
                                    

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลเมืองคอง 
พ.ศ. 2566 – 2570 

 

 

 
 
 

กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง 

 



คำนำ 
 
 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ได้จัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองคอง พ.ศ. 2566 – 2570 ขึ้นมา โดยเป็นแผนพัฒนา ฯ ที่เกิดจากการประชุมระดมความคิดเห็น
จากประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ตำบล เป็นภาคีการพัฒนาทั้งภาครัฐภาคเอกชนและ
ประชาคม 

 การจัดทำแผนการพัฒนา ฯ ในครั้งนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยคำนึงถึ งความสอดคล้องของแผนพัฒนา ฯ 
ในระดับต่าง ๆ โดยพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน ภารกิจถ่ายโอน แผนการพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด เน้นแผนการพัฒนา ฯ ที่สำคัญ มีผลกระทบ
ต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  การพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ กรอบทิศทางแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีในพ้ืนที่เชื่อมต่อนโยบาย
ของผู้บริหารที่แถลงต่อสภาและแผนชุมชน 

 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “แผนการพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง พ.ศ. 2566 – 2570”  เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระยะห้าปี 
ของหมู่บ้าน ตำบล หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ ซึ่งจะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคองมีทิศทางในการพัฒนา 
ที่ชัดเจนและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและข้อมูลต่าง ๆ 
ที่ทำให้แผนการพัฒนา ฯ เล่มนี้มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง 

  
          ธีรเดช  พิชัย 
        (นายธีรเดช  พิชัย) 
        ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง 
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บทนำ 
 

 ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ .ศ . 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรท้องถิ่นคือ 
คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการให้บริการสาธารณะที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น ตลอดจนรายได้ขององค์กรท้องถิ่นที่เพ่ิมขึ้น โดยกำหนดกรอบความ
เป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนท้องถิ่น  และความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย
การปกครองการบริหาร การบริหารงานบุคคล และการเงินการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ ทำให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมีเพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ
พ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นแห่งนั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนในการบริหารการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 

 แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542  มาตรา 30 (4) และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ 5.2 กำหนดให้
รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของรายได้ของรัฐ
ทั้งหมดภายในปี 2544 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของรายได้ของรัฐทั้งหมดภายในปี 2552 จึงมีความจำเป็น
ในการใช้ทรัพยากรรายได้ทั้งที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง  และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และมีความโปร่งใสมากที่สุด การวางแผนถือเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวโดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผน
ใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติแผนงาน
โครงการที่กำหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่กำหนดมีการควบคุมติดตามวัดและประเมินผลโดยการบริหาร
จัดการตามแผน แผนงาน โครงการนั้นจะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และพร้อมจะให้มีการ
ตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาชน 

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการกำหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาในการจัดทำโครงการจะคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติโดยคำนึงถึงสถานะทางการคลังขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองคองและความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการแปลงยุทธศาสตร์
การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ มีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่ง
แนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ / กิจกรรมที่จะต้อง
นำมาดำเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งจะมีผลต่อ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด นอกจากนั้น แผนพัฒนาท้องถิ่น           
เป็นแผนที่มีความใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคองใช้การวางแผน
พัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นในปี
ที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไปจัดทำงบประมาณเพ่ือให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความ
รอบคอบและผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนดังนั้น  โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง โดยเฉพาะในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลาห้าปีนั้น มีสภาพความพร้อม               
2 ประการ คือ 
 1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดำเนินการ โดยมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/
กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 

2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลาห้าปี มีความพร้อมในเรื่องรูปแบบและ
รายละเอียดสามารถกำหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนำไปใช้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป 



1.2  วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการ

จัดทำงบประมาณประจำปี 
2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์

การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ

ประจำปีและนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ       

1.3  ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1. เก็บรวบรวมข้อมูล 

ระหว่างวันที่  21  กันยายน  2564   ถึงวันที่  30  กันยายน  2564 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ระหว่างวันที่  30  กันยายน  2564 ถึงวันที่  31  ตุลาคม  2564 
3. การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 

ระหว่างวันที่  31  ตุลาคม  2564    ถึงวันที่  7  พฤศจิกายน  2564 
4. การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมในช่วงห้าปี 

 ระหว่างวันที่  7  พฤศจิกายน  2564    ถึงวันที่  30  พฤศจิกายน  2564 
5. การจัดทำร่างแผนพัฒนาห้าปี 

 ระหว่างวันที่  30  พฤศจิกายน  2564  ถึงวันที่   6  มกราคม  2565 
6. การอนุมัติแผนและการประกาศใช้แผน 

 ระหว่างวันที่  6  มกราคม  2565  ถึงวันที่  20  มกราคม 2565 
ในช่วงดำเนินการตามนโยบายและวิธีการดังกล่าว มีสำนักงานปลัด หน่วยงานอ่ืนคณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นองค์กร
รับผิดชอบ 

1.4  ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคองจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จัดทำไว้แล้ว 
2.  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคองจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติใน

การพัฒนาในช่วงห้าปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคองได้ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดในการพัฒนาอย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
4.  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคองสามารถบูรณาการแผนเชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรเอกชน

และสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลได้อย่างต่อเนื่อง 
5.  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคองสามารถใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีเป็นกรอบในการจัดทำ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งจัดหาแหล่งงบประมาณอีกเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการที่กำหนด
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 



ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ    
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล 

ตำบลเมืองคองตั้ งอยู่ห่ างจากที่ ว่าการอำเภอเชียงดาวประมาณ 43 กิ โลเมตร เนื้ อที่ตำบล              
เมืองคอง มี พ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 269.40 ตารางกิโลเมตร (262,852.53 ไร่) เป็นที่ราบสูงเชิงเขาพ้ืนที่               
ทำกินบางส่วนอยู่ติดกับป่าสงวนแห่งชาติติดเขตอนุรักษ์ พันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวและเขตอุทยานแห่งชาติ                        
ห้วยน้ำดัง ถนน เข้าสู่ตำบลเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 1 เมตร ลัดเลาะ
เลียบเชิงเขาดอยหลวงเชียงดาว ใช้การได้ทุกฤดูไม่ลำบากในการคมนาคม การพัฒนา เป็นไปอย่างต่อเนื่องรับ
วิทยาการ ใหม่ ๆ จากสังคมอ่ืนมากยิ่งขึ้น ตามคำขวัญของตำบลเมืองคอง “ป่าเขียวขจี คนมีน้ำใจ ไปเที่ยวถ้ำ ขี่ช้าง 
ล่องแพ แหล่งแพร่ปลามอญ นครเมืองเก่า” 

 อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ   ติดต่อ  อำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ทิศใต้   ติดต่อ  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อ  ตำบลเมืองงาย ตำบลแม่นะ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว  

       จังหวัดเชียงใหม่ 
ทิศตะวันตก   ติดต่อ  อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 โดยทั่วไปมีสภาพพ้ืนที่เป็นป่าเขา น้ำ ป่า อากาศ ยังอุดมสมบูรณ์ เป็นพ้ืนที่อยู่อ่างระหว่างขุนเขา

เป็นทางผ่านไปยังอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นอู่ข้าวอู่น้ำเป็นแหล่งผลิต
พืชผลทางการเกษตร มีกินมีใช้อย่างเพียงพอ  
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ มีสภาพอากาศเย็นเกือบตลอดปี มีอุณภูมิอยู่ระหว่าง 10 – 38 องศา แบ่งได้
เป็น 3 ฤดู คือ 
 -  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อุณภูมิอยู่ระหว่าง 13 – 38 องศา 
 -  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม อุณภูมิอยู่ระหว่าง 20 – 36 องศา 
 -  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณภูมิอยู่ระหว่าง 10 – 34 องศา 

1.4 ลักษณะดิน เหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรม ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 
แหล่งน้ำธรรมชาติ  

- แม่น้ำ  2  สาย 
- ลำห้วย  8  แห่ง 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
- ฝาย       จำนวน  12  แห่ง 
- โรงไฟฟ้าพลังน้ำกำลังวัตน์ 110 กิโลวัตน์  จำนวน   2  แห่ง 
- บ่อน้ำตื้น     จำนวน 270 แห่ง 
- ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก    จำนวน   1  แห่ง 
- ระบบประปาภูเขา   จำนวน  13  แห่ง 
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1.6 ลักษณะเศรษฐกิจ 
 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง 

- ปั๊มน้ำมันรายย่อย   10  แห่ง 
- โรงสีขนาดเล็ก                    8  แห่ง 
- ร้านค้าเบ็ดเตล็ด    36  แห่ง 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 ลักษณะทางการปกครอง ตำบลเมืองคอง แบ่งการปกครองเป็น 6 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองคองเต็มท้ังหมู่บ้าน ได้แก่ 

 หมู่  1  บ้านใหม่   หมู่  4  บ้านหลวง 
 หมู่  2  บ้านวังมะริว หมู่  5  บ้านน้ำรู 
 หมู่  3  บ้านหนองบัว หมู่  6  บ้านแม่แพลม 

3. ประชากร 

ตำบลเมืองคองมีประชากรทั้งสิ ้น 3,930 คน แยกเป็นชาย 1,962 คน คิดเป็นร้อยละ 49.92 
เป็นหญิง 1,968 คน คิดเป็นร้อยละ 50.03 (ข้อมูลประชากร ณ เดือนเมษายน 2564) จำนวนครัวเรือน 1,540 
ครัวเรือน มีรายละเอียดดังนี้ 

 
หมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

บ้านใหม่ หมู่ 1 309 421 419 840 
บ้านวังมะริว หมู่ 2 282 434 410 844 
บ้านวังพระ หมู่ 3 286 385 383 768 
บ้านหลวง หมู่ 4 201 184 216 400 
บ้านน้ำรู หมู่ 5 305 333 332 665 
บ้านแม่แพลม หมู่ 6 157 205 208 413 

รวม 1,540 1,962 1,968 3,930 

 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า 1 ป ี 12 24 36 1 ป ี 27 15 42 

2 ป ี 20 17 37 3 ป ี 19 17 36 

4 ป ี 25 29 54 5 ป ี 25 27 52 

6 ป ี 23 18 41 7 ป ี 19 29 48 

8 ป ี 28 25 53 9 ป ี 27 26 53 

10 ป ี 30 18 48 11 ป ี 40 32 72 

12 ป ี 19 23 42 13 ป ี 21 27 48 

14 ป ี 21 31 52 15 ป ี 24 29 53 
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อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

16 ป ี 18 27 45 17 ป ี 28 28 56 

18 ป ี 30 33 63 19 ป ี 27 22 49 

20 ป ี 24 36 60 21 ป ี 27 33 60 

22 ป ี 17 27 44 23 ป ี 25 25 50 

24 ป ี 32 21 53 25 ป ี 24 25 49 

26 ป ี 23 30 53 27 ป ี 25 36 61 

28 ป ี 33 20 53 29 ป ี 23 20 43 

30 ป ี 22 24 46 31 ป ี 32 20 52 

32 ป ี 36 34 70 33 ป ี 28 24 52 

34 ป ี 38 26 64 35 ป ี 32 36 68 

36 ป ี 34 30 64 37 ป ี 35 30 65 

38 ป ี 32 29 61 39 ป ี 46 36 82 

40 ป ี 34 44 78 41 ป ี 27 24 51 

42 ป ี 32 31 63 43 ป ี 26 23 49 

44 ป ี 34 34 68 45 ป ี 21 25 46 

46 ป ี 31 29 60 47 ป ี 36 34 70 

48 ป ี 24 33 57 49 ป ี 27 30 57 

50 ป ี 32 23 55 51 ป ี 32 23 55 

52 ป ี 24 29 53 53 ป ี 11 34 45 

54 ป ี 28 24 52 55 ป ี 30 27 57 

56 ป ี 22 25 47 57 ป ี 32 21 53 

58 ป ี 25 27 52 59 ป ี 37 26 63 

60 ป ี 24 36 60 61 ป ี 33 25 58 

62 ป ี 21 22 43 63 ป ี 12 21 33 

64 ป ี 15 24 39 65 ป ี 16 19 35 

66 ป ี 16 19 35 67 ป ี 25 20 45 

68 ป ี 15 14 29 69 ป ี 11 15 26 
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อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

70 ป ี 20 10 30 71 ป ี 10 10 20 

72 ป ี 12 9 21 73 ป ี 8 10 18 

74 ป ี 10 6 16 75 ป ี 8 6 14 

76 ป ี 10 12 22 77 ป ี 5 5 10 

78 ป ี 1 3 4 79 ป ี 8 2 10 

80 ป ี 7 10 17 81 ป ี 7 8 15 

82 ป ี 8 5 13 83 ป ี 6 7 13 

84 ป ี 3 4 7 85 ป ี 0 4 4 

86 ป ี 0 3 3 87 ป ี 0 1 1 

88 ป ี 1 1 2 89 ป ี 2 1 3 

90 ป ี 1 2 3 91 ป ี 2 3 5 

92 ป ี 2 3 5 93 ป ี 2 1 3 

94 ป ี 2 1 3 95 ป ี 0 0 0 

96 ป ี 0 0 0 97 ป ี 3 0 3 

98 0 0 0 99 0 0 0 

100 0 0 0 
มากกว่า 
100 ป ี 0 1 1 

4. สภาพทางสังคม 

  การศึกษา 
 -    โรงเรียนประถม         4 แห่ง (ขยายโอกาส ม.3 จำนวน 2 แห่ง) 

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน      6 แห่ง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง 
- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 4  แห่ง 
- โรงเรียนสอนภาษาจีน 2  แห่ง 

สถาบันและองค์การทางศาสนา 
- วัด / สำนักสงฆ์   6  แห่ง 
- โบสถ์คริสตจักร   2  แห่ง 

การสาธารณสุข 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  1  แห่ง 
- อาสาสมัครสาธารณสุข          114  คน 
- อัตราการมีและส้วมใช้ราดน้ำร้อยละ  100 
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ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- จุดตรวจประจำตำบล           1  แห่ง 
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)    1  ชุด 
- หน่วยกู้ชีพกู้ภัย (OTOS)     1  ชุด 

5. ระบบบริการขั้นพื้นฐาน 
 การคมนาคม 

- มีถนนคอนกรีต   ระยะทาง  51  กิโลเมตร 
- ถนนลูกรัง   ระยะทาง  90  กิโลเมตร 

ไฟฟ้า 
ตำบลเมืองคองมีไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใช้จำนวน 4 หมู่บ้านคือ หมู่ 1 บ้านใหม่ หมู่ 2 บ้านวังมะริว 

หมู่ 3 บ้านหนองบัว หมู่ 4 บ้านหลวง  
ไฟฟ้าพลังน้ำ จำนวน 1 หมู่บ้าน คอื หมู ่5 บ้านน้ำรู/ป่าเกี๊ยะ  
ไฟฟ้าระบบโซล่าเซลส์ จำนวน 1 หมู่บ้าน บ้านแม่แพลม/บ้านบวกควาย หมู่ 6 และ 3 หย่อมบ้าน 

บ้านแม่คองซ้าย บ้านห้วยงู (หย่อมบ้านใหม่) บ้านแม่ป่าเส้า (หย่อมบ้านวังมะริว) และส่วนราชการในพ้ืนที่จำนวน 6 
แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล(บ้านใหม่) โรงเรียนบ้านเมืองคอง 
โรงเรียนวังมะริว โรงเรียนหนองบัว และโรงเรียนดอยสามหมื่น 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

ตำบลเมืองคองมีวัฒนธรรมดั้งเดิมมีสิ่งของวัตถุโบราณที่บ่งบอกว่ามีความเจริญทางด้านอารยธรรม
มานาน ซึ่งปัจจุบันได้สูญหายการพลิกฟ้ืนความเจริญอย่างเก่าก่อนเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหารและ
ผู้นำชุมชน ที่จะสร้างความเจริญเติบโตให้เหมือนในอดีตโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมผสานให้มีความกลมกลืน
แบบบูรณาการ ตำบลเมืองคองประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ ทำการเกษตรใช้ชีวิตแบบไทย ๆ ประชาชนมีหลากหลาย
เผ่าพันธุ์มีชนพ้ืนราบและชนเผ่าพ้ืนที่สูง ซึ่งมีความหลากหลายวัฒนธรรม 

6.1 อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนในพ้ืนที่ตำบลเมืองคอง ได้แก่ การปลูกข้าว มันฝรั่ง ข้าวโพด             
ถั่วเหลือง พริก กระเทียม มะม่วง เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นรายได้หลักของครอบครัว โดยมีพ่อค้า
มารับซื้อถึงในหมู่บ้าน  

6.2 การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่จะเลี้ยงเพ่ือจำหน่ายและเพ่ือบริโภค ได้แก่ โค กระบือ หมู ไก่ ปลาดุก 
ปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียน เป็นต้น 

   6.3 การท่องเที่ยว 
   - ถ้ำเกร็ดมังกร (ขี้หมี) และถ้ำออนมรกต ตั้งอยู่ที่เทือกเขาบริเวณบ้านหมู่ 2 สภาพถ้ำ
มีหินงอกหินย้อย เป็นรูปร่างต่าง ๆ จัดเป็นสถานที่สวยงามของคนรักธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของตำบลเมืองคอง 

   -   ล่องแพไม้ไผ่ 
   -   ถ้ำห้วยง ู
   -   น้ำตกถ้ำเอาะ  
   -   ม่อนเหลี่ยมทะเลหมอก 

6.4 กลุ่มอาชีพ 
 การรวมกลุ่มของประชาชนแยกประเภทกลุ่ม 

- กลุม่อาชีพ     18  กลุ่ม 
- กลุ่มออมทรัพย์    12  กลุ่ม 
- กลุ่มอ่ืน ๆ      2  กลุ่ม 
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7. จุดเด่นของพ้ืนที่  (ที่เอ้ือต่อการพัฒนาตำบล) 

- มีแม่น้ำสายหลักจำนวน 2 สาย 
- มีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติแบบการท่องเที่ยงเชิงนิเวศ 
- ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เอ้ืออาทรต่อกัน 
- เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรม 
- มีถนนเชื่อมโยงพ้ืนที่ตำบลข้างเคียงทุกด้าน 

8. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง 
จำนวนโครงสร้างบุคลากร/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง  

-   ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)   1  คน 
- สำนักงานปลัด      5  คน 

- นักบริหารงานทั่วไป (ระดับต้น)    1  คน 
- นักทรัพยากรบุคลากร (ชำนาญการ)   1  คน 
- นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย (ปฏิบัติการ)   1  คน 
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) 1 คน 
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน    1 คน 

-     กองคลัง       3  คน 
 -    ผู้อำนวยกองคลัง (นักบริหารงานคลังระดับต้น)  1  คน  
 -    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ)   1  คน 
 -    เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)   1  คน  
- กองช่าง         3  คน 

 -    ผู้อำนวยกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น)  1  คน 
 - นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)   1  คน  
 -    นายช่างเขียนแบบ     1  คน 

- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    3  คน 
- ผู้อำนวยกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น) 1  คน 
- นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)   1  คน 
- ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย)     1  คน 

-     พนักงานจ้างตามภารกิจ                16  คน 
-     พนักงานจ้างทั่วไป      6  คน  

ระดับการศึกษา 
- มัธยมศึกษาปลาย       2  คน 
- ปวส.        3  คน 
- ปริญญาตรี                13 คน   
- ปริญญาโท        1  คน 

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง   
   ประจำปีงบประมาณ  2564               29,146,660.83    บาท  แยกเป็น 

- รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง     69,853.55    บาท 
- ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต          136,779.20    บาท 
- รายได้จากทรัพย์สิน            248,786.16    บาท 
- รายได้เบ็ดเตล็ด                       17,705.10   บาท 
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- รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้       15,707,905.28   บาท 
- อุดหนุนจากรัฐบาล         12,965,631.54  บาท 
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ส่วนที่ 2  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง 
 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์การบริหารส่วนตำบล มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี โดยมุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี ของประเทศไทย ได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 –๒๕80) สรุปย่อได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้องมี

การวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์
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ประจำชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย  

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่
การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตร และบริการ การสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ  รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหาร
จัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน
ที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล    
มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง  

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความม่ันคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทาง    
ที่ต้องให้ความสาคัญ เช่น การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  การพัฒนา
ระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคม 
สูงวัย การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  การพัฒนาการ
สื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ำ รวมทั้งมีความสามารถใน
การป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว  

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจ
ไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม  

 

 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑3 
 หลักการและแนวคิด แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้

สามารถบรรลุผล ตามเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ่งหวังให้แผนพัฒนาฯ             
ฉบับที่ 13  (พ.ศ. 2566 – 2570) ทำหน้าที่เป็นกลไกในการชี้ประเด็นที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพัฒนา
ประเทศในระยะ 5 ปี และเพ่ือผลักดันให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนสู่ความ
เจริญเติบโตที่ ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้กำหนดทิศทางและ           
เป้าหมายของการพัฒนาบนพื้นฐานของแนวคิดที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่   
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 1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาตามหลักปรัชญา ของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะหลักพอประมาณและมีเหตุผล ด้วยการกำหนดทิศทางการพัฒนาให้ สอดคล้องกับ
ศักยภาพ ฐานทางทรัพยากร และฐานทางวัฒนธรรมของของพ้ืนที่ และการสร้ างความสมดุลใน การกระจายผล           
ประโยชน์จากการพัฒนาแก่ทุกภาคส่วนเศรษฐกิจและสังคมอย่างเปน็ธรรม ควบคู่กับการสร้าง ภูมิคุ้มกันที่ดี โดยการ
ปรับเปลี่ยนองคาพยพในมิติต่าง ๆ ให้เท่าทันและสอดคล้องกับพลวัตและบริบทใหม่ของโลก และการสร้างความ
สมดุลระหว่างความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศกับความสามารถในการ พ่ึงตนเอง  

 2. แนวคิด Resilience ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการลดความเปราะบางต่อความเปลี่ยนแปลงทั้ง             
จากภายนอกและภายในประเทศ การสร้างความพร้อมของประเทศในการรับมือและปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภาวะ
วิกฤติ พร้อมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง หรือการพลิกวิกฤตให้ เป็นโอกาส 
เพ่ือสร้างการเติบโตที่มีคุณภาพและยั่งยืน   

 3. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ  โดยการมุ่ งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับ
ประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งในมิติของการมีปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตขั้นพ้ืนฐานที่เพียงพอ การมีสภาพแวดล้อม
ที่ดี การมีปัจจัยสนับสนุนให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การมีโอกาสที่จะใช้ศักยภาพของตนในการ
สร้างความเปน็อยูท่ี่ดี รวมถึงการมุ่งส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไป ยังคนรุ่นต่อไป  

 4. โมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 รูปแบบควบคู่กัน ได้แก่ เศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยอาศัยฐานศักยภาพและความเข้ มแข็งของ ประเทศ             
อันประกอบด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมกับการใช้ประโยชน์                   
จากองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือผลักดันให้ประเทศมีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และสามารถกระจายรายได้ โอกาส และความมั่งค่ังได้อย่างทั่วถึง  

 นอกจากนี้ การจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังคำนึงถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดของการพัฒนาประเทศ
ที่ สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดฯ 
ซึ่งจะส่งผลให้บริบทของประเทศและของโลกเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต วัตถุประสงค์  และเป้าหมายการพัฒนา               
การวางกรอบการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีความมุ่งหมายที่จะเร่งเพ่ิมศักยภาพ
ของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบที่รุนแรงและเสริมสร้างความสามารถ ในการสร้างสรรค์
ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที การกำหนดทิศทางการพัฒนา ประเทศในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่าง
ยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพ่ือมุ่งเสริม           
สร้างสังคมที่กา้วทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนา ตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับ
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถใน
การสร้างมูลค่าเพ่ิมที่สูง และคำนึงถึงความยั่งยืนด้ านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้างต้น              
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้กำหนดเป้าหมายหลักจำนวน 5 ประการ ประกอบด้วย  

 
 1. การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับขีดความสามารถในการ แข่งขัน

ของภาคการผลิตและบริการสำคัญให้สูงขึ้น และสามารถตอบโจทย์พัฒนาการของเทคโนโลยีและสังคม ยุคใหม่และ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงเศรษฐกิจท่องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่มูลค่าของ ภาคการผลิตและ
บริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศท่ีส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม  

 2. การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ โดยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลก
ยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม เตรียมพร้อม
กำลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เอ้ือต่อการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจไปสู่ภาคการ



11 
ผลิตและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งพัฒนาหลักประกันและ ความคุ้มครองทางสังคม
เพ่ือส่งเสริมความม่ันคงในชีวิต  

3. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยลดความเหลื่อมล้ำทั้งในเชิงรายได้ ความมั่งคั่ง 
และโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อน
ชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  

4. การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน โดยปรับปรุงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภค ให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ แก้ไขปัญหามลพิษสำคัญด้วยวิธีการที่
ยั่งยืน โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ ขยะ และมลพิษทางน้ำ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพ่ือมุ่งสู่การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในระยะยาว  

5. การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง ภายใต้
บริบทโลกใหม่ โดยการสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและกลไกทางสถาบันที่เอ้ือต่อ
การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของ ภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่าง ทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

 

1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปรับระบบการผลิต
ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างสมดุล เพ่ือคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 

2. ยกระดับการค้าและการบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เน้นการ
พัฒนาบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุนการค้า                  
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

3. พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดน เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงในระดับนานาชาติ 
4. พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เช่น                

ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา แรงงาน ฯลฯ 
5. พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่นำไปสู่การ

พ่ึงตนเอง มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้

ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ 

1.4 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
จากสภาพทั่วไป ภาพรวมด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และการวิเคราะห์ความได้เปรียบจากจุดแข็ง และโอกาส รวมถึง การประเมินจุดอ่อน หรือข้อจำกัด และอุปสรรค 
หรือภัยคุกคามของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา  คือ “นครแห่งชีวิต และความ 
มั่งคั่ง” หมายถึงการเป็นเมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่า แก่ผู้อยู่อาศัย และผู้มาเยือน ในฐานะเมืองที่น่าอยู่ 
และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก พร้อมกับเป็นประตู การค้าการลงทุนสู่สากล เป้าประสงค์หลัก คือ ชุมชนเข้มแข็ง 
สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  (พ.ศ. 2566 – 2570) 
1. ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม 

สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น 
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ประเด็นการ

พัฒนา 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน 

ประเด็นการ
พัฒนาที่ 1  
การส่งเสริม
การ
ท่องเที่ยว
เพ่ิมมูลค่า
เชื่อมโยง
ธรรมชาติ 
วัฒนธรรม 
สุขภาพ และ
เศรษฐกิจ
ท้องถิน่ 

1. เพื่อสร้าง
มูลค่าเพ่ิม
ทางด้านการ
ท่องเที่ยว 
สินค้า และ
บริการ 
2. เพื่อสร้าง
การเชื่อมโยง
ของธุรกิจการ
ท่องเที่ยวสู่
ชุมชนและ
ท้องถิ่น 
 

1. จำนวนรายได้จาก
การท่องเที่ยวจังหวัด
เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 3 ต่อปี 
2. จำนวนนักท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวจังหวัด
เพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 3 ต่อปี 
3. จำนวนแหล่ง
ท่องเที่ยว/สายทาง
เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
(สายทาง/แหล่ง)  
 

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร และผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยว สินค้า และ
บริการ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยว และ
กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน
และท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่ระดับ
สากล 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่ง
อำนวยความสะดวกทางการ
ท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมและเชื่อมโยงการ
ประชาสัมพันธ์ และการตลาด
ทางการท่องเที่ยว 

1. แผนงานที่ 1 การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพ่ิมมูลค่าเชื่อมโยง
ธรรมชาติและเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น 
2. แผนงานที่ 2 การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพ่ิมมูลค่าเชื่อมโยง
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น 
3. แผนงานที่ 3 การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพ่ิมมูลค่าเชื่อมโยง
สุขภาพและเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น 

 

2. ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เชื่อมโยงอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model  

ประเด็นการ
พัฒนา 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน 

ประเด็นการ
พัฒนาที่ 2  
การขับเคลื่อน
เกษตร
ปลอดภัย 
เกษตรอินทรีย์ 
เชื่อมโยง
อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง และ
พัฒนา
นวัตกรรม
อาหารแห่ง
อนาคต 
ภายใต้ BCG 
Model 

1. ยกระดับการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ให้มีคุณภาพได้รับ
การรับรอง
มาตรฐาน  
2. เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ 
3. พัฒนาสินค้า/
ผลิตภัณฑ์เกษตร 
เกษตรแปรรูป 
และอาหาร ให้มี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน 

1. มูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาค
การเกษตรของ
จังหวัด (GPP) 
เพ่ิมข้ึน  
2. จำนวน
แปลง/ฟาร์ม
และผลิตภัณฑ์
สินค้าเกษตรที่
ได้รับการรับรอง
และผ่านการ
ตรวจรับรอง
มาตรฐาน 
(GAP/เกษตร
อินทรีย์/GMP) 
เพ่ิมข้ึน 

1. ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์ 
2. ส่งเสริมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและ
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต  
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรผู้ประกอบการ สถาบัน
เกษตรกร ให้มีความสามารถในเชิงธุรกิจ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
5. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการยกระดับการผลิต
และการประกอบธุรกิจภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) 
6. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความ
สะดวกทางการเกษตร 

1. แผนงานที่ ๑ 
การส่งเสริม
เกษตรปลอดภัย 
ภายใต้ BCG 
Model 
2. แผนงานที่ ๒ 
การส่งเสริม
เกษตรแปรรูป
มูลค่าสูงและ
นวัตกรรมอาหาร
แห่งอนาคต 
ภายใต้ BCG 
Model 
 
 

 



13 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่าง
ยั่งยืน 

ประเด็นการ
พัฒนา 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน 

ประเด็นการ
พัฒนาที่ 4  
การจัดการ
ปัญหาฝุ่นควัน 
(PM2.5) 
พัฒนา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน 

1. เพื่อการจัดการ
ปัญหาฝุ่นควัน 
(PM2.5) อย่างมี
ส่วนร่วม 
2. เพื่อให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการใช้
ประโยชน์และแก้ไข
ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
3. การสร้าง
จิตสำนึกสาธารณะ 
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
4. พัฒนา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
จัดการของเสียและ
พลังงาน 

1. จำนวนวันที่มีค่า
คุ ณ ภ าพ อ าก า ศ 
(PM 2 .5 ) อ ยู่ ใน
เกณ ฑ์ ม าต รฐาน
เพ่ิมข้ึนปีละ 5 วัน 
2. จำนวนพ้ืนที่การ
เผาไหม้ลดลงปีละ 
10,000 ไร่ 
๓ .  อั ต ร า ก า ร
เปลี่ ยนแปลงของ
พ้ื น ที่ ป่ า ไ ม้ ใ น
จังหวัดเพ่ิมข้ึน  
๕. สัดส่วนขยะมูล
ฝอย/ของเสียที่นำ
กลับมาใช้ประโยชน์
เพ่ิมข้ึน 
 

1. ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและ
ฟ้ืนฟูให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
สามารถอำนวยประโยชน์ได้ท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม 
2. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิด
มลพิษทางน้ำ ดิน อากาศ ขยะและ
ของเสียอันตรายให้มีคุณภาพดีขึ้น 
และพร้อมในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและ
ภัยธรรมชาต ิ
3. ส่งเสริมความเข้าใจและ
จิตสำนึกของชุมชนในการอนุรักษ์ 
หวงแหน ลดข้อขัดแย้ง และใช้
ประโยชน์   จากทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าในรูปแบบเครือข่าย 
4. พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและ
การเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์
พลังงาน และการใช้พลังงาน
ทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน 

1. แผนงานที่ ๑ 
แผนงานการ
จัดการปัญหาฝุ่น
ควัน (PM2.5)  
2. แผนงานที่ 
๒ แผนงาน
การพัฒนา
ทรัพยากรธรร
มชาติและการ
รักษา
สิ่งแวดล้อมท่ี
ยั่งยืน 
 

 

4. ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ ความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน 
ประเด็นการพัฒนา
ที่ 5 
การเสริมสร้าง
สังคมคุณภาพ 
ความมั่นคง 
ปลอดภัย และ
ความสงบสุขของ
ประชาชนตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชุมชนเข้มแข็ง 
สังคมเมืองปลอดภัย
และสงบสุข 
 
2. พื้นที่ชายแดนมี
ความมั่นคง สงบสุข 
 
3. พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนทุกกลุ่ม
วัย 
4. การสร้างความ
เป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม 

1. หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่
มีปัญหายาเสพติด 
(หมู่บ้านสีขาว) เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 5  
2. รายได้ครัวเรือน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 
  
3. จำนวนผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนน
ต่อแสนประชาชน
ลดลง ร้อยละ 1 
4. ชุมชนในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่มี

1. ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โดยใช้
กลไกประชารัฐ  
2. เพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านความมั่นคงภายใน 
มุ่งเน้นการบูรณาการ
ความร่วมมือของ 
ทุกภาคส่วน เพ่ือรับมือ
กับปัญหาภัยคุกคามด้าน
ความมั่นคงทุกรูปแบบ  
3. เพิ่มประสิทธิและ
ความพร้อมด้านความ
มั่นคงตามแนวชายแดน 

1. แผนงานที่ 1 
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  
2. แผนงานที่ 2 เพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ความพร้อมด้านความ
มั่นคงตามแนว
ชายแดน 
3. แผนงานที่ 3 เพ่ิม
ประสิทธิภาพด้าน
ความมั่นคงภายใน 
มุ่งเน้นการบูรณาการ
ความร่วมมือของทุก
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5. ส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

ความพร้อมในการ
จัดการสาธารณภัย
เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 3 
5. อัตราการว่างงาน
ลดลง 
6. ร้อยละของอำเภอ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่มี
คุณภาพ 

4. เพิ่มประสิทธิภาพ
และเตรียมความพร้อม
เพ่ือป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และความ
ปลอดภัยทางถนนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน 
5. เสริมสร้างความ
พร้อมการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
6. พัฒนาคุณภาพคน
และสุขภาวะให้
เหมาะสมตามช่วงวัย 
และความหลากหลาย
ของประชากร 
๗. ลดความเหลื่อมล้ำ
ของสังคมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

ภาคส่วน เพ่ือรับมือกับ
ปัญหาภัยคุกคามด้าน
ความมั่นคงทุกรูปแบบ  
4. แผนงานที่ 4 เพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
เตรียมความพร้อมเพ่ือ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และความ
ปลอดภัยทางถนน 
5. แผนงานที่ 5 
เสริมสร้างความพร้อม
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ 
6. แผนงานที่ 6 ลด
ความเหลื่อมล้ำของ
สังคม ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

3. ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมการค้า การลงทุน บนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการ
พัฒนาบริการสุขภาพ 

ประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน 
ประเด็นการพัฒนา
ที่ 3  
การส่งเสริมการค้า  
การลงทุน  
บนฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ และการ
พัฒนาบริการ
สุขภาพ 

1. เพ่ือยกระดับการ
ผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์
ให้มีคุณภาพได้รับการ
รับรองมาตรฐาน  
2. เพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของ
ผู้ประกอบการ 
Startup/SME/OTOP 
และบริการสุขภาพ 
3. พัฒนาสินค้า/
ผลิตภัณฑ์ ให้มี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน 
4. พัฒนาเมือง
นวัตกรรมการแพทย์
และบริการสุขภาพ  

1. มูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวล
รวม
ภาคอุตสาหกรรม
ของจังหวัด 
(GPP) เพ่ิมข้ึน 
๒. จำนวน
ผู้ประกอบการ
Startup/SMEs/
OTOP ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน 
 

1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจชุมชนในด้านการ
ประกอบธุรกิจ การพัฒนา 
กระบวนการผลิต การบริหาร
จัดการ การตลาดและเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน   
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตด้วย
เทคโนโลยี นวัตกรรม และการ
ออกแบบ เพ่ือผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพ  มาตรฐานตรงตามความ
ต้องการของตลาดบนพ้ืนฐานของ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  
3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
และการตลาดผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่
รู้จักแพร่หลายทั้งระดับในและ
ต่างประเทศ 
4. พัฒนาผู้ประกอบการ 
นวัตกรรมการแพทย์และบริการ
สุขภาพ 

1. แผนงานที่ 1 
สงเสริมและ
พัฒนาการใช 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการ
ยกระดับ การ
ผลิตและการ
ประกอบธุรกิจ 
2. แผนงานที่ 2 
สงเสริมและ
พัฒนาการ 
เชื่อมโยงการผลิต
และการประกอบ
ธุรกิจสู ระดับ
สากล 

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
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1. เร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาคารเรียนและจัดหาอาคารเรียนให้แก่เด็กนักเรียนในระดับอนุบาล

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง 
2. เร่งสนับสนุนการจัดหาสื่อการเรียนการสอน สนามเด็กเล่น ให้แก่เด็กนักเรียนในระดับอนุบาลและ  

ปฐมวัยให้มีความทันสมัยและสะดวกต่อการเล่าเรียนของเด็กและทันต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับ
ต่อไป 

3. เร่งดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาถนนลูกรังภายในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลและเขต
ติดต่อที่มีอยู่รวมประมาณ 100 ก.ม. ให้ใช้การได้ดี รองรับกับระบบเศรษฐกิจทั้งภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวที่
กำลังเป็นอาชีพทางเลือกใหม่ๆในพ้ืนที่  

4. เร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและจัดหาระบบน้ำใช้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืนและมั่นคง
ถาวรให้ทุกชุมชน 

5. แก้ปัญหาระบบการใช้น้ำภาคการเกษตรให้สะดวกและดีข้ึนเพื่อเอ้ือต่อการประกอบอาชีพใหม่ๆของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

6. เร่งประสานและผลักดัน “โครงการการก่อสร้างไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับชุมชนที่ยังไม่มี
ไฟฟ้าใช้เพียงพอ 

7. เร่งประสานและผลักดัน “โครงการขยายแนวเขตไฟไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าบ้าน
บวกควายหมู่ 6 ” 

8. ขยายเขตระบบไฟฟ้าในชุมชนพร้อมเพ่ิมโคมไฟก่ิงทุกหมูบ่้าน 
9. เร่งดำเนินโครงการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เพ่ือให้ตำบลเมืองคองเป็น

ศูนย์กลางและทางผ่านของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ระหว่างถนน-เมืองคอง-ห้วยน้ำดัง/ 
เมืองคอง-บ้านป่าข้าวหลาม/-เมืองคอง- เวียงแหง/-บ้านหนองบัวหมู่ 3ถึงบ้านแม่แพลมหมู่ 6 
เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวจากอุทยานฯห้วยน้ำดัง จากอำเภอปาย ดอยหลวงเชียงดาว อำเภอแม่แตง อำเภอเวียงแหง 
และพ้ืนที่ใกล้เคียงในแต่ละปี 

10.  จัดระเบียบที่สาธารณะตามข้อร้องเรียนของชุมชนให้เป็นไปตามกฎหมาย 
11.  เร่งจัดให้มีที่ทิ้งขยะและจัดเก็บขยะอย่างเป็นระบบทุกชุมชน 
12. เร่งจัดสรรและกระจายโครงการของ สป.สช.ให้เข้าถึงกลุ่มประชาชนเป้าหมายอย่างทั่วถึงและเกิด

ประโยชน์ 
13. สนับสนุนภารกิจป้องกันการระบาดของโรคโควิดในชุมชน/เร่งรัดประชาสัมพันธ์รณรงค์การ               

ฉีดวัคซีนของประชาชน/การจัดเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง 
14. เตรียมความพร้อมขององค์กรในการรับถ่ายโอนภารกิจ”โรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพในตำบล”

ตาม พรบ กระจายอำนาจ ที่กำหนดให้ อบต. เมืองคอง รับการถ่ายโอน รพ.สต.บ้านใหม่เข้าสังกัด อบต เมืองคอง 
15. จัดหารถกู้ภัย รถดับเพลิง ตลอดจนเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

บรรเทาภัย เพ่ือใช้บริการแก่ผู้ประสบภัยในพื้นท่ี 
16. การแก้ปัญหาการเกิดภัยพิบัติหรือความเดือดร้อนฉุกเฉินเร่งด่วนของประชาชน ถือเป็นภารกิจ

เร่งด่วนขององค์กร 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง 

2.1 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง 
ตำบลเมืองคองเป็นตำบลที่ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งนับได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจ

และเป็ น ราย ได้ หลั กของครอบครัว  และการทำเกษตรแบบผสมผสานบน พ้ืนฐาน เศรษฐกิ จชุ มชน                         
ที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพ่ึ งพาตนเอง                 
แบบยั่งยืนตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
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ตำบลเมืองคองยังมีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ แม่น้ำ ภูเขา ป่าไม้ สถานที่จะพัฒนาให้มีศักยภาพที่ดี  

ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวเป็นการเสริมรายได้ของประชาชนอีกทางหนึ่ง เมื องคอง   
ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา คือ "เมืองคองวิถีไทย หลากหลายวัฒนธรรม งามล้ำสภาพแวดล้อมดี สถานที่                    
น่าท่องเที่ยว ชุมชนมีความเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี" 

 ความหมายวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
เมืองคอง ยังมีมนต์เสน่ห์แห่งท้องทุ่งเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์เป็นวิถีชีวิตแบบคนไทยดั้งเดิม

มาแต่บรรพบุรุษ 
เมืองคอง ยังมีกลุ่มเชื้อชาติหลากหลายชาติพันธุ์ เช่น คนพ้ืนเมือง คนปกาเกอะยอ (กระเหรี่ยง)               

คนลีซอ (ลีซู) คนจีน คนมูเซอ (ลาหู่) และคนไทใหญ่ กลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้มีวัฒนธรรมของตนเอง นับถือพุทธศาสนา             
และนับถือผีป่าก็มีมาก บนความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นอัตลักษณ์ตัวตนของกลุ่มชาติพันธุ์ต้องดำรงอยู่ได้ 

เมืองคอง  ยังมีมนต์เสน่ห์ของสภาพอากาศเทือกเขาล้อมรอบผลิตอากาศบริสุทธิ์ให้ผู้คนได้มีชีวิ ต            
ยืนยาว  ไม่มีปัญหาสุขภาพ 

เมืองคอง  ยังมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจจากแหล่งธรรมชาติที่สร้างให้ หุบเขา สายน้ำอันอุดมสมบูรณ์
ไม่ต้องไปไกลถึงตัวเมือง มีสัตว์ป่าหาดูได้ 

เมืองคอง  ยังมีวิถีชีวิตที่ผูกพันเป็นเครือญาติใกล้ชิด  มีสิ่งของแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนเมื่อมีทุกข์ มีปัญหา
ช่วยแก้บ่งบอกถึงความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งไม่มีที่ไหน 

เมืองคอง  ยังคงความสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแบบฉบับของตนเอง ใครมาเยือนต้อนรับด้วย
อัธยาศัยไมตรี มีการดำรงชีวิตอยู่ภายใต้ความเป็นอยู่ที่พอเพียงไม่ฟุ้งเฟ้อไปตามกระแสนิยมวัตถุท่ีสังคมเมืองหยิบยื่นให้ 

เมืองคอง  ยังมีทรัพยากรมากมายที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ไม่ยากนัก ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ในป่ามี
สมุนไพร พืชไร่พืชสวน ทำมาหากินได้ตลอดชีวิต ทุกชีวิตจึงอยู่ดีกินดี 

  กรอบแนวคิด   
การพัฒนาตำบลเป็นการดำเนินการเพ่ือบรรลุถึงวิสัยทัศน์ ระยะยาวโดยมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นแนวทางและคำนึงถึงบริบทความเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นทั้งโอกาสและข้อจำกัดการพัฒนา 

  พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 
ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน       

 ด้านสังคม ส่งเสริมให้ประชาชน มีสุขภาพดี มีการศึกษา มีอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยใช้หลัก
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ดำเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียง     

ด้านความม่ันคง ประชาชนมีความสามัคคี ชุมชนเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุข ดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุข                          

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนอยู่ดีมีสุขบนพ้ืนฐานองค์ความรู้และคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์และยั่งยืน 

ด้านบริหารจัดการ  ประชาคม มีส่วนร่วมพัฒนาธรรมาภิบาล บุคลากรขององค์กรท้องถิ่น                 
มีศักยภาพความสามารถในการบริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยประชาชน ได้รั บความพึงพอใจการ
ให้บริการ 

 2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (การคมนาคม) 
- ดำเนินการพัฒนาขยายปรับปรุง ซ่อมแซม เส้นทางการคมนาคม ในพ้ืนที่ห่างไกลให้ใช้ได้          

ทุกฤดูกาล 
- ส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทน การติดตั้งแผงโซล่าเซล 
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- พัฒนาการติดต่อสื่อสารทางวิทยุ 
- ดำเนินการจัดสร้างระบบประปาผิวดิน และระบบประปาภูเขา การขุดเจาะบ่อบาดาล 

 ด้านเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรกร  การสร้างงานให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้มีความหลากหลาย 
- ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าชุมชน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP) 

ด้านสังคม 
- ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมให้

ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรม 
- ส่งเสริมพัฒนาสร้างสวัสดิการ การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 
- เสริมสร้างกระบวนการเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อเอดส์ 
- เสริมสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพ่ือปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เสริมสร้างกระบวนการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ด้านสาธารณสุข 
- เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยให้มีพลานามัยดีถ้วนหน้า 
- ส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน 
- ส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพรในการรักษาโรค 
- พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานและการบริโภคอาหาร 
- ดำเนินการให้มีการนันทนาการอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมและพัฒนาจิตสำนึกประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
- ดำเนินการปลูกป่าต้นน้ำลำธาร 
- การพัฒนาดินที่เสื่อมสภาพ 
- การจัดทำแนวกันไฟป่า 
- การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
- ส่งเสริมหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 
- ส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณธรรมและจริยธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
- ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์วัฒนธรรม 
- ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพ 
- ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ด้านแหล่งน้ำ 
- การบริหารจัดการการจัดสรรน้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำ เพ่ืออุบโภคบริโภค 
- การพัฒนาองค์กรเครือข่าย การบริหารจัดการน้ำ ต้นน้ำ - ปลายน้ำ 
- การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำที่หายาก 
- ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร 

ด้านการเมืองการบริหารองค์กร 
- พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง 
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- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชนหน่วยงานรัฐเอกชน และองค์กรอ่ืน ๆ 

เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนา 
- ส่งเสริมและสนับสนุนหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
- พัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
- ส่งเสริมการให้บริการประชาชนและลดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สั้นลง 
- การพัฒนาเมืองน่าอยู่คู่เชิดชูคุณธรรม   
- การบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล  
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

  2.3 เป้าประสงค์การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
1. สร้างองค์กรให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2. สร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมแบบบูรณาการตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้พอเพียงต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวเมือง

และเศรษฐกิจในอนาคต 
4. พัฒนาระบบการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
5. พัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน  การรักษาสุขภาพอนามัย  การป้องกันโรค 
6. ส่งเสริมและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน 
7. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบไม่มีมลพิษ 
8. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง 

๒.๔  ตัวช้ีวัด 
  ๑)  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึน 
  ๒)  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐ 
  ๓)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
  ๔)  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
  ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  ๖)  ประชาชนมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
  ๗)  การบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง                 
ร้อยละ  ๖๐  
  ๒.๕  ค่าเป้าหมาย 

๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
๒)  ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    
๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

  2.6 กลยุทธการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง มีประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ประเด็น 

1.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
3.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
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5.  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
7. การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหลักธรรมาภิบาล 
 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง 

1. สร้างความเป็นธรรมในสังคม 
- สนับสนุนภาคีพัฒนาทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาความเลื่อมล้ำ เสริมสร้างความสัมพันธ์

ของคนในสังคมให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 
- การจัดบริการสังคมให้ทุกคนตามสิทธิ์พึงมีพึงได้ สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างการมีส่วนร่วมใน

กระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาตำบล 
- สร้างพลังทางสังคมสามารถแสดงออกทางความคิดอย่างอิสระ 
- สร้างระบบราชการให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน 
- อนุรักษ์และฟ้ืนฟูวัฒนธรรมที่ดีงาม เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว 
- พัฒนาความสัมพันธ์ของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมให้เข้มแข็ง ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างฉันท์มิตร และ

ลดความเลื่อมล้ำในสังคม 
- ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมภิบาล เพ่ือนำไปสู่การเป็นประชาธิปไตยท่ีถูกต้องและ

เหมาะสม 
1. การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

- พัฒนาประชาชนทุกกลุ่มวัยให้มีศักยภาพเสริมสร้างทักษะให้มีจิตสาธารณะ 5 ด้าน ทั้งการเรียนรู้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต คิดเป็น ทำเป็น การสังเคราะห์ความรู้สั่งสมต่อยอดสู่นวัตกรรมความรู้ การฝึกฝนจนเกิดความคิด
สร้างสรรค์ การเปิดใจกว้าง พร้อมรับทุกความคิดเห็น และการปลุกจิตสำนึกมีคุณธรรม 

- พัฒนาเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ คุณธรรมและ
จริยธรรม 

- พัฒนาเด็กวัยเรียนให้มีความรู้ทางวิชาการท่ีเข้มแข็ง 
- พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณธรรม สามารถปรับตัวเท่าทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง เป็นพลังในการพัฒนาสังคม 
- สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพชีวิต 
- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในตำบล 
- เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีดีและวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
- เสริมสร้างสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนาให้มีบทบาทหลักในการหล่อหลอมบ่มเพาะเด็ก

เยาวชน ปลุกจิตสำนึกกลุ่มคนต่าง ๆ ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและค่านิยมไทยที่ดีงาม 
2. สร้างสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน 

- สร้างฐานภาคเกษตรให้เข้มแข็ง สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอสำหรับผู้บริโภคภายใน
ตำบล ทำให้เกิดความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร แสวงหาพลังงานทดแทน 

- สนับสนุนให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในไร่นา เพ่ือเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค
ได้อย่างเพียงพอ สร้างความมั่นคงและปัจจัยพ้ืนฐานในการผลิตของเกษตรกรและชุมชน 

- สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ 
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- รณรงค์ให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีและหันมาใช้ชีวภาพ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้าสู่ภาคเกษตร เพ่ือทดแทนเกษตรกรที่สูงอายุและมี

สุขภาพไม่แข็งแรง 
- ส่งเสริมการทำวัตถุดิบเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนใช้ในครัวเรือนและ

ชุมชน 
- ฟ้ืนฟูและส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีของชุมชน โดยเฉพาะวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทาง

การเกษตร ให้ความสำคัญกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตทางการเกษตร 
- ส่งเสริมให้เกษตรทำการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน เพ่ือสร้างความมั่นคงและความหลากหลายด้าน

อาหาร 
- สร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนว

ทางการพัฒนาพลังงานทางเลือกในอนาคตผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
-  สร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม 
-  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตรให้เอ้ือต่อการผลิตและการตลาด 
-  พัฒนาสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงและมีโอกาสทางตลาด 
-  สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร 

3. ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค 
- สร้างความพร้อมในการอยู่ในสังคมประชาคมอาเซียน โดยยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพและ

บริการด้านสาธารณสุข ทักษะด้านภาษา 
- เสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้ และพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลง 
- เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน 
- พัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดการหลบหนีเข้าเมือง 

4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
-  คุ้มครองรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากร ดิน แหล่งน้ำ ป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ 
-  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ำ รวมถึงพัฒนาแหล่งน้ำ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
-  ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต 
-  ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรที่เกื้อกูลกับระบบนิเวศน์ ตามแนวคิดของการทำการเกษตรแบบยั่งยืน 
-  การวางผังเมืองที่มีการผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศน์เข้าด้วยกัน 
-  เตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ 

 

๒.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบล 

มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
   

  
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล     

เป้าประสงค์  
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง 
 ภายใต้สภาวการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อมวลมนุษย์ที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ภายใต้ความ
เปลี่ยนแปลง ย้อนอดีตมองอนาคตมีอะไรเกิดขึ้นกับผู้คนบนโลก การพัฒนาเพ่ือให้ผู้คนมีคุณภาพชี วิตที่ดีการ
แสวงหาความสุขมีผลทำให้ เกิดความไม่สมดุลระหว่างทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนา การนำ
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างไม่สมดุล ไม่มีการสร้างทดแทนได้สะท้อนปัญหาที่เป็นอยู่ปัจจุบันและกำลังทวี
ความรุนแรงมากขึ้น ความเชื่อมโยงของการพัฒนาเป็นกระแสหลักที่องค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมากต้อง
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาแบบไม่สมดุลสร้างปัญหาบนความอ่อนไหวส่งผลกระทบในภาค
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมการเมือง สังคมมีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว สังคมวัตถุ สังคมเงินตรา  มุ่งสู่
สังคมชนบทให้จับต้อง ระบบทุนนิยมแบบตลาดความหวังแต่กำไรในรูปเงินตรา แต่ขาดความเสน่ห์หาภายใต้
จิตใจ การแสวงหากำไรทำให้สถานะทางสังคมเสื่อมทุนทางสังคมเปราะบาง การกระจายประโยชน์จากภาครัฐ
กระจุกตัว การเรียกร้องความเป็นตัวตนมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติอันมีอยู่อย่างจำกัดในสภาวการณ์หนึ่ง ๆ การ
แบ่งปันการบริหารการจัดการ การบูรณาการต้องตั้งอยู่บนหลักการแห่งการแสวงการบูรณาการร่วม หลักธรร
มาภิบาลการพัฒนาแนวคิดประชาธิปไตยภายใต้บริบทของตนเอง เพ่ือการดำรงอยู่ของชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีอยู่
ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ดีมีมิตรไมตรีวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง 
 

 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 
  ทิศทางการปรับตัวขององค์กร 
 ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ตลาดทุน  
ค่าเงิน การค้าขายที่ พ่ึงพิงการส่งออก ภาคอุตสาหกรรม ด้านสังคม การเมือง การดำรงสภาพหลักปกครอง
ประชาธิปไตยการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ยึดแบบสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยความม่ันคง ยาเสพติดข้ามชาติที่
ไม่มีข้อยุติ ด้วยผลกระทบแนวใหม่ของความม่ันคง คือ ภัยพิบัติจากสภาวการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ดิน น้ำ ลม 
ไฟ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โลกถูกย่อส่วน การเผยแผ่ข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนสามารถเข้าถึงคนเกือบทุกกลุ่ม 
ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุสร้างภาระในด้านงบประมาณการดูแลสวัสดิการเรื่องอาหารและสุขภาพ  
การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิทัศน์ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อม แหล่งน้ำสำคัญ ๆ มีปริมาณ
ลดลงภายหลังสิ้นฤดูฝน ความแปรปรวนดินฟ้าอากาศเมื่อธรรมชาติเปลี่ยนคนต้องปรับตัวให้ทนต่อสภาวะที่เกิดข้ึน 

 จุดแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง (Strength) 
- มีธรรมชาติและอากาศท่ีบริสุทธิ์น่าอยู่ ป่าเขียวขจี มีพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น และสัตว์ป่าหายาก 

เช่น ไก่ฟ้า 
- มีแม่น้ำสองสายและลำห้วยหลายแห่ง 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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- มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมชนเผ่าหลายชนเผา่ เช่น กระเหรี่ยง ลีซอ มูเซอ 

  ไทยใหญ่ มีแหล่งท่องเที่ยว เช่น ถ้ำเกร็ดมังกร (ข้ีหมี) ถ้ำออนมรกต น้ำตกถ้ำเอาะ ฝายหัวเมือง 
- มีพิธีกรรมสรงน้ำพระธาตุน้ำบ่อทิพย์ 
- มีแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา แม่น้ำคอง แม่น้ำแตง 
- มีการสืบสานประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- มีโรงผลิตสุราพ้ืนบ้าน 

 จุดอ่อนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง (Weakness) 
- ป่าถูกทำลาย โดยเฉพาะป่าต้นน้ำ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ทำการเกษตร 
- การใช้สารเคมีในการเกษตร โดยเฉพาะพืชไร่เศรษฐกิจ 
- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำการเกษตรแบบยั่งยืน 
- ปัญหากลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงหมู วัว ควาย 
- ปัญหาการจุดไฟเผาป่า 
- อาชีพไม่ม่ันคง รายได้น้อย  
- ผลผลิตราคาไม่ม่ันคงแน่นอน 
- ปัญหาหนี้สิน 
- แรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพ 
- ปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก 
- วัฒนธรรมใหม่การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย นำค่านิยมของคนในเมืองมาใช้ 
- ปัญหายาเสพติด 
- เยาวชนไม่สนใจสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ก่อกวน ทะเลาะวิวาท 
- แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- เป็นพื้นที่ห่างไกล คมนาคมไม่สะดวก  
- ประชาชนเพิกเฉยสุขภาพอนามัย 
- ขาดท่ีดินทำกิน เพราะมีการย้ายถิ่นฐานเข้ามามากขึ้น 

 โอกาสขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง (Opportunity) 
- ใช้วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นตัวขับเคลื่อนพัฒนา 
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบครบวงจรและต่อเนื่องยั่งยืน 
- องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ส่งเสริม สนับสนุนด้านงบประมาณ 
- จัดตั้งเครือข่ายวัฒนธรรมที่หลากหลาย จรรโลงสังคม อยู่ในระดับความสมานฉันท์ ปรองดอง 

สู่ทุกส่วน 
- ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใฝ่ใจศึกษาค้นคว้าชาติพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ของคน

เมืองคอง และร่วมกันสืบสาน 
- พัฒนาเกษตรทางเลือก ใช้เกษตรอินทรีย์ 

 อุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง (Threat) 
- น้ำมันแพง 
- ทางคมนาคมเข้าสู่ตำบลแคบและอันตราย 
- ต้นทุนการผลิตสูง 
- ที่ดินขาดเอกสารสิทธิ์ 
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- สื่อโฆษณาชวนเชื่อการบริโภคน้อย สินค้าฟุ่มเฟือย 
- งบของท้องถิ่นมีจำกัด 
- คัดกรองนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพใช้ประโยชน์จากป่าอนุรักษ์ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล 
 การพัฒนาตำบลให้ยั่งยืนมั่นคง สังคมอยู่อย่างสันติ ประชาชนดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้กระแส
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่คาดการณ์ได้ยากและมีแนวโน้มการเมืองรุนแรง วิกฤติเศรษฐกิจ ส่งผล
กระทบใน วงกว้าง ทิศทางการพัฒนาตำบลห้วงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง               
พ.ศ. 2561 - 2565 จึงต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ มิให้มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน
ชนบท การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรม ภาษา หลักการสำคัญของ
แผนพัฒนา 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ
ไปสู่ความยั่งยืน 

2. พัฒนาคนเป็นศูนย์กลางให้ความสำคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม 
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชน เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีใช้ภูมิปัญญาอัตลักษณ์ท้องถิ่น 

3. ยึดวิสัยทัศน์เป็นเป้าหมาย “เมืองคอง วิถีไทย หลากหลายวัฒนธรรม งามล้ำสภาพ แวดล้อมดี 
สถานที่น่าท่องเที่ยว ชุมชนมีความเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอพียง ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี” 

หลักการพัฒนาท้องถิ่น 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นทิศทางการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม  
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา ซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย
เพ่ือการพัฒนาในอนาคต ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอำเภอ และนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น การวางแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในอนาคต 
ต้องกำหนดสถานการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง
รอบด้าน สอดคล้องกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ปัญหาความต้องการของประชาชน แผนเป็นกรอบที่
กำหนดทิศทางการพัฒนา มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรร
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ มิติ เช่น เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และมิติเจ้าของพ้ืนที่ใกล้เคียง มองให้กว้างออกไปครอบคลุมเขตพ้ืนที่ อ่ืนด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้การ
วางแผนมีความทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเต็มที่ หรือการหาหนทางป้องกัน
อุปสรรคอันอาจจะเกิดขึ้น การพัฒนาต้องมองสิ่งที่ใกล้ตัวมากที่สุดก่อน อันดับแรกคือคุณภาพชีวิตที่จำเป็นต่อ
ความอยู่รอดขั้นพื้นฐานของประชาชน อันดับสองคือการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงขึ้น “คุณภาพชีวิต” 
มีความหมายกว้างครอบคลุมถึงปัจจัยในการดำเนินชีวิตต่าง ๆ เช่น การศึกษา รายได้ต่อครัวเรือน สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต สุขอนามัยในหมู่บ้าน      
 ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่สามารถนำมาใช้โดยไม่อนุรักษ์ไว้ได้หรือไม่ จะใช้ประโยชน์อย่างไร                     
การทดแทนต้องดำเนินการควบคู่ เกื้อหนุนนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) หรือการหาวัสดุอ่ืนที่มีต้นทุนต่ำกว่า โดยใช้
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ การพ่ึงพาตนเอง การหล่อเลี้ยงชุมชนตนเอง ทำให้มีรายได้เพียงพอ ไม่พ่ึงพิงแหล่ง
รายได้จากภายนอกมากเกินไป มิฉะนั้นจะอยู่ไม่รอด จุดเน้นคือการลดสัดส่วนของรายได้ที่ต้องพ่ึงพาภายนอกให้
น้อยลง หันกลับมาแสวงหารายได้จากสินค้าหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งสามารถใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่นเอง การพ่ึงตนเอง น่าจะรวมไปถึงการเอ้ืออำนวยให้ชาวบ้านเกิดกระบวนการผลิตเพ่ือหล่อหลอม
ชีวิตและนำมาซึ่งรายได้ของตนเอง โดยใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีที่ชุมชนมีอยู่แล้วและเป็นเจ้าของ  คำนึงถึง
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ลูกหลานเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ต้องคำนึงถึงความเจริญจะส่งผลเสียต่อคนรุ่นต่อไปหรือไม่ ควรหลีกเลี่ยงไม่
ดำเนินการหรือไม ่
 

 ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ 
  ปัญหาการเมือง ความขัดแย้ง กลุ่มผลประโยชน์ 
  ปัญหาเศรษฐกิจ การที่ดิน แรงงาน เกษตรกรรม การออม การลงทุน นโยบายภาครัฐ 
  ปัญหาสังคม ยาเสพติด ครอบครัวแตกแยก ปัญหาวัยรุ่น วัฒนธรรมต่างชาติ 
 ปัจจัยภายใน อบต. 
 ปัญหาการเมือง ความขัดแย้ง เลือกปฏิบัติ 
 ปัญหาเศรษฐกิจ การออม การลงทุน  
 ปัญหาสังคม ยาเสพติด ขยะ 
 

 การวิเคราะห์โอกาส  
 เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ อบต. การเปลี่ยนแปลงที่มีประโยชน์                   
เพ่ิมโอกาสของ อบต.หรือไม่ จะต้องพิจารณาองค์รวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และเทคโนโลยี 
 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด  
 เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคามต่อการพัฒนา เกิดผลเสียเป็น
ข้อจำกัดของ อบต.วิเคราะห์อย่างองค์รวม 
 

 ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาตำบล 
1. การบริหารของรัฐในด้านโครงการพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 
2. ภาคการผลิตสินค้าเกษตร การพัฒนาคุณภาพของสินค้าเกษตร การแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าเพิ่มรายได้และมีงานทำ 
3. การบริหารด้านสาธารณสุขมูลฐาน การอนามัยเพ่ือสุขภาพ 
4. ครอบครัวขยายทางสังคมปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ การเพ่ิมผลผลิตพืชไร่ทาง

การเกษตรมีความต้องการน้ำเพ่ือการเกษตรมากข้ึน 
5. คุณภาพการศึกษาท้องถิ่นชนบทห่างไกล ไม่ได้มาตรฐานขาดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง              

ขาดโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต การใช้วัฒนธรรมเป็นสื่อการเรียนรู้ 
6. การบุกรุกทำลายป่าไม้แหล่งต้นน้ำลำธารทำลายระบบนิเวศ ปัญหาสิ่งแวดล้อมขยะมลพิษ               

ทางอากาศ กลุ่มหมอกควันไฟจากการเผาป่าการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
7. การรวมกลุ่มองค์กรกลุ่มอาชีพเพ่ือสร้างองค์ความรู้การพัฒนาอาชีพการสร้างอาชีพเสริมรายได้     

ต่อครอบครัว 
8. ความยากจน ความยากไร้ การสร้างอาชีพ รายได้ของกลุ่มคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้ อยโอกาส             

ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ เป็นผลสืบเนื่องมาจากปัญหาคุณภาพชีวิต 
9. ขาดการเรียนรู้ประสบการณ์ การพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าสู่ตลาดงานอาชีพ การบูรณาการ การ

ใช้ทรัพยากรท้องถิ่น 
10. การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานปกครองท้องถิ่น บทบาทหน้าที่  การเป็น

ตัวแทนของประชาชน ขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมายระเบียบข้อบังคับในการบริหารงานหน่วยงานท้องถิ่น 
11. สังคมผู้สูงอายุ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา 
ด้านสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนา 

ด้านการพัฒนา
ด้านแหล่งน้ำ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา 

ด้านเศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ของ  
อบต.เมืองคอง 

ยุทธ 
ศาสตร ์
จังหวัด

เชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่งค่ังอยา่งยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคม อยู่เย็นเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน            
ของเมืองและชนบท 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ            
สิง่แวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน                                     
และกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยนื 

การพัฒนาการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี  
ด้วยนวัตกรรมการบริการที่เหมาะสม 

การอนุรักษ ์ฟื้นฟ ูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม              
จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้าง
ความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดำรงความเป็นฐานทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม และพลังงานสะอาด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนา 

ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาด้าน 

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และสงบสุขของ
ประชาชน 

ยุทธ 
ศาสตร ์
ชาติ 20 

ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพ
คน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านการสร้างโอกาส

ความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการปรับ

สมดุลและพัฒนา
ระบบ 

แผน 
พัฒนา
เศรษฐ 

กิจ  
ฉบับท่ี 
13 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การ
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย ์
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด

ความเหลื่อม
ล้ำในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การสร้าง

ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขัน
ไดอ้ย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการ
พัฒนาอยา่ง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่
ความมั่งค่ัง 
และยั่งยืน 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 7 การ
พัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐานและ

ระบบ 
โลจิสติกส์  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การ
ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิ ชอบ
และธรรมาภบิาล
ในสังคมไทย 
 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 8 การ
พัฒนา

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 9 การ

พัฒนาภาค 
เมือง และ

พื้นที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 9 การ

พัฒนาภาค 
เมือง และ

พื้นที่
เศรษฐกิจ 
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ก่อสร้าง 
 ปรับปรุง
บำรุงรักษา 

ถนน สะพาน  
ท่อระบายน้ำ 
 

แนว

ทางการ

พัฒนา 

พัฒนา
เศรษฐกิจ 

ตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

ส่งเสริมให้
ประชาชน           
มีสุขภาพดี            
มีการศึกษา 
 

ส่งเสริม
สนับสนุน
กิจกรรม
สาธารณะ

ชุมชน 

สนับสนุน
สวัสดิการ
สังคมและ

สังคม
สงเคราะห ์

พัฒนา 
จัดหาแหล่ง

น้ำเพื่อ
การเกษตร 

 

อนุรักษ์
ฟื้นฟู  

สืบสาน 
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น/
ชนเผ่า 

ส่งเสริม
การเรียน
การสอน
เด็กและ
เยาวชน 

ฟื้นฟู 
พัฒนา 
อนุรักษ์

ทรัพยากร    
ธรรมชาติ

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

ส่งเสริม 
พัฒนา
องค์กร 

ชุมชนให้
เข้มแข็ง

และการมี
ส่วนร่วม 
ตามหลัก
ประชา 
ธิปไตย 

 

สนับสนุน
บูรณาการ
บริหาร

จัดการงาน
ภาครัฐ

เอกชนและ
องค์กร
ชุมชน 

 

พัฒนา 
จัดหา

แหล่งน้ำ
เพื่อการ
อุปโภค
บริโภค 

 

ส่งเสริม
การใช้
พลังงาน
ทดแทน 

สร้าง
จิตสำนึก 
ส่งเสริม

และ
พัฒนา   
การ

จัดการ
น้ำเสีย
ขยะ 

มูลฝอย
และสิ่ง
ปฏิกูล 

 
ผลผลติ/ 
โครงการ 

จำนวน  
25

โครงการ 

จำนวน  
9

โครงการ 
 

จำนวน 
35

โครงการ 
 

จำนวน 
15

โครงการ 
 

จำนวน 
23

โครงการ 
 

จำนวน 
5

โครงการ 

จำนวน 
10

โครงการ 

จำนวน 
12

โครงการ 
 

จำนวน 
6

โครงการ 
 

จำนวน 
3

โครงการ 
 

จำนวน 
6

โครงการ 
 

จำนวน 
5

โครงการ 
 

จำนวน 
3

โครงการ 
 

พัฒนา 
ปรับปรุง 

บำรุงรักษา
อาคาร

สิ่งก่อสร้าง 
สาธารณูป 

โภค 
 

จำนวน 
1

โครงการ 
 

จำนวน 
1

โครงการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา 

ด้านเศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา 
ด้านสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนา 

ด้านแหล่งน้ำ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาด้าน 

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ของ  
อบต.เมืองคอง 
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๓.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategy Map) การพัฒนาตำบลเมืองคอง 
 

วิสัยทัศน์ “เมืองคองวิถีไทย หลากหลายวัฒนธรรม งามล้ำสภาพแวดล้อมดี สถานท่ีน่าท่องเที่ยว ชุมชนมีความเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี" 
 
๑. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 

๒.การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

๓.  การพัฒนา
ด้านสังคม 

๔. การพัฒนา
ด้านแหล่งน้ำ 

1. สร้างองค์กรให้มีระบบ
บริหารจัดการที่ดีส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนวางพื้นฐานให้มี
ความสะดวกและรวดเร็ว 
 
1. ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

กลยุทธ์ที่ ๕ การอนุรักษฟ์ื้นฟู 
สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ ๑  
การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน 

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ ๓ การ
พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน 

กลยุทธ์ที่ ๔ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
 

กลยุทธ์ที่ ๗ การพัฒนา
บริหารจัดการบา้นเมือง
ที่ดีหลักธรรมาภบิาล 

กลยุทธ์ที่ ๖ การจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษา

ความสงบเรียบร้อย 
 

5.  การพัฒนาด้านการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

6. การพัฒนาดา้นทรัพยากร
ธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม 

7. การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

2. สร้างความ
เข้มแข็งให้กับสังคม
แบบบูรณาการตาม
ทฤษฎีเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

 

3. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้พอเพยีงต่อ
ความต้องการของประชาชน
เพื่อรองรับการขยายตวัเมือง

และเศรษฐกิจในอนาคต 
 

 

4.. พัฒนา
ระบบ

การศึกษาเป็น
การศึกษา
ตลอดชีวิต 

 

5. พัฒนา
สาธารณสุขมูล
ฐาน การรักษา
สุขภาพอนามัย  
การป้องกันโรค 

 

6. ส่งเสริมและ
พัฒนาศิลปะและ
วัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน 
 

7. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบไม่มีมลพิษ 
 

8. ประชาชนมี
อาชีพและ

รายได้พอเพียง 
 

2. ด้ า น ก า ร ได้ รั บ บ ริ ก า ร ด้ า น
โครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวก
และรวดเร็ว 

3. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้
เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้ 

4. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็น
พิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 

5.การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
และมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วน

  
 

ก่อสร้าง 
 ปรับปรุง
บำรุงรักษา 

ถนน  
ท่อระบายนำ้ 
 

พัฒนา 
ปรับปรุง 

บำรุงรักษา
อาคาร

สิ่งก่อสร้าง 
สาธารณูป 

โภค 
 

กล
ยุทธ์ 

แผนงาน พัฒนา
เศรษฐกิจ 

ตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

ส่งเสริมให้
ประชาชน           
มีสุขภาพด ี           
มีการศึกษา 
 

ส่งเสริม
สนับสนุน
กิจกรรม
สาธารณะ

ชุมชน 

สนับสนุน
สวัสดิการ
สังคมและ

สังคม
สงเคราะห์ 

พัฒนา 
จัดหาแหล่ง

น้ำเพื่อ
การเกษตร 

 

พัฒนา 
จัดหาแหล่ง
น้ำเพื่อการ

อุปโภค
บริโภค 

 

อนุรักษ์
ฟื้นฟู สืบ

สาน 
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น/
ชนเผ่า 

ส่งเสริม
การเรียน
การสอน
เด็กและ
เยาวชน 

ฟ้ืนฟู 
พัฒนา 
อนุรักษ์

ทรัพยากร    
ธรรมชาติ
และสิ่ง 

แวดล้อม 
 

ส่งเสริม
การใช้
พลังงาน
ทดแทน 

สร้าง
จิตสำนึก 
ส่งเสริม

และ
พัฒนา   
การ

จัดการ
น้ำเสีย
ขยะ 

มูลฝอย
และสิ่ง
ปฏิกูล 

 

ส่งเสริม 
พัฒนา
องค์กร 

ชุมชนให้
เข้มแข็งและ
การมีส่วน
ร่วม ตาม

หลักประชา 
ธิปไตย 

 

สนับสนุน
บูรณาการ
บริหาร

จัดการงาน
ภาครัฐ

เอกชนและ
องค์กร
ชุมชน 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปสู่การปฏิบติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงาน

สนับสนุน 
๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เมืองคอง 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 
การเศรษฐกิจ งบกลาง กองช่าง 

๒ ด้านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน สำนักงานปลัด 
การเศรษฐกิจ งานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัด 

๓ ด้านสังคม บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน สำนักงานปลัด 
  บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน สำนักงานปลัด 

บริการชุมชนและสังคม งานบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัด 
การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
บริการชุมชนและสังคม งบกลาง สำนักงานปลัด 

๔ ด้านแหล่งน้ำ การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 
๕ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บริการชุมชนและสังคม แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๖ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเศรษฐกิจ งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ สำนักงานปลัด 
7 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัด 

 บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน สำนักงานปลัด 
รวม 7 ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ๑๐ แผนงาน 4 ส่วน/กอง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

 

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

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานการ
พัฒนาสาธารณูปโภค ขั้น
พื้นฐาน ก่อสรา้ง ปรับปรุง 
บำรุง รักษา ถนน ท่อ
ระบายนำ้  

28 7,415,500 15 3,727,950 14 2,747,050 14 2,999,250 14 4,015,700 85 20,905,450 

2) การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

2.1 แผนงานการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ตาม
แนวทางเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน     

8 650,000 10 1,170,000 8 650,000 8 650,000 7 630,000 41 3,750,000 

3) การพัฒนาด้านสังคม 
3.1 แผนงานการพัฒนา

ส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพด ีมีการศึกษา มี
อาชีพ และมีคุณภาพชวีิตที่
ดีโดยใช้หลักศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่นดำเนิน
ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 

41 10,190,000 36 9,750,000 41 9,930,000 39 9,700,000 38 9,770,000 195 49,340,000 

4 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 
4.1 แผนงานการพัฒนา 

ก่อสร้างฝายนำ้ล้น ผนัง
คลองส่งน้ำ รางระบายน้ำ 
ขุดสระ การขุดเจาะบ่อ
บาดาล 

15 4,290,000 13 2,290,000 10 2,010,000 12 2,430,000 8 1,700,000 58 12,720,000 

(แบบ ผ.01) 
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ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

5.1  แผนงานการพัฒนา     
การอนุรักษฟ์ื้นฟู สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

9 1,195,000 9 1,195,000 9 1,195,000 9 1,195,000 8 695,000 44 5,475,000 

6 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6.1 แผนงานการ
พัฒนา ประชาชนอยู่ดีมีสุข
บนพื้นฐานองค์ความรู้และ
คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

8 430,000 8 430,000 8 430,000 8 430,000 8 430,000 40 2,150,000 

7 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบา้นเมือง
ที่ด ี

7.1 แผนงานการ
พัฒนา ประชาชนมีส่วน
ร่วมพัฒนาตามหลกัธรร
มาภิบาล บุคลากร ของ
องค์กรท้องถิ่น มีศักยภาพ
ความสามารถในการ
บริหารองค์กรภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลโดยประชาชน
ได้รับความพึงพอใจ 
 

8 1,531,500 7 520,000 7 520,000 7 520,000 7 520,000 35 2,600,000 

รวม 117 25,702,000 98 27,262,950 97 17,482,050 97 17,924,250 90 17,760,700 498 96,940,450 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570)  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ท่อระบายน้ำ 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนคสล.ปากทางเข้าบา้นหว้ยงู  
หมู่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านห้วยงู หมู ่1 256,500 - - - - 1. ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจในการ
พัฒนา
สาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐาน 
2. ความพึงพอใจ
ในการให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.บ้านใหม ่หมู่ 1 
ข้างบ้านนายบุญทิม พิบูลย ์
กว้าง 0.20 เมตร ยาว 110 เมตร 
หนา 0.30 เมตร 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านใหม่ หมู ่1 120,000 - - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล.ห้วยโป่งป่าซาง            
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านใหม่ หมู ่1 456,000 - - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนน คสล.ข้างนานางปวน ภูเขา 
บ้านใหม่ หมู ่1 กวา้ง 3 เมตร                 
ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านใหม่ หมู ่1 - 370,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนนคสล.ทางไปแม่คองซ้ายบริเวณ
ทางเข้าหมู่บ้าน กวา้ง 3 เมตร  
ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านแม่คองซ้าย หมู่ 1 - 210,000 - 210,000 210,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนน คสล.ข้างสวนนายวิโรจน์ เรือน
แก้ว กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา
0.15 เมตร 
 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านใหม่ หมู ่1 - - 228,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

 
 

(แบบ ผ.02) 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 ก่อสร้างถนน คสล.ข้างบ้านนายสระโอ            
หลีจ๊ะ กว้าง 2.5 เมตร ยาว 90 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านสันป่าเหยีง หมู่ 1 - - 128,250 - - 1. ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจ
ในการพัฒนา
สาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน 
2. ความพึง
พอใจในการ
ให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้านนายทวี 
แก้วดวง กว้าง 2.50 เมตร ยาว 90 เมตร 
หนา0.15 เมตร 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านใหม่ หมู ่1 - - - 128,250 - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนายแดง 
เขื่อนแก้ว กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านใหม่ หมู ่1 - - - 400,000 213,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ทางไปฝายบ้านแพะ
(ต่อโครงการเดิมปี  64) กว้าง 3 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านวังมะริว หมู่ 2 342,000 - - - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

11 โครงการถมหินปนทราย ทางไปบวชปา่
บ้านแม่ป่าเส้า กว้าง 4 เมตร ยาว 850 
เมตร พร้อมปรับปรุงไหล่ถนน ติดต้ังกล่อง
เกเบี้ยน กว้าง 3 เมตร สูง 4 เมตร           
ยาว 20 เมตร 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านแม่ป่าเส้า หมู ่2 100,000 - - - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างร่องระบายนำ้ทิ้ง คสล. บ้านหว้ย
บ้าน กว้าง 0.30 เมตร ยาว 5 เมตร             
ลึก 3 เมตร พร้อมฝาราง 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านห้วยบ้าน หมู ่2 100,000 - - - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บา้นห้วยบา้น 
หมู่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร          
สูง 3 เมตร พร้อมห้องน้ำ 

เพื่อประโยชนแ์ก่
ประชาชน 

บ้านห้วยบ้าน หมู ่2 - 350,000 - - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บา้นแม่ปา่เส้า 
หมู่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร              
สูง 3 เมตร พร้อมห้องน้ำ 

เพื่อประโยชนแ์ก่
ประชาชน 

บ้านแม่ป่าเส้า หมู ่2 - 350 ,000 - - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านวังมะริว หมู่ 2 
ทางไปบ้านนายติ๊บ  ดาเรือน กว้าง 3 
เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านวังมะริว หมู่ 2 - - 171,000 - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

 

16 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.บ้านวังมะริว         
หมู่ 2 ขา้งบ้านนายถา น้อยฝั้น              
กว้าง 2X2 เมตร ยาว 5 เมตร               
หนา 0.20 เมตร 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านวังมะริว หมู่ 2 - - 350,000 - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

17 ก่อสร้างร่องระบายนำ้ทิ้ง รูปตัวยู ขา้งนา 
นางตุ่น บุญเปลี่ยน กวา้ง 0.80 X 0.80 
เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.10 เมตร 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านวังมะริว หมู่ 2 - - - 161,000 - 1. ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจ
ในการพัฒนา
สาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน 
2. ความพึง
พอใจในการ
ให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างร่องระบายนำ้ทิ้ง คสล.               
บ้านวังมะริว หมู่ 2 จากบา้น นายมูล         
ชัยศรี ถึงบ้าน นางพร บุญเปลี่ยน                     
กว้าง 0.50 X 0.50 เมตร ยาว 64 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านวังมะริว หมู่ 2 - - - 128,000 - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างร่องระบายนำ้แบบไร้ท่อและบ่อ
ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านแม่ป่าเส้า 
หมู่ 2 กว้าง 0.60 เมตร ยาว 150 เมตร          
ลึก 0.50 เมตร 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านแม่ป่าเส้า หมู่ 2 

- - - 180,000 - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

20 โครงการถมหินปนทราย ทางไปทุ่งนา         
สายแม่มืนบา้นวังมะริว หมู่ 2 กว้าง 3 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านวังมะริว หมู่ 2 - - - - 100,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

21 ขยายไหล่ทาง คสล. กวา้ง 1 เมตร  
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร          
พร้อมร่องระบายนำ้แบบไร้ท่อและบ่อ
ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านวังมะริว 
หมู่ 2 ตั้งแต่หนา้บ้าน นางศรี นันต๊ะ ถึง
หน้าบ้าน นายเพชรชนะชัย ไทยงาม  

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านวังมะริว หมู่ 2 - - - - 300,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเดช        
แยแป กว้าง 3 เมตร ยาว 88 เมตร            
หนา 0.15 เมตร 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านวังพระ หมู่ 3 156,000 - - - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าหมู่บ้าน           
ห้วยดินดำ กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านห้วยดินดำ หมู่ 3 170,000 - - - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายมล ติมู           
บ้านวังพระ หมู่ 3 กว้าง 2 เมตร          
ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านวังพระ หมู่ 3 35,000 - - - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างศาลาอาคารอเนกประสงค์ป่าชา้
บ้านล้องกุ่ม หมู ่3 กวา้ง 4 เมตร  
ยาว 10 เมตร สูง 3 เมตร 

เพื่อประโยชนแ์ก่
ประชาชน 

บ้านล้องกุ่ม หมู ่3 - 250,000 - - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

26 ก่อสร้างถนน คสล.ข้างบ้านนายเสถียร          
กาโยงแว่น ลอ้งกุ่ม หมู ่3 กว้าง 2 เมตร 
ยาว 68 เมตร หนา 0.15 เมตร 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านล้องกุ่ม หมู ่3 - 80,000 - - - 1. ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจ
ในการพัฒนา
สาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน 
2. ความพึง
พอใจในการ
ให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหว้ยดินดำ 
เช่ือมต่อโครงการเดิม (หน้าโบสถ์) 
กว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 
เมตร  

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านห้วยดินดำ หมู่ 3 - - 136,800 - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนน คสล.บนวัดหนองบัว หมู่ 3 
เช่ือมต่อโครงการเดิม กว้าง 3 เมตร   
ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หนองบัว หมู่ 3 - - 160,000 - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างถนน คสล. แม่แพม หมู ่3 ทางไป
บ้านนายประเสริฐ ทาเชอ กว้าง 2.50 
เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

แม่แพม หมู่ 3 - - 100,000 - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างถนน คสล.ข้างวัดหนองบัว หมู่ 3 
ก ว้ า ง  3 เ ม ต ร  ย า ว  100 เ ม ต ร          
หนา 0.15 เมตร 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หนองบัว หมู่ 3 - - - - 171,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างขยายถนนบา้นแม่แพม กว้าง 1 
เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมร่องระบายนำ้แบบไร้ท่อและบ่อ
ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านแม่แพม หมู ่3 - - - 200,000 - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนน คสล.เข้าป่าช้าบ้าน ล้องกุ่ม 
หมู่  3 กว้าง 3 เมตร ยาว 115 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ล้องกุ่ม หมู่ 3 - - - 200,000 - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

33 ก่อสร้าง ถนน คสล.เช่ือมต่อบ้านแม่แพม
ถึงหนองบัว หมู ่3 กวา้ง 3 เมตร           
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

แม่แพมถึงหนองบวั  
หมู่ 3 

- - - - 342,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

34 เทลานหอประชุมหมู่บา้น บา้นหลวง           
หมู่ 4 ปริมาณพื้นที่รวม 350 ตารางเมตร 

เพื่อประโยชนแ์ก่
ประชาชน 

บ้านหลวง หมู่ 4 160,000 - - - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

35 ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์พร้อมหอ้งน้ำ 
บ้านหลวง หมู่ 4 จำนวน 2 ห้อง กว้าง 5 
เมตร ยาว 9 เมตร สูง 3 เมตร  

เพื่อประโยชนแ์ก่
ประชาชน 

บ้านหลวง หมู่ 4 450,000 - - - - 1. ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจใน
การพัฒนา
สาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน 
2. ความพึง
พอใจในการ
ให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหลวง หมู ่4
ทางเข้าบ่อขยะเดิมบริเวณหน้าบา้น            
นายพัด แสนยอด ถึง หนา้บ้าน นางคำใต้ 
ปู่ปุดกวา้ง 3 เมตร ยาว 55 เมตร           
หนา 0.15 เมตร 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านหลวง หมู่ 4 - 100,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

37 ขย าย ไห ล่ ท า ง ท างเข้ าบ่ อ ข ยะ เดิ ม           
บ้านหลวง หมู่ 4 ตั้งแต่หัวสะพานถึงบ่อ
ขยะ  กว้ า ง 1 เมตร ยาว  200 เมตร          
หนา 0.15 เมตร 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านหลวง หมู่ 4 - 120,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

38 ถมหินปนทราย บ้านหลวง หมู ่4                  
จากบอ่ขยะเดิม ถึงสามแยกหว้ยปืน          
(เพื่อการเกษตร)  กว้าง 3 เมตร               
ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านหลวง หมู่ 4 - - 150,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างร่องระบายนำ้ทิ้ง คสล.บ้านหลวง 
หมู่ 4 ขา้งบ้านนายเทพ ว่างเวง ถึง ศพด.
ใต้ กว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.30 เมตร 
ยาว 110 เมตร หนา 0.10 เมตร 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านหลวง หมู่ 4 - - 150,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

40 ถมหินปนทรายตั้งแต่หนา้บ้าน นายดวงคำ 
ตาสว่าง ถึงลำนำ้แตง กว้าง 3 เมตร ยาว 
240 เมตร พร้อมท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 3 ทอ่น 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านหลวง หมู่ 4 - - - 120,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

41 ถมหินปนทราย บ้านหลวง หมู ่4 ขา้งบา้น
นายสมบัติ สนธิ ถึงบ้านนายอุ่น เตชะ                
กว้าง 3 เมตร ยาว 76 เมตร  

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านหลวง หมู่ 4 - - - 100,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหลวง หมู ่4           
ข้างป่าช้า ตั้งแต่โฮงอะลู ถึง หวัสะพานน้ำ
แตง กว้าง  3 เมตร ยาว 365 เมตร             
หนา 0.15 เมตร 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านหลวง หมู่ 4 - - - - 624,600 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

43 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหลวง หมู ่4 
เช่ือมต่อถนน คสล.ข้างป่าช้าหมู่ 4 ถึงนา
นายเสน่ห์ แก้วดวง กว้าง 3 เมตร ยาว 
160 เมตร หนา 0.15 เมตร   

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านหลวง หมู่ 4 - - - - 273,600 1. ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจใน
การพัฒนา
สาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน 
2. ความพึง
พอใจในการ
ให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้ำรู หมู่ 5          
จากบา้นนายสุทธิวิทย์ ลีอ้รรถนนท์ ทางไป
บ้านสามหมื่น กวา้ง 3 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร   

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านน้ำรู หมู ่5 210,000 - - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

45 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าเกี๊ยะ หมู่ 5 
จาก กศน.ถึงโบสถ์ กว้าง 3 เมตร ยาว 
110 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมทอ่
ระบายนำ้ลอดถนน 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านป่าเกีย๊ะ หมู่ 5 300,000 - - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างถนน คสล. บ้ านน้ ำรู  หมู่  5          
หน้าบ้ านนายสมบู รณ์  เลาหมี่ถึ งบ้ าน            
น า ย เล า ห ลู่  แ ซ่ ห ลี  ก ว้ า ง  3 เม ต ร           
ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านป่าเกีย๊ะ หมู่ 5 - 486,450 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปา่เกี๊ยะ หมู ่5           
ทางแยกสายหลกัถึงหน้าบา้นนายปรีชา         
ยี่ปา กวา้ง 3 เมตร ยาว 100 เมตร           
หนา 0.15 เมตร 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านป่าเกีย๊ะ หมู่ 5 - 211,500 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

48 ก่ อ สร้ า งถน น  คสล .บ้ านน้ ำรู  ห มู่  5           
กว้ าง 3 เมตร ยาว  100 เมตร  หนา 
0.15 เมตรหน้านายมานะ งัวจิโป๊ะ ถึง
บ้านนายสุรพงษ์ งัวจิโป๊ะ 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านน้ำรู หมู ่5 - - 211,500 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปา่เกี๊ยะ หมู ่5 
กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร หน้าบา้นนายหลวงจะเม เลา
มึง ถึงบ้านนายเงาะ ยี่ปา 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 5 - - 211,500 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้ำรู หมู่ 5 ทางไป
บ้านสามหมื่น กว้าง 4 เมตร ยาว 170 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านน้ำรู หมู ่5 - - - 500,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

51 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าเกี๊ยะ หมู่ 5
ระหว่างเขตติดต่อบ้านนำ้รูป่าเกีย๊ะ 
กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา
0.15 เมตร 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านป่าเกีย๊ะ หมู่ 5 - - - 282,000 - 1. ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจในการ
พัฒนา
สาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐาน 
2. ความพึงพอใจ
ในการให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

52 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านน้ำรู 
หมู่ 5 ข้างบ้านนายสุรพงษ์ งัวจิโป๊ะ เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 5 ท่อน 
พร้อมกล่องเกเบี้ ยน กว้าง 4 เมตร         
สูง 4 เมตร ยาว 20 เมตร กันตลิ่งพัง 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านน้ำรู หมู ่5 - 200,000 - - 200,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

53 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าเกี๊ยะ หมู่ 5 
หน้าบ้านนายสุริยัน หว่าเจ๊ะ ถึงหน้า
บ้านนายเฉลิมวิทย์  เลาหมี่  กว้าง 3 
เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านป่าเกีย๊ะ หมู่ 5 - - - - 211,500 ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

54 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านบวกควาย           
หมู่ 6 บา้นนางอัชลี ถึงไร่นายสามตะลู    
กว้าง 3 เมตร ยาว 149 เมตร            
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร             
จำนวน 12 ท่อน 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 6 250,000 - - - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างร่องระบายนำ้ คสล.           
บ้านบวกควาย หมู ่6 ข้างบ้านนายพงษ์
พันธ์ เปยีผะ ถึงหลังอาคาร
อเนกประสงค์ กวา้ง 0.60 เมตร            
ยาว 110 เมตร หนา 0.10 เมตร            
สูง 0.80 เมตร 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 6 330,000 - - - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

56 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านบวกควาย หมู่ 6
ต่อโครงการเดิมข้างหอประชุม 
กว้าง 3 เมตร ยาว 135 เมตร           
หนา0.15 เมตร พร้อมร่องระบายนำ้ไร้
ท่อยาว 120 เมตร 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 6 - 400,000 - - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่แพลม หมู่ 6
บริเวณสามแยกเขา้หมู่บา้น กว้าง 3 
เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร  

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 6 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

58 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านบวกควาย             
หมู่ 6 บริเวณหนา้บ่อขยะต่อโครงการ
เดิม กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 6 240,000 - 240,000 - - 1. ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจในการ
พัฒนา
สาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐาน 
2. ความพึงพอใจ
ในการให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

59 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านบวกควาย          
หมู่ 6 ขา้งไร่นายยี ่แสนยี ่กว้าง 3 เมตร 
ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมรางระบายนำ้ไร้ท่อ 30 เมตร  

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 6 - - 300,000 - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

60 ก่อสร้างวางท่อถนนสายหลกั ทางเข้า
บ้านบวกควาย หมู ่6  ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 4 จุด 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 6 - 180,000 - 180,000 - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

61 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านบวกควาย            
หมู่ 6 ทางไปบ้านนายกิ่งทอง แสนยี่
กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมร่องระบายน้ำไร้ท่อ 
100 เมตร 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 6 - - - - 310,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

62 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านบวกควาย           
หมู่ 6 หนา้บ้านนายหลวง สินม้า           
กว้าง 3 เมตร ยาว 175 เมตร            
หนา 0.15 เมตร พร้อมร่องระบายน้ำไร้
ท่อ 30 เมตร  

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 6 - - - - 400,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

63 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านบวก
ควาย หมู่ 6 กว้าง 5 เมตร ยาว 10 
เมตร ยกพื้นสูง 3 เมตร และฟุตบาต 
รอบและเทคอนกรีตทางเข้ายาว 20 
เมตร 

เพื่อประโยชนแ์ก่
ประชาชน 

หมู่ 6 - - - - 450,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างถนน คสล.           
บ้านห้วยดินดำ 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 3 500,000 - - - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

65 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง
บัว หมู ่3 ถึงบา้นน้ำรูป่าเกี๊ยะ หมู่ 5 
 
 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 3-หมู ่5 500,000 - - - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

66 โครงการขยายไหล่ทาง คสล.ทางไป  
ห้วยงู บริเวณหว้ยขี้หยา้ และบ้านนำ้รู
ถึงโรงเรียนดอยสามหมื่น 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 1,6 300,000 - - - - 1. ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจในการ
พัฒนา
สาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐาน 
2. ความพึงพอใจ
ในการให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

67 ซ่อมแซมถนน คสล.หนองบัว หมู ่3 เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 3 500,000 - - - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

68 สร้างสะพานลวดสลิงข้ามลำนำ้แตง           
หมู่ 1 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 1 500,000 - - - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

69 สร้างสะพานลวดสลิงข้ามลำนำ้แตง         
หมู่ 3 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 3 500,000 - - - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

70 ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรข้างบ้าน
นายสมปาน ปั๋นแก้วถึงขา้งบ้านนายปัน 
ตาสว่าง กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 1 100,000 - - - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

71 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์                    
บ้านป่าเกีย๊ะ หมู่ 5 

เพื่อประโยชนแ์ก่
ประชาชน 

หมู่ 5 400,000 - - - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

72 ก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่นสนาม         
เด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาล ฯ อบต.
เมืองคอง กว้าง 5.10 เมตร ยาว 
12.10 เมตร 

เพื่อประโยชนแ์ก่
ประชาชน 

หมู่ 4 150,000 - - - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

73 ก่อสร้างหลังคาแปดเหลี่ยมคลุมบ่อทราย
ศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลฯ อบต.เมืองคอง 
ปริมาณงาน 34.22 ตารางเมตร 

เพื่อประโยชนแ์ก่
ประชาชน 

หมู่ 4 80,000 - - -  ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
- แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานการเกษตร แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามแนวทางเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว  

หมู่ 1,2 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจในการ
ช่วยเหลือส่งเสริม
การประกอบอาชพี
ต่าง ๆ 2. ความพึง
พอใจของ
ประชาชนในการ
ส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

2 ขยายแนวเขตไฟฟา้แรงต่ำไปฝายหัวเมือง เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว หมู่ 1 - 500,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

3 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ประชาชน 

หมู่ 1-6 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

สำนักปลัด 

4 ส่งเสริมการดำเนินโครงการตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ประชาชน 

หมู่ 1-6 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

สำนักปลัด 

5 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ประชาชน 

หมู่ 1-6 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

สำนักปลัด 

6 ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ปลา เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลา หมู่ 1-6 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

สำนักปลัด 

7 ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน เพื่อจัดทำป้ายหมู่บา้น/ 
รูปพระบรมฉายาลักษณ์ฯ 

หมู่ 4 - 20,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองชา่ง 

9 ส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำ
ตำบล 

เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่
ประชาชน 

หมู่ 1-6 20,000 20,000 20,000 20,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

สำนักปลัด 

10 ส่งเสริมโครงการปลูกพืชทดแทนฝิ่น เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ประชาชน 

หมู่ 1-6 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

สำนักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 
- แผนงานสาธารณสุข แผนงานสรา้งความเข้มแข็งชมุชน แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีการศึกษา มีอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยใช้หลักศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ดำเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕66 

(บาท) 
๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 จัดซื้อเครื่องครัวกลุ่มแม่บ้าน 
บ้านแม่คองซ้าย 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพหมู่บ้าน 

หมู่ 1  40,000 - - - - 1. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจในการรับ
การบริการด้าน
สาธารณสุข 
2.ความพึงพอใจ
ในการให้บริการ
ด้านสังคมแก่
ประชาชน 
 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

สำนักปลดั 

2 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านส่งเสรมิการควบคมุ
รณรงค์ป้องกันไข้มาลาเรีย/
ไข้เลือดออก 

เพื่ออุดหนุน
โครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

หมู่ 1,2,3,4,6 60,000 60,000 40,000 20,000 40,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

สำนักปลดั 

3 สร้างแหล่งความรู้ ศูนยร์วม
ข้อมูลข่าวสารประจำตำบล 

เพื่อบริการ
ประชาชนท่ัวไป 

หมู่ 4 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

4 ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าวประจำหมู่บ้าน 

เพื่อบริการ
ประชาชนท่ัวไป 

หมู่ 1,2,4,5,6 40,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

5 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

หมู่ 1-6 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

สำนักปลดั 

6 ขยายแนวเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อ
การเกษตรโต้งหัวเมือง  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

หมู่ 1 200,000 - - - - ประชาชนมีความพึง
พอใจ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕66 

(บาท) 
๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 ขยายแนวเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
ซอยข้างอนามัย 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

หมู่ 1 100,000 - - - - 1. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจในการรับ
การบริการด้าน
สาธารณสุข 
2.ความพึงพอใจ
ในการให้บริการ
ด้านสังคมแก่
ประชาชน 
 

ประชาชนมีความพึง
พอใจ 

กองช่าง 

8 ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายแนว
เขตไฟฟ้ากิ่งสาธารณะ 

เพื่อให้มีไฟฟ้าและ
แสงสว่างอย่าง
ทั่วถึง 

หมู่ 2,4,5,6 200,000 - 200,000 - - ประชาชนมีความพึง
พอใจ 

กองช่าง 

9 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านโครงการส่งเสรมิการ
ขาดสารไอโอดีน 

เพื่ออุดหนุน
โครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

หมู่ 
2,3,4,5,6 

- 60,000 20,000 40,000 20,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

สำนักปลดั 

10 จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อพัฒนา
ศักยภาพหมู่บ้าน (เต้นท์,โตะ๊,
เก้าอี้) 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพหมู่บ้าน 

หมู่ 2,3,6 30,000 70,000 - - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

สำนักปลดั 

11 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านโครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราชประสงค ์

เพื่ออุดหนุน
โครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

หมู่ 2,4,6 - - 20,000 40,000 - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

สำนักปลดั 

11 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านส่งเสรมิโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก 

เพื่ออุดหนุน
โครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

หมู่ 2 - - - 20,000 - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

สำนักปลดั 

12 ติดตั้งไฟฟ้ากิ่งโซล่าเซลล ์ เพื่อให้มีไฟฟ้าและ
แสงสว่างอย่าง
ทั่วถึง 

หมู่ 2,6 - - 100,000 - 100,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

13 ขอขยายสัญญาณโทรศัพท์ เพื่อส่งเสริมการ
รับรู้ข้อมลูข่าวสาร 

หมู่ 2,5,6 - 100,000 - 100,000 200,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕66 

(บาท) 
๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

14 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านโครงการตรวจมะเร็ง
เต้านม 

เพื่ออุดหนุน
โครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

หมู่ 3,4 20,000 - 20,000 - - 1. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจในการรับ
การบริการด้าน
สาธารณสุข 
2.ความพึงพอใจ
ในการให้บริการ
ด้านสังคมแก่
ประชาชน 
 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

สำนักปลดั 

15 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ (ทู บี นัม
เบอร์วัน) 

เพื่ออุดหนุน
โครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

หมู่ 3,5 20,000 - 20,000 20,000 - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

สำนักปลดั 

16 ขยายไฟฟ้าแรงตำ่ เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

หมู่ 1-4 200,000 200,000 200,000 150,000 150,000 ประชาชนมี
ความพงึพอใจ 

กองช่าง 

17 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านควบคุมโรค
หนอนพยาธิ 

เพื่ออุดหนุน
โครงการตาม
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

หมู่ 3,6 20,000 - - - 20,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

สำนักปลดั 

18 ช่วยเหลือสงเคราะห์ผูสู้งอาย ุ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ

หมู่ 1-6 5,000,0000 5,000,0000 5,000,0000 5,000,0000 5,000,0000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

สำนักปลดั 

19 การช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ป่วย/ผู้มภีาวะพึ่งพิง 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ป่วย/ผู้มี
ภาวะพึ่งพิง 

หมู่ 1-6 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

สำนักปลดั 

20 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
หมู่บ้าน/ตำบล 

เพื่อส่งเสริมการ
ออกกำลังกาย 

หมู่ 2 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

สำนักปลดั 

21 ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลรักษา
ระบบไฟฟ้าพลังงานน้ำ 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

หมู่ 1,5 - 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕66 

(บาท) 
๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

22 สร้างสนามกีฬา ลานกีฬา
ประจำหมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมการออก
กำลังกาย 

หมู่ 5,6 50,000 - 50,000 - - 1. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจในการรับ
การบริการด้าน
สาธารณสุข 
2.ความพึงพอใจ
ในการให้บริการ
ด้านสังคมแก่
ประชาชน 
 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

23 ช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

หมู่ 1-6 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

สำนักปลดั 

24 รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

หมู่ 1-6 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

สำนักปลดั 

25 รณรงค์ปอ้งกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

หมู่ 1-6 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

สำนักปลดั 

26 ป้องกันและแก้ไขปัญหา          
ยาเสพตดิ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

หมู่ 1-6 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
ความพงึพอใจ 

สำนักปลดั 

27 รณรงค์ป้องกันโรคโควดิ 19 เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

หมู่ 1-6 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

สำนักปลดั 

28 อาหารกลางวัน/ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก/โรงเรียน สพฐ./กศน. 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

หมู่ 1-6 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองการศึกษา
ฯ 

29 สนับสนุนอาหารเสริมนม        
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน 
สพฐ./กศน. 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

หมู่ 1-6 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

สำนักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕66 

(บาท) 
๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

30 การแข่งขันกีฬาประชาชน เพื่อพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตประชาชน 

หมู่ 1-6 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1. ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจในการรับ
การบริการด้าน
สาธารณสุข 
2.ความพึงพอใจ
ในการให้บริการ
ด้านสังคมแก่
ประชาชน 
 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองการศึกษา
ฯ 

31 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม 
อปพร./OTOS 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

หมู่ 1-6 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

สำนักปลดั 

32 สนับสนุนหนังสือพิมพ์ประจำ
หมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

หมู่ 1-6 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองการศึกษา
ฯ 

33 ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน
ประกันสุขภาพระดับตำบล 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

หมู่ 1-6 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

สำนักปลดั 

34 รวมน้ำใจต้านภัยหนาว เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

หมู่ 1-6 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

สำนักปลดั 

35 ช่วยเหลือนักเรยีน/นักศึกษา
ทำงานช่วงปิดภาคเรียน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

หมู่ 1-6 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

สำนักปลดั 

36 ส่งเสริม สนับสนุน บทบาท
สตรีในงานพัฒนาสังคม 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

หมู่ 1-6 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

สำนักปลดั 

37 ช่วยเหลือรถรบั-ส่งนักเรยีน
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

หมู่ 1-6 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองการศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕66 

(บาท) 
๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

38 ส่งเสริมการปกป้องสถาบัน
สำคัญของชาต ิ

เพื่อปกป้องสถาบัน
สำคัญของชาต ิ

หมู่ 1-6 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1. ร้อยละ
ของประชาชน
ที่พึงพอใจใน
การรับการ
บริการดา้น
สาธารณสุข 
2.ความพึง
พอใจในการ
ให้บริการด้าน
สังคมแก่
ประชาชน 
 

ประชาชนมีความพึง
พอใจ 

สำนักปลดั 

39 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

หมู่ 1-6 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองการศึกษาฯ 

40 ส่งเสริมผูสู้งอายุให้มสีุขภาพด ี เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

หมู่ 1-6 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองการศึกษาฯ 

41 ส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก
แรกเกิดจนถึงวัยเรียน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

หมู่ 1-6 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

สำนักปลดั 

42 ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทาง
ถนน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

หมู่ 1-6 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

สำนักปลดั 

43 อบรมแพทย์ฉกุเฉิน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

หมู่ 1-6 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

สำนักปลดั 

44 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที ่

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

หมู่ 1-6 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

สำนักปลดั 

45 โครงการพัฒนาคณุธรรมและ 
จริยธรรมส่งเสริมกิจกรรม
ทางบวกป้องภัยยาเสพตดิ
ให้แก่เยาวชน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

หมู่ 1-6 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองการศึกษาฯ 

46 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบโซล่า
เซลล ์

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

หมู่ 1-6 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 
-  แผนงานอุตาสาหกรรมและการโยธา แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างฝาย ผนังคลองส่งน้ำ รางระบายน้ำ ขุดสระ การขุดเจาะบ่อบาดาล 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕66 

(บาท) 
๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ก่อสร้างลำเหมือง คสล. เพื่อ
การเกษตร บ้านใหม่ หมู่ 1 
ข้างนานายประสิทธิ แปงแก้ว 
ถึงข้างนานายบุญเมฆ ริน
ประเสริฐ กว้าง 1 เมตร          
ยาว 100 เมตร หนา 0.10 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร 

เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

หมู่ 1 240,000 - - - - 1. ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจในการ
พัฒนาแหล่งน้ำ       
2. ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภคเพียงพอกับ
ความต้องการ 
3. เกษตรกรมีน้ำ
สำหรับทำ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอและทัว่ถึง 

 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

2 ซ่อมแซมฝายหัวเมือง เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

หมู่ 1 500,000 - - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างลำเหมือง คสล.         
บ้านใหม่ หมู่ 1 เพื่อ
การเกษตรข้างนานายสมัพันธ์ 
เรือนแก้ว ถึงข้างนานาย
จำลอง คำเหลือง           
กว้าง 1 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.10 เมตร              
ลึกเฉลีย่ 1 เมตร 

เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

หมู่ 1 - 240,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

4 ขุดลอกลำเหมืองเพื่อ
การเกษตร ข้างนานายสุบิน              
รินประเสริฐ กว้าง 1 เมตร 
ยาว 200 เมตร ลึกเฉลีย่ 
0.90 เมตร 

เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

หมู่ 1 - 200,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

 



 48 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕66 

(บาท) 
๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 ก่อสร้างลำเหมือง คสล.บ้าน
ใหม่ หมู่ 1 เพื่อการเกษตรข้าง
นานายอินทร มโนสวิงถึงข้าง
นานายนนทวัธน์ ร้องเพราะ            
กว้าง 0.80 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.10 เมตร             
ลึกเฉลีย่ 0.80 เมตร 

เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

หมู่ 1 - - 300,000 - - 1. ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจในการ
พัฒนาแหล่งน้ำ       
2. ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภคเพียงพอกับ
ความต้องการ 
3. เกษตรกรมีน้ำ
สำหรับทำ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอและทัว่ถึง 

- 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

6 ซ่อมแซมประปาภเูขา            
บ้านใหม่ หมู่ 1 

เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

หมู่ 1 - - 100,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างลำเหมือง คสล.             
บ้านใหม่ หมู่ 1  เพื่อ
การเกษตรข้างนานายมอญ 
ปันวารี ถึงข้างนานายปวง กัน
ทา กว้าง 1 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1 เมตร 

เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

หมู่ 1 - - - 230,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

8 ขุดลอกลำเหมืองเพื่อ
การเกษตร บ้านใหม่ หมู่ 1 
ข้างนานายแดง แปงแก้วถึง
ข้างนานายสุพัฒน์ สุรยิา กว้าง 
1 เมตร ยาว 200 เมตร         
ลึกเฉลีย่ 0.90 เมตร 

เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

หมู่ 1 - - - 200,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

9 จัดซื้อท่อ PVC ซ่อมแซม
ระบบประปาหมูบ่้านห้วยบ้าน 

เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

หมู่ 2 250,000 200,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕66 

(บาท) 
๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

10 ซ่อมแซมประตูน้ำเข้าเหมือง
ฝายบ้านแพะ กว้าง 1.50 
เมตร สูง 3 เมตร  

เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

หมู่ 2 150,000 - - - - 1. ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจใน
การพัฒนาแหล่ง
น้ำ       
 2. ประชาชนมี
น้ำสำหรับ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอกับ
ความต้องการ 
3. เกษตรกรมี
น้ำสำหรับทำ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

11 ซ่อมแซมฝายแม่ป่าเส้า (แบบ 
มข.27) สงู 1 เมตร ยาว 11 
เมตร (บ้านเหนือ) พร้อม
ประตูน้ำเข้าเหมือง 

เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

หมู่ 2 - 300,000 - - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

12 ซ่อมแซมฝายสบคอง กว้าง 
11 เมตร สูง 1.50 เมตร 
พร้อมวางกล่องเกเบี้ยน
ป้องกันตลิ่งพัง 

เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

หมู่ 2 200,000 100,000 - - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

13 ซ่อมแซมลำเหมืองแมม่ืน 
กว้าง 0.80 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.10 เมตร 

เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

หมู่ 2 - - 100,000 - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

14 ซ่อมแซมลำเหมืองสบคอง 
กว้าง 0.80 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.10 เมตร 

เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

หมู่ 2 - - - 100,000 - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

15 ซ่อมแซมรางน้ำเหมืองหัวนา
นายอินหวัน สายน้ำมืน            
กว้าง 0.80 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.10 เมตร 

เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

หมู่ 2 - 100,000 - - 100,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างลำเหมือง คสล.       
เพื่อการเกษตร บ้านวังพระ 
หมู่ 3 ข้างนานายสะบิ          
นุพอ กว้าง 0.80 เมตร ยาว 
50 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.80 เมตร 

เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

หมู่ 3 150,000 - - - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 



 50 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕66 

(บาท) 
๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

17 ก่อสร้างรางเหมืองเพื่อ
การเกษตรหลังบ้านนายสุชาติ 
ทองมณี กว้าง 0.80 เมตร 
ยาว 50 เมตร หนา 0.10 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร 

เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

หมู่ 3 100,000 100,000 - - - 1. ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจในการ
พัฒนาแหล่งน้ำ       
2. ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภคเพียงพอกับ
ความต้องการ 
3. เกษตรกรมีน้ำ
สำหรับทำ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอและทัว่ถึง 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

18 จัดซื้อท่อระบบประปาภูเขา เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

หมู่ 3 - 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อ
การเกษตรห้วยผักหนาม 

เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

หมู่ 3 - - - - 500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างรางเหมืองเพื่อ
การเกษตรต่อโครงการเดิม
ข้างนานายสำราญ ปันทะนัน 
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร 

เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพยีงพอ 

หมู่ 3 - - - 100,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างแท้งค์น้ำพร้อมระบบ
กรองน้ำ เพื่อการอุปโภค
บริโภค 

เพื่อให้มีน้ำเพื่อการ
อุปโภคบรโิภค 

หมู่ 3 - - - 400,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

22 ซ่อมแซมฝายทุ่งหนองบัว เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

หมู่ 3 - - - - 200,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

23 ซ่อมแซมฝายหลวง (แก้มฝาย) เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

หมู่ 4 500,000 - - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕66 

(บาท) 
๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

24 ก่อสร้างลำเหมือง คสล. หมู่ 4
เพื่อการเกษตรสายเหนือ
เหมืองง่าถึงนานายตา 
กระจ่าง กว้าง 0.80 เมตร 
ยาว 220 เมตร หนา 0.10 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร 

เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

หมู่ 4 420,000 - - - - 1. ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจในการพัฒนา
แหล่งน้ำ       2. 
ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภคบริโภค
เพียงพอกับความ
ต้องการ 
3. เกษตรกรมีน้ำ
สำหรับทำการเกษตร
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างลำเหมืองเพื่อ
การเกษตร รูปตัวยคูสล.         
บ้านหลวง หมู่ 4 ข้างนานาย
สมศักดิ์ กันทะยศ เชื่อมต่อ
โครงการเดิมถึงลำนำ้แตง 
กว้าง 0.70 เมตร ยาว120 
เมตร หนา 0.10 เมตร           
ลึกเฉลีย่ 0.80 เมตร 

เพื่อให้มีน้ำใช้เพือ่
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

หมู่ 4 250,000 - - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างลำเหมืองเพื่อ
การเกษตร บ้านหลวง หมู่ 4 
ข้างนานางแจ่ม รอยมา ถึงนา
นางยุพิน แก้วกมลจิต กว้าง 
0.80 เมตร ยาว 154 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลีย่ 
0.80 เมตร 

เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

หมู่ 4 - 300,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างลำเหมืองเพื่อ
การเกษตร บ้านหลวง หมู่ 4 
ข้างนานางอุทัย ตาสว่าง ถึง
นานางเฮือน สิงห์ทร กว้าง 
0.60 เมตร ยาว 270 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลีย่ 
0.80 เมตร 

เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

หมู่ 4 - 300,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕66 

(บาท) 
๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

28 ก่อสร้างลำเหมืองเพื่อการเกษตร 
บ้านหลวง หมู่ 4ข้างนานายบุญ 
ว่างเวง ถึงลำน้ำคอง กว้าง 
0.60 เมตร ยาว 20 เมตร     
หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลีย่ 
0.60 เมตร 

เพื่อให้มีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

หมู่ 4 - - 100,000 - - 1. ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจในการพัฒนา
แหล่งน้ำ       2. 
ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภคบริโภค
เพียงพอกับความ
ต้องการ 
3. เกษตรกรมีน้ำ
สำหรับทำการเกษตร
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างลำเหมืองเพื่อการเกษตร 
บ้านหลวง หมู่ 4หัวนานาย
เสน่ห์ แก้วดวง ถึงนานางดี         
นาข้าว กว้าง 0.50 เมตร          
ยาว 86 เมตร หนา0.10 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.60 เมตร 

เพื่อให้มีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

หมู่ 4 - - 110,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

30 ขุดลอกลำเหมืองอีเหิน บ้าน
หลวง หมู่ 4 ตั้งแต่นานายผง 
สนธิ ถึงลำน้ำแตง 
กว้าง 0.80 เมตร ยาว 150
เมตร 

เพื่อให้มีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

หมู่ 4 - - - 300,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

31 ซ่อมแซมระบบประปาภเูขา 
บ้านหลวง หมู่ 4 

เพื่อให้มีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

หมู่ 4 - - - 500,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างระบบประปาภูเขาจาก
ฝายบ้านแพะถึงบ้านหลวง            
หมู่ 4 

เพื่อให้มีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

หมู่ 4 - - - - 200,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างแทงค์เก็บน้ำประปา
พร้อมระบบกรองน้ำเพื่อการ
อุปโภคบรโิภค 

เพื่อให้มีน้ำใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

หมู่ 4 - - - - 400,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลิต

ของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

34 ซ่อมแซมแท้งค์น้ำระบบประปา
ภูเขา 

เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

หมู่ 5 100,000 - - - - 1. ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจใน
การพัฒนาแหล่ง
น้ำ       2. 
ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภคเพียงพอ
กับความต้องการ 
3. เกษตรกรมีน้ำ
สำหรับทำ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างฝายน้ำร ู
กว้าง 11 เมตร สง 1.50 เมตร 

เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

หมู่ 5 500,000 - - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

36 จัดซื้อท่อส่งน้ำเพื่ออุปโภค
บริโภค 

เพื่อให้มีน้ำเพื่ออุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

หมู่ 5 - 150,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

37 จัดซื้อท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

หมู่ 5 - 100,000 - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

38 จัดซื้อเครื่องกรองน้ำระบบ
ประปาภเูขาเพื่อการอุปโภค
บริโภค 

เพื่อให้มีน้ำเพื่ออุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

หมู่ 5 - - 100,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างฝาย คสล.ห้วยน้ำรู เพื่อ
การเกษตร 

เพื่อให้มีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอ 

หมู่ 5 - - 500,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

40 ซ่อมแซมฝายพลังน้ำ บ้านน้ำรู 
หมู่ 5 

เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

หมู่ 5 - - - 200,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

41 ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ บ้านน้ำรู 
ไฟฟ้าพลังน้ำ 

เพื่อให้มีไฟฟ้าและแสง
สว่าง 

หมู่ 5 - - - - 100,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างฝายทดน้ำลำห้วยน้ำงุม 
บ้านบวกควาย หมู่ 6 บริเวณนา
นายเงาะ ยะกุย กว้าง  20 
เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อม
ประตสู่งน้ำลำเหมืองเพื่อ
การเกษตร 

เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

หมู่ 6 450,000 - - - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕66 

(บาท) 
๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

43 ก่อสร้างฝายทดน้ำเพื่อ
การเกษตร บ้านบวกควาย  
หมู่ 6 กลุม่นายหลวง คิดือ        
กว้าง  20 เมตร สูง 1 เมตร  

เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

หมู่ 6 380,000 - - - - 1. ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจในการพัฒนา
แหล่งน้ำ                  
2. ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภคบริโภค
เพียงพอกับความ
ต้องการ 
3. เกษตรกรมีน้ำ
สำหรับทำการเกษตร
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

44 สร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก
สำหรับสัตวเ์พิ่มความชุ่มช้ืน
แก่ป่าพร้อมระบบท่อส่งน้ำ 

เพื่ออนุรักษ์ป่าไม ้ หมู่ 6 - - 500,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

45 ซ่อมแซมบ่อพักน้ำประปา         
บ้านบวกควาย หมู่ 6 

เพื่อให้มีน้ำเพือ่
อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

หมู่ 6 - - - 100,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

46 จัดซื้อเครื่องกรองน้ำระบบ
ประปาภเูขาเพื่อการอุปโภค
บริโภค 

เพื่อให้มีน้ำเพื่อ
อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

หมู่ 6 - - - 100,000 - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 

47 จัดซื้อท่อส่งน้ำ บ้านแม่แพลม 
 

เพื่อให้มีน้ำเพื่อ
อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

หมู่ 6 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  แผนงานการศึกษา แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕66 

(บาท) 
๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 สนับสนุนการสรงน้ำพระธาตุ
นามเมือง (น้ำบ่อทิพย์) 

เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

หมู่ 1 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1. ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจในการ
บริการด้าน
การศึกษาฯ        
2. การสืบสาน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองการศึกษาฯ 

2 ส่งเสริมสนับสนุนประเพณี         
ยี่เป็ง 

เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

หมู่ 1-6 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองการศึกษาฯ 

3 สืบชะตาหลวงดวงเมือง เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

หมู่ 1-6 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองการศึกษาฯ 

4 ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น ชนเผ่า 

เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

หมู่ 1-6 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองการศึกษาฯ 

5 จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาล
และปฐมวัยบ้านบวกควาย 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนการสอน 

หมู่ 6 500,000 500,000 500,000 500,000 - ประชาชนมี
ความพงึพอใจ 

กองการศึกษาฯ 

6 ส่งเสริมสนับสนุนการเรยีน
การสอนเด็ก/เยาวชน 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนการสอน 

หมู่ 1-6 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองการศึกษาฯ 

7 จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น
ชุมชน 

เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

หมู่ 1-6 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองการศึกษาฯ 

8 ส่งเสริมประเพณีสระเกล้าดำ
หัวปูชนียบุคคล 

เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

หมู่ 1-6 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองการศึกษาฯ 

9 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การเรยีนการสอนเด็ก/
เยาวชน 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนการสอน 

หมู่ 1-6 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
-  แผนงานการเกษตร แผนงานเคหะและชมุชน แนวทางการพัฒนา ประชาชนอยู่ดี มสีุข บนพืน้ฐานองค์ความรู้และคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕66 

(บาท) 
๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ส่งเสริมการจัดทำแนวเขต
ป้องกันไฟปา่ 

เพื่อลดปัญหา
หมอกควันไฟป่า 

หมู่ 1-6 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1. ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความ
พึงพอใจในการ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม  
2. ความอุดม
สมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

สำนักปลดั 

2 ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์พืช
พันธุ์สัตว์ท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์พันธุ์
พืชพันธุ์สัตว์
ท้องถิ่น 

หมู่ 1-6 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

สำนักปลดั 

3 ส่งเสริมการบวชป่าชุมชน เพื่ออนุรักษ์ รักษา
ป่าต้นน้ำ 

หมู่ 1-6 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

สำนักปลดั 

4 ส่งเสริมการกำจัดสิ่งปฏิกูล
และมลูฝอย 

เพื่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

หมู่ 1-6 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

สำนักปลดั 

5 ส่งเสริมการสรา้งฝายชะลอน้ำ เพื่ออนุรักษ์ รักษา
ป่าต้นน้ำ 

หมู่ 1-6 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

สำนักปลดั 

6 ส่งเสริมการปลูกป่าทดแทน เพื่ออนุรักษ์ รักษา
ป่าต้นน้ำ 

หมู่ 1-6 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

สำนักปลดั 

7 ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน 

เพื่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

หมู่ 1-6 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

สำนักปลดั 

8 โครงการคลองสวยน้ำใส เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ หมู่ 1-6 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

สำนักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
-  แผนงานบริหารทั่วไป แนวทางการพัฒนา ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาตามหลักธรรมภิบาล บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพ ความสามารถในการบริการองค์กรภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล โดยประชาชนได้รับความพึงพอใจ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕66 

(บาท) 
๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 สำรวจความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการของ อบต. 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ
ประชาชน 

หมู่ 1-6 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1. ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจใน
การพัฒนาด้าน
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี 
2. บุคลากร
ได้รับการพัฒนา
ด้าน
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

สำนักปลดั 

2 อบรม ศึกษา ดูงานนอก
สถานท่ี  

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
บุคลากรท้องถิ่น 

หมู่ 1-6 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

สำนักปลดั 

3 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ท้องถิ่น 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
บุคลากรท้องถิ่น 

หมู่ 1-6 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

สำนักปลดั 

4 อบต.เคลื่อนที ่ เพื่อบริการ
ประชาชน 

หมู่ 1-6 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจ 

สำนักปลดั 

5 จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/
ตำบล 

เพื่อทราบปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชน 

หมู่ 1-6 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

สำนักปลดั 

6 การประชุมสภาสัญจร เพื่อพัฒนาบุคลากร หมู่ 1-6 30,000 30,000 30,000 30,000 100,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

สำนักปลดั 

7 การอบรมคณุธรรมจริยธรรม เพื่อคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากร 

หมู่ 1-6 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

สำนักปลดั 

8 การจัดซื้อวัสดุครุภณัฑ ์ เพื่อบริการ
ประชาชน 

หมู่ 1-6 1,011,500 - - - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

สำนักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570)  

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถิน่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ท่อระบายน้ำ 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ 
over lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านหลวง หมู่ 4 บ้านหนองบัว   
หมู่ 3 ต.มืองคอง เชื่อมบ้านแม่สลา
หลวง หมู่ 5 ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง  
จ.เชียงใหม่ 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

บ้านหลวง หมู่ 4 
บ้านหนองบัว   หมู่ 
3 ต.มืองคอง เชื่อม
บ้านแม่สลาหลวง   
หมู่ 5 ต.กื้ดชา้ง อ.

แม่แตง                
จ.เชียงใหม่ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1. ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจ
ในการพัฒนา
สาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน 
2. ความพึง
พอใจในการ
ให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 

ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

กองช่าง อบจ.
เชียงใหม่ 

2 ก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนนสายหลัก
เช่ือมต่อระหว่างตำบลเมืองคอง-
ตำบลเมืองแหง 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม ขนส่ง 

หมู่ 1 ตำบลเมือง
คอง -ตำบลเมือง

แหง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

กองช่าง อบจ.
เชียงใหม่/
ทางหลวง
ชนบท 

3 ก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนนสายหลัก
เช่ือมต่อระหว่างตำบลเมืองคอง-
ห้วยนำ้ดัง 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม ขนส่ง 

หมู่ 3 ตำบลเมือง
คอง-ห้วยนำ้ดัง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

กองช่าง อบจ.
เชียงใหม่/
ทางหลวง
ชนบท 

4 ก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนนสายหลัก
เช่ือมต่อระหว่างตำบลเมืองคอง-
ตำบลกื้ดช้าง 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม ขนส่ง 

หมู่ 2 ตำบล 
เมืองคอง-ตำบล      

กื้ดช้าง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

กองช่าง อบจ.
เชียงใหม่/
ทางหลวง
ชนบท 

5 ก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนนสายหลัก
เช่ือมต่อระหว่างตำบลเมืองคอง-
ดอยสามหมื่น 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม ขนส่ง 

หมู่ 3 ตำบลเมือง
คอง-ดอยสามหมื่น 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

กองช่าง อบจ.
เชียงใหม่/
ทางหลวง
ชนบท 

(แบบ ผ.02/2) 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 โครงการทำถนนด้วยการผสม
ยางพาราแอสฟัลต์ติก 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 1-6 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1. ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจ
ในการพัฒนา
สาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน 
2. ความพึง
พอใจในการ
ให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 

ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

กองช่าง อบจ./ทาง
หลวง
ชนบท 

7 ก่อสร้างถนนเชื่อมพื้นที่การเกษตร
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนตำบลเมือง
คอง 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม ขนส่ง 

หมู่ 1 -6 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

กองช่าง อบจ.
เชียงใหม่/
ทางหลวง
ชนบท 

8 ปรับปรุงสนามกีฬา/สวนสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาศูนย์
กีฬาระดับตำบล 

หมู่ 1 -6 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

กองช่าง อบจ.
เชียงใหม่/
ทางหลวง
ชนบท 

9 โครงการขยายไฟฟ้าระบบโซล่า
เซลล์ 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

หมู่ 1 - 6 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

กองช่าง กรม
พลังงาน
ทดแทน 

10 ขอขยายแนวเขตไฟฟ้าสว่นภูมภิาค
เข้าหมู่บ้าน 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

หมู่ 6 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วน

ภูมิภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 60  
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
- แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานการเกษตร แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามแนวทางเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว ฟื้นฟู
เส้นทางประวัติศาสตร์
พระนเรศวร 

หมู่ 1 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1. ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจ
ในการ
ช่วยเหลือ
ส่งเสริมการ
ประกอบ
อาชีพต่าง ๆ 
2. ความพึง
พอใจของ
ประชาชนใน
การส่งเสริม
และพัฒนา
แหล่ง
ท่องเที่ยว 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

กองช่าง กรม
ศิลปากร 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แนวทางการพัฒนาก่อสร้างฝายน้ำล้น ผนังคลองส่งน้ำ รางระบายน้ำ ขุดสระ การเจาะบ่อบาดาล 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บริเวณ
ลำห้วยหลักและลำหว้ยสาขา 
ภายในตำบลเมืองคอง 

เพื่อกักเก็บนำ้ใต่ดิน หมู่ 1 -6 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจ
ในการพัฒนา
สาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน 
2. ความพึง
พอใจในการ
ให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 

ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

กองช่าง กรม
ทรัพยากร

น้ำ 

2 โครงการร่องระบายน้ำแบบไร้ท่อ
บริเวณสองข้างทาง ถนนภายใน
ตำบล 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

หมู่ 1 -6 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

กองช่าง อบจ.
เชียงใหม่/
ทางหลวง
ชนบท 

3 โครงการจัดทำฝายชะลอน้ำ   
หมู่ 1-6 จำนวน 4,000 แห่ง 

เพื่อเพิ่มความชุ่ม
ชื้นให้ผืนป่า 

หมู่ 1 -6 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

กองช่าง กรม
ทรัพยากร

น้ำ 

4 โครงการขุดลอกลำน้ำแตง 
ระยะทาง 3 กิโลเมตร 

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ หมู่ 1 -6 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

กองช่าง กรม
ทรัพยากร

น้ำ 

5 โครงการขุดลอกลำน้ำคอง 
ระยะทาง 2 กิโลเมตร 

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ หมู่ 2 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

กองช่าง กรม
ทรัพยากร

น้ำ 

6 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยยาว หมู่ 1  เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตร 

หมู่ 1 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

กองช่าง กรม
ชลประทาน 

7 โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ 
บ้านใหม่ หมู ่1 กวา้ง 40 เมตร   
ลึก  7 เมตร ยาว 65 เมตร  

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ หมู่ 1 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

กองช่าง กรม
ทรัพยากร

น้ำ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างบ่อพกัน้ำพร้อม
ระบบสูบน้ำและส่งน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ บา้นหว้ยบา้น 

เพื่อให้มีน้ำเพื่อ
อุปโภค บริโภค 

หมู่ 2 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1. ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจ
ในการพัฒนา
สาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน 
2. ความพึง
พอใจในการ
ให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 

ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

กองช่าง กรม
ทรัพยากร

น้ำ 

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแท้งค์
เก็บน้ำพร้อมระบบสูบน้ำและส่ง
น้ำพลังงานแสงอาทิตย์บา้นหลวง 

เพื่อให้มีน้ำเพื่อ
อุปโภค บริโภค 

หมู่ 4 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

กองช่าง อบจ.
เชียงใหม่/
ทางหลวง
ชนบท 

10 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำระดับ
ตำบล 

เพื่อให้มีน้ำเพื่อ
อุปโภค บริโภค 

หมู่ 1-6 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

กองช่าง กรม
ทรัพยากร

น้ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 63 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – พ.ศ.๒๕70)  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ 

โครงการ) 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๑ บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์สำนักงาน โต๊ะแสตนเลส                          
ขาพับได ้

เพื่อบริการประชาชน โต๊ะแสตนเลสขาพับได้
ขนาด 70X150X75 
ราคาตัวละ 6,000 บาท 
จำนวน 50 ตัว 

300,000 - - - - สำนักปลดั 

๒ บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์สนาม เต้นท์สนาม เพื่อบริการประชาชน เต้นท์สนามจำนวน 30 
หลัง ๆ ละ 16,500 บาท 

495,000 - - - - สำนักปลดั 

๓ บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์สำนักงาน เก้าอี้พลาสติก เพื่อบริการประชาชน เก้าอี้พลาสติก จำนวน 
200 ตัว ๆ ละ 250 บาท 

50,000 - - - - สำนักปลดั 

๔ บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถพ่วงรถไถ เพื่อบริการประชาชน รถพ่วงรถไถ 150,000 - - - - สำนักปลดั 
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ส่วนที่ 4  

การติดตามและประเมินผล 
 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
1.1 การนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ เป็นการนำยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาเข้าไป 

บรรจุในแผนงานปกติ คือ แผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินงานตามแนวทางในแผนพัฒนาต่าง ๆ จำเป็นต้องมี                  
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เป็นไปตาม
ขั้นตอน และประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองคอง เพื่อทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม  แผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองคอง โดยได้กำหนดห้วงระยะในการติดตามประเมินผลการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง แล้วผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีดังนี้  

 1.2 คณ ะกรรมการติ ดตามและประ เมิ น ผล  เพ่ื อปฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไปตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองคอง ประกอบด้วย 

1.  นางวาสนา รินประเสริฐ  ผู้แทนสมาชิก อบต. กรรมการ 
2.  นายสำราญ ปันทะนัน  ผู้แทนสมาชิก อบต. กรรมการ 
3.  นายสุพัฒน์  ตาม ู     ผู้แทนสมาชิก อบต. กรรมการ 
4.  นายดวงจันทร์ แก้วดวง      ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
5.  นายสุขคำ  บุญเรือง   ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
6.  นายอุทัย  ทิพย์สกุลเลิศ  ผู้แทนหน่วยงาน  กรรมการ 
7.  นายคำปัน  เล่อลวง              ผู้แทนหน่วยงาน  กรรมการ 
8.  นางศรีไพร อินต๊ะ   ผู้แทนฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
9.  นายธนกร  ปัญญาแก้ว  ผู้แทนฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
10. นายสุบิน  รินประเสริฐ   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
11. นายกล  อานุ    ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้
ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
การติดตามและประเมินผลโครงการนั้นเป็นการติดตามโครงการหรือกิจกรรมของแต่แผนงาน

ที่ได้ดำเนินการในแต่ยุทธศาสตร์ว่าดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้  เป็นไปตามขั้นตอน  และ
ประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองคองเป็นไปตามจำนวนโครงการหรือกิจกรรมมากน้อยเพียงใด 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ว่าในแต่ละ

ปีงบประมาณได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ทีเ่กิดผลเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างไร โดยแสดงผลเป็นตาราง 
กราฟ และการพรรณนา เป็นต้น 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต โดยการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมระดมความคิดเห็นจากทุก  

ภาคส่วน ได้แก่ ภาคส่วนราชการ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคส่วนประชาชน นำเสนอว่าทิศทางการจะทำ 
สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง ป้องกัน และแก้ไข สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้พ้ืนที่ได้มาก
น้อยเพียงใด 

4.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการนำแผนพัฒนาโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมระดม
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคส่วนราชการ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคส่วนประชาชน ให้ข้อสังเกต และ
ข้อเสนอแนะ ควรจะเน้นการให้ความสำคัญโครงการที่เกี่ยวกับด้านคุณภาพชีวิต เนื่องส่วนใหญ่เน้นโครงการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 


