,000            30,000            30,000            

25.1 กลยุทธ์  สร้ำงเสริมสุขภำพอนำมัยของประชำชนและพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรทำงสำธำรณสุข

1 แป้นพิมพ์ เมาส์ ตลับผงส่าหรับ จ่านวน 12 เดือน 30,000             30,000             30,000             30,000             30,000             กองสาธารณสุข

เครื องพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึก และสิ งแวดล้อม

ข้อมูล ฯลฯ

30,000            30,000            30,000            30,000            30,000            
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รวม

งบประมำณ ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลัก

25. ประเภทวัสดุ เคร่ืองแต่งกำย

     (1) แผนงำน สำธำรณสุข
การปฏิบัติงานมีความ
สะดวกรวดเร็ว

รวม

24. ประเภทวัสดุ เคร่ืองแต่งกำย

     (1) แผนงำน สำธำรณสุข

การปฏิบัติงานมีความ

สะดวก ปลอดภัย



26.1 กลยุทธ์  พัฒนำเส้นทำงคมนำคม กำรขนส่ง โทรคมนำคมและไฟฟ้ำ

ท่ี วัสดุ เป้ำหมำย
(ผลผลิตของวัสดุ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 1. กระดาษ ปากกา แฟ้มเอกสาร ปริมาณที ใช้ในแต่ละปี 40,000             40,000             40,000             40,000             40,000             กองช่าง

เก้าอ้ี ฯลฯ

40,000            40,000            40,000            40,000            40,000            

27.1 กลยุทธ์  พัฒนำเส้นทำงคมนำคม กำรขนส่ง โทรคมนำคมและไฟฟ้ำ

1 หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟ ไมโครโฟน จ่านวน 12 เดือน 180,000            180,000            180,000            180,000            180,000            กองช่าง

ฯลฯ

180,000          180,000          180,000          180,000          180,000          

28.1 กลยุทธ์  พัฒนำเส้นทำงคมนำคม กำรขนส่ง โทรคมนำคมและไฟฟ้ำ

1 แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน่้า จ่านวน 12 เดือน 30,000             30,000             30,000             30,000             30,000             กองช่าง

ถังแก๊ส ฯลฯ

30,000            30,000            30,000            30,000            30,000            
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รวม

28. ประเภทวัสดุ งำนบ้ำนงำนครัว

     (1) แผนงำน อุตสำหกรรมและกำรโยธำ
การปฏิบัติงานมีความ
สะดวกรวดเร็ว

รวม

     (1) แผนงำน อุตสำหกรรมและกำรโยธำ
งบประมำณ ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนรับผิดชอบ

หลัก

การปฏิบัติงานมีความ

สะดวก รวดเร็ว

รวม

27. ประเภทวัสดุ ไฟฟ้ำและวิทยุ

     (1) แผนงำน อุตสำหกรรมและกำรโยธำ
การปฏิบัติงานมีความ
สะดวกรวดเร็ว

26. ประเภทวัสดุ ส ำนักงำน



29.1 กลยุทธ์  พัฒนำเส้นทำงคมนำคม กำรขนส่ง โทรคมนำคมและไฟฟ้ำ

ท่ี วัสดุ เป้ำหมำย
(ผลผลิตของวัสดุ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็ก ท่อน่้า จ่านวน 12 เดือน 150,000            150,000            150,000            150,000            150,000            กองช่าง

อุปกรณ์ประปา ฯลฯ

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

30.1 กลยุทธ์  พัฒนำเส้นทำงคมนำคม กำรขนส่ง โทรคมนำคมและไฟฟ้ำ

1 แบตเตอรี  น่้ากลั น อะไหล่ต่างๆ ฯลฯ จ่านวน 12 เดือน 100,000            100,000            100,000            100,000            100,000            กองช่าง

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

31.1 กลยุทธ์  พัฒนำเส้นทำงคมนำคม กำรขนส่ง โทรคมนำคมและไฟฟ้ำ

1 น่้ามันดีเซล น่้ามันเบนซิน จ่านวน 12 เดือน 600,000            600,000            600,000            600,000            600,000            กองช่าง

น่้ามันเครื อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ

600,000          600,000          600,000          600,000          600,000          
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29. ประเภทวัสดุ ก่อสร้ำง

     (1) แผนงำน อุตสำหกรรมและกำรโยธำ
งบประมำณ ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนรับผิดชอบ

หลัก

การปฏิบัติงานมีความ

สะดวกรวดเร็ว

รวม

การปฏิบัติงานมีความ
สะดวกรวดเร็ว

รวม

31. ประเภทวัสดุ เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

     (1) แผนงำน อุตสำหกรรมและกำรโยธำ
การปฏิบัติงานมีความ
สะดวกรวดเร็ว

รวม

30. ประเภทวัสดุ ยำนพำหนะและขนส่ง

     (1) แผนงำน อุตสำหกรรมและกำรโยธำ



32.1 กลยุทธ์  พัฒนำเส้นทำงคมนำคม กำรขนส่ง โทรคมนำคมและไฟฟ้ำ

ท่ี วัสดุ เป้ำหมำย
(ผลผลิตของวัสดุ) 2566 2567 2568 2569 2570

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 พันธ์ุพืช ต้นไม้ ปุ๋ย วัสดุสารเคมี จ่านวน 12 เดือน 20,000             20,000             20,000             20,000             20,000             กองช่าง

ก่าจัดศัตรูพืช วัสดุอุปกรณ์
การเกษตรต่าง ๆ ฯลฯ

20,000            20,000            20,000            20,000            20,000            

32.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรเกษตรอย่ำงเป็นระบบและย่ังยืน

1 พันธ์ุพืช ต้นไม้ ปุ๋ย วัสดุสารเคมี จ่านวน 12 เดือน 50,000             50,000             50,000             50,000             50,000             กองช่าง

ก่าจัดศัตรูพืช วัสดุอุปกรณ์
การเกษตรต่าง ๆ ฯลฯ

50,000            50,000            50,000            50,000            50,000            

31.1 กลยุทธ์  พัฒนำเส้นทำงคมนำคม กำรขนส่ง โทรคมนำคมและไฟฟ้ำ

1 แป้นพิมพ์ เมาส์ ตลับผงส่าหรับ จ่านวน 12 เดือน 50,000             50,000             50,000             50,000             50,000             กองช่าง

เครื องพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึก

ข้อมูล ฯลฯ

50,000            50,000            50,000            50,000            50,000            
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33. ประเภทวัสดุ คอมพิวเตอร์

     (1) แผนงำน อุตสำหกรรมและกำรโยธำ
การปฏิบัติงานมีความ
สะดวกรวดเร็ว

รวม

งบประมำณ ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลัก

     (1) แผนงำน กำรเกษตร
ได้ส่งเสริมการท่าเกษตร
ในพ้ืนที ต่าบลบ้านต๋อม

รวม

ภูมิทัศน์ในพ้ืนที สาธารณะ

สวยงาม

รวม

32. ประเภทวัสดุ กำรเกษตร

     (1) แผนงำน อุตสำหกรรมและกำรโยธำ
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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)   และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการ

ประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ดังนี้ 
 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

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

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

รวม 100 
 

คะแนนรวม 100  คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80  คะแนน) 

 



204 
 

  

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ 
ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 
 

 
 

19 
(3) 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและช่วงอายุ
และจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

(2) 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม 
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 
 

(2) 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 
 

(2) 

(5) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน 
ฯลฯ  

(2) 
 

(2) 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) (2) 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2) (2) 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(2) (2) 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) (2) 

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

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

16 
(5) 
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(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) (2) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

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

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

(3) (2) 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) (2) 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

(3) (2) 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่
ส่ งผลต่อการดำเนินงานได้แก่  S-Strength    (จุดแข็ง) W-Weaknrss 
(จุดอ่อน) O-Opportonity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3) (3) 

3.  ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

47 
(8) 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

(10) (8) 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ  Thailand 4.0 

(10) (8) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
 3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
3.9 ความ เชื่ อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึ งอนาคตอย่างชัด เจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่ เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

(5) (3) 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
 

(5) (4) 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5) (4) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 

(5) (4) 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่ งหมายใน เรื่ อ งใด เรื่อ งหนึ่ งห รือแผนงานที่ เกิ ดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) (4) 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) (4) 

รวมคะแนนที่ได้ 100 82 
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

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

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

(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 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 

 

 คะแนนรวม 100  คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80  คะแนน) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์  
การพัฒนา  

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่ น  (ใช้ การวิ เคราะห์  SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand แ ล ะ  Trend ปั จ จั ย
และสถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการ วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)  

10 8 

2. การประเมินผลการนำ 
แ ผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น ไป 
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือนำมาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่
ดำเนินการจริงตามที่ได้ กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่  สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ดำเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 9 

3. การประเมินผลการนำ 
แ ผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น ไป 
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอา เทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ ที่ ดำเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วั ต ถุ ป ระส งค์ ห รื อ ไม่  ซึ่ ง เป็ น ไป ต าม ห ลั ก ป ระสิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา 
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ดำเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 8 

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

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
นำไปสู่การ จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 

10 9 
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Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน  
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไข ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้ 

5.โครงการพัฒนา  
5.1 ความชั ด เจนของชื่ อ 
โครงการ 
 
 
 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์  
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต ของ
โครงการ) มีความ ชัด เ จ น 
น ำ  ไ  ป  สู่  ก  า  ร  ตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 
5.4 โครงการมีความ  
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตาม วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ 
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

49 
(4) 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการ และเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) (4) 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้มองชัดลงไปว่าใครคือ
เป้าหมายหลักใครคือเป้าหมายรอง 

(5) (4) 

โค รงก ารสอดค ล้ อ งกั บ  (1) ความ มั่ น ค ง  (2) การส ร้ า ง
ความสามารถใน  การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้าง โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) (4) 
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5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต ของ
โ ค ร ง ก า ร )  มี ค ว า ม 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม 
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่  12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง 
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การ
สร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) (4) 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

5.โครงการพัฒนา (ต่อ) 

5.6 โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม 

สอดคล้องกับ Thailand 

4.0 

 

 

 

 

 

5.7 โครงการสอดคล้อง 

กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

เศรษฐกิจ  ไปสู่  Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่

ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจาก

การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน

จากการขับเคลื่อนประเทศด้วย  ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ

ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) 

เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการ

มากขึ้น รวมถึงโครงการที่ เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด 

สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ

พัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน

เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) (3) 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 

แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา

ท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่ งไม่

สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ

(5) (4) 
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5.8 โครงการแก้ไขปัญหา 

ความ ยากจน ห รือ ก าร 

เสริมสร้างให้ประเทศชาติ 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้

หลักประชารัฐ 

 

5.9 งบประมาณ มีความ 

สอดคล้องกับเป้ าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

 

พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน

กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

เป็นโครงการที่ ดำเนินการภายใต้ พ้ืนฐานความพอเพียงที่

ประชาชน ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อ

ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด

ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  

(5) (4) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ  5 

ประการในการ  จัดทำโครงการได้แก่  (1) ความประหยัด 

(Economy) (2) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี

ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนา

ท้ องถิ่น  นำไปสู่ ความยุติ ธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 

(Transparency) 

(5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

5.โค ร งก ารพั ฒ น า 

(ต่อ) 

5.10 มีการประมาณ

การ ราคาถูกต้องตาม

ห ลั ก  วิ ธี ก า ร

งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ

โครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา

กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนด

ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

(5) (5) 

5 .11 มี การกำหนด

ตั ว ชี้ วั ด  (KPI)  แ ล ะ

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ

วัตถุประสงค์ และผลที่

คาดว่าจะได้รับ 

มี ก ารกำหน ดดั ชนี ชี้ วั ด ผล งาน  (Key Performance 

Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก

ประสิท ธิ ผล  (effectiveness) ใช้ บ อกประสิ ท ธิภ าพ 

(efficiency) ได้  เช่น  การกำหนดความพึงพอใจ  การ

กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์

ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) (5) 

5.12 ผลที่ คาดว่ าจะ

ได้ รับ  สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตาม

โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ

ได้ผลหรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ

มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์  ควร

คำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ใน

การ ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับ

ของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่าง

ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ 

(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผล

ต่อการบ่งบอกเวลาได้  

(5) (4) 

รวมคะแนน 100  
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4.3 สรุปผลการพัฒนาทอ้งถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 

(ปีงบประมาณ 2561) 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่ อปท.ดำเนินการเอง 

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี

(พ.ศ.2561-2564)/

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปี 

2561 

เทศบัญญัต/ิเทศบัญญัติ

เพิ่มเติม/บัญชโีอนเงิน 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 บัญชี

โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่ อปท.ดำเนินการเอง เมื่อเทียบกับโครงการทั้งหมดที่ปรากฎในเทศบัญญัติฯ /เทศบัญญัติ

เพ่ิมเติม และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  2561 ความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ปี 2561  

คิดเป็นร้อยละ  77.56 โดยการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 48.69  
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บัญชีโครงการสำหรับอุดหนุนส่วนราชการ องค์กรประชาชน ฯลฯ  

ยุทธศาสตร์ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564)/

เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ปี 

2561 
 

เทศบัญญัติงบประมาณ

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.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

- 

 

- 

 

- - 

 

- - 

4.  การพัฒนาด้านความมั่นคงและความ

สงบ เรียบร้อย 

 

2 

 

110,000 

 

1 10,000 

 

1 10,000 

5.  การพัฒนาด้านการบรหิารจดัการที่ด ี

 

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 และที่เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ปี 2561 บัญชี

โครงการสำหรับอุดหนุนส่วนราชการ องค์กรประชาชน ฯลฯ (งบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม)  เมื่อเทียบ

กับโครงการทั้งหมดที่ปรากฎในเทศบัญญัติฯ  และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  2561 ความสำเร็จ

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เฉพาะปี 2561  คิดเป็นร้อยละ  52.64  โดยการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 80   

ความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี /ที่เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2561  คิดเป็นร้อยละ  

68.30  โดยการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 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 

เทศบัญญัต/ิเทศบัญญัติ

เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/บญัชี

โอนเงิน ปี 2562 

การเบิกจ่าย ปี 2562 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

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

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

3. การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

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

4.  การพัฒนาดา้นความมั่นคงและ

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

5. การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการที่ดี 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 และที่เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง /ตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น  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 /เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 /บัญชีโอนเงิน ปี 2562 จำนวน 65  

โครงการ เป็นเงิน  31,738,770.-   บาท  

              รวมโครงการที่ เบิกจ่าย  ปี  2562   จำนวน  32  โครงการ  เป็น เงิน  24,399,924.78.- บาท  

ความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ 84.42 และความสำเร็จของการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 49.23   
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บัญชีโครงการสำหรับอุดหนุนส่วนราชการ องค์กรประชาชน ฯลฯ  

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

2561-2564) เพิ่มเติม 

เปลี่ยนแปลง ปี 2562 

เทศบัญญัติ ปี 2562 การเบิกจ่าย ปี 2562 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

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

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

3. การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
- - - - - - 

4.  การพัฒนาดา้นความมั่นคงและ

ความสงบ เรียบร้อย 
1 10,000 1 10,000 1 10,000 

5. การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการที่ดี - - - - - - 

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 (งบประมาณของเทศบาล

ตำบลบ้านต๋อม)  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 และที่เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ปี 2562 (แบบ ผ. 02  

บัญชีโครงการสำหรับอุดหนุนส่วนราชการ องค์กรประชาชน ฯลฯ (งบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม)  เมื่อ

เทียบกับโครงการทั้งหมดที่ปรากฎในเทศบัญญัติฯ  ประจำปี  2562 ความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   คิดเป็น

ร้อยละ  77.78  โดยการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 100 
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บัญชีโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-

2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง/

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) ปี 2562 

สถานะการได้รบัการสนับสนุน

งบประมาณ ปี 2562 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

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

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

3. การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ

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

4.  การพัฒนาดา้นความมั่นคงและความสงบ 

เรียบร้อย 
1 1,000,000 - - 

5. การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการที่ดี - - - - 

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  คิดเป็นร้อยละ  12.72  ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้ังหมด 
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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 . ด้ าน พัฒ นาสั งคม
และคุณภาพชีวิต         

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

3. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม   

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

4. ด้านความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อย   

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

5 . ด้ า น ก าร บ ริ ห า ร
จัดการที่ดี    

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 ที่ อปท.ดำเนินการเอง) จำนวน .....71..... โครงการ  เป็นเงิน .... 

38,302,470........  บาท 

              -รวมจำนวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 /บัญชีโอน

เงิน 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....... และความสำเร็จของการเบิกจ่ายคิดเป็น

ร้อยละ ....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 . ด้ าน พัฒ นาสั งคม
และคุณภาพชีวิต         

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

3. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม   

- - - - - - 

4. ด้านความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อย   

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

5 . ด้ า น ก าร บ ริ ห า ร
จัดการที่ดี    

- - - - - - 

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

 

     สรุปโครงการและงบประมาณ   

              -รวมโครงการทั้ งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   พ .ศ . 2561 – 2565 และที่ เพ่ิมเติม 

เปลี่ยนแปลง  ปี 2563 (แบบ ผ. 02  บัญชีโครงการสำหรับอุดหนุนส่วนราชการ องค์กรประชาชน ฯลฯ 

(งบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม)  ) จำนวน .....10..... โครงการ  เป็นเงิน ....3,732,000.......  บาท 

              -รวมจำนวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 /บัญชีโอน

เงิน ปี 2563 จำนวน ........5.............  โครงการ เป็นเงิน  ......2,196,151.84.......   บาท  

              -รวมโครงการที่ เบิกจ่าย ปี  2563 (ห้วงที่  1)   จำนวน  .......5 ....... โครงการ  เป็นเงิน  ...... 

1,988,991.84...... บาท  ความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ ......50........ และความสำเร็จของการ

เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ......100...............   
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แบบ ผ. 02/1  บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 

      
ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น สถานะได้รับการสนับสนุน 
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   

        ความสำเร็จของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนคิดเป็นร้อยละ .......25.71.......... 

 

สรุปสถานะ ผ.03 : บัญชีครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2563 

 

ประเภทครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาฯ การจัดทำงบประมาณ การเบิกจ่าย   

รายการ จำนวนเงิน รายการ จำนวนเงิน รายการ จำนวนเงิน 

ครุภัณฑ์สำนักงาน          2 68,800 2 39,300 2 39,300 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      8 78,700 8 78,700 8 77,670 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   1 12,000 1 12,000 1 11,000 
ครุภัณฑ์อ่ืน           1 3,600,000 1 3,600,000 - - 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 2 60,000 2 59,500 2 59,500 
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง   2 80,000 2 80,000 2 80,000 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1 15,000,000 - - - - 
ครุภัณฑ์การเกษตร 1 18,000 1 18,000 1 18,000 

ครุภัณฑ์สำรวจ 1 35,000 1 35,000 1 35,000 
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑ์ 
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   

              -รวมครุภัณฑท์ั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  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 /บัญชีโอน

เงิน ปี 2563 จำนวน ........ 19.............  รายการ เป็นเงิน  ...... 4,404,000.......   บาท  

              -รวมครุภัณฑ์ที่เบิกจ่าย ปี 2563 จำนวน  ....... 18....... รายการ  เป็นเงิน  ...... 801,970...... บาท  

ความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ ......95........ และความสำเร็จของการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 

......94.74.....  

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

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548  ข้อ 28 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประกอบด้วย  

  1.   สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน     
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน   
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน   
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน    
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดงันี้ 

  ( 1 )  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  ( 2 )  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  ( 3 )  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
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ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 

  ( 4 )  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

และให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  
 
************************************************************* 

 

4.3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

- การติดตามจะทำให้ทราบว่าได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และที่เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง แก้ไข  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด ซึ่งใช้เทคนิค การประเมินผลด้วยตนเอง (Self 
Assessment: SAR) 

- แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

- แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่  14  ธันวาคม 2563  เรื่อง แนวทางการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)     

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับล่าสุดและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทำรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 

- การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านต๋อมอย่างน้อยปีงบประมาณ
ละหนึ่งครั้ง 

- การจัดทำแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนปรับใช้ตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน 

ซึ่งในแนวทางดังกล่าวสามารถรายงานได้ทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  และรายงาน

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  โดยรายละเอียดข้อมูลหลักจะอยู่ในการบันทึกบัญชีระบบ

สารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น (e-plan)  ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งต้องบันทึก

ข้อมูลในระบบ (e-plan) ด้วย  

ขอบเขตการติดตามและประเมินผลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 การติดตามแผนพัฒนาตามประเด็น ดังนี้ 
 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 และที่ เพ่ิมเติม 

เปลี่ยนแปลง แก้ไข กับโครงการที่ได้รับอนุมัติ   
 

          2. ติดตามและประเมินผลงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 และที่เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง แก้ไข กับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ      

3. ติดตามและประเมินผลสถานะของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 และที่
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข  
          4. ติดตามและประเมินผลสถานะของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ        
          5. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ        

 

➢ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จำนวน 2 ครั้ง / ปีงบประมาณ   

➢ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ เพ่ือประกอบกับการติดตามและประเมินผล 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) , ยุทธศาสตร์
จังหวัดพะเยา (พ.ศ.2561-2565) , ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2566-2570) , 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม (พ.ศ.2566-2570)  
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    -  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) และที่เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ของเทศบาลตำบล  
บ้านต๋อม 

 

    -  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ/งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และบัญชีโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ    

 

    -  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณและฉบับที่เพ่ิมเติม 
 

    -  ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) และการเบิกจ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม รวมทั้งนำข้อมูล
จากระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS   เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการรายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

2. การสังเกตการณ์ เป็นการพิจารณาการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เช่น  
    -  การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรม/โครงการ 
    -  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 
    -  สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดำเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 1. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยาก

มากขึ้น 
 2. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน  
 3.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและ

บางเรื่องอาจทำไม่ได้   
 

4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
1.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
2.  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น ๆ   
3.  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่

จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเงินงบประมาณเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 

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


