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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                                                                          องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

ส่วนที่ 1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

1.ด้านกายภาพ 
 
 
 
 

 
 

แผนที่โดยสังเขปต าบลบ้านด้าย 
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          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 
ต าบลบ้านด้ายเป็นต าบลหนึ่งใน 8 ต าบลของอ าเภอแม่สาย จังหวัดชียงราย ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการ

อ าเภอแม่สายไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะทางประมาณ  25   กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 32.50 
ตารางกิโลเมตร หรือ 20,312 ไร่  โดยมีอาณาเขตติดกับพ้ืนที่ต าบลต่าง ๆดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อต าบลศรีเมืองชุม อ าเภอแม่สาย   จังหวัดเชียงราย 
 ทิศตะวันออก ติดต่อต าบลศรีดอนมูล  อ าเภอเชียงแสน   จังหวัดเชียงราย 
 ทิศตะวันตก ติดต่อต าบลโปุงงาม  อ าเภอแม่สาย   จังหวัดเชียงราย 
 ทิศใต ้  ติดต่อต าบลแม่ค า   อ าเภอแม่จัน   จังหวัดเชียงราย 
 

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
มีลักษณะเป็นที่ราบทางตอนกลางและตอนใต้ เป็นที่เชิงเขาทางทิศตะวันตก บางส่วนเป็นที่ราบลุ่ม ซึ่ง

เป็นพื้นที่ท าการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัย 
          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
 

          1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว 

 

          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ าค า แม่น้ ามะ  แม่น้ าฮ่องแฮ่ และแม่น้ าโปุง 

 

          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ในพ้ืนที่ไม้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยไม้ผลยืนต้นและไม้เศรษฐกิจ ต าบลบ้านด้ายไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่ปุาไม้ 
 

2.ด้านการเมืองการปกครอง 
 

          2.1 เขตการปกครอง 
ต าบลบ้านด้ายประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน  8  หมู่บ้าน โดยทั้ง 8  หมู่บ้านเป็นคนไทยพ้ืนราบเป็น

ส่วนใหญ่  
          2.2 การเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงป๎จจุบัน มีจ านวน 8 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้ง
ในครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 2 คน 8 หมู่บ้าน รวมเป็น 16 คน 
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3.ประชากร 
 

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น  จ านวน  3,863 คน แยกเป็นชาย  1,857 คน หญิง  2,006 คน มีความหนาแน่น

เฉลี่ย  119 คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2559) 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 ด้าย 412 468 880 401 
2 กิ่วพร้าว 159 141 300 125 
3 ดงปุาสัก 217 229 446 197 
4 สันทรายน้อย 320 335 655 277 
5 สันปูเลย 179 204 383 190 
6 ปุาบงงาม 245 266 520 229 
7 สันสล ี 81 95 176 78 
8 ปุาก๋อย 235 268 503 222 

 รวม 1,857 2,006 3,863 1,719 

 
          3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน 30 – 55 ปี 
 

4.สภาพทางสังคม 
 

          4.1 การศึกษา 
โรงเรียนประถมศึกษา      1    แห่ง ได้แก่ 
- โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์  จ านวนนักเรียนประมาณ              536   คน 
  (อนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6) 

         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  2  แห่ง ได้แก่ 
          1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปุาบงงาม  จ านวนนักเรียนประมาณ       20   คน 
          2. ศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนวัดทุ่งสว่างอารมณ์  จ านวนนักเรียนประมาณ       72   คน 
           

          ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบฯ (กศน.บ้านด้าย)  1  แห่ง 
 

 4.2 สาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านด้าย   1 แห่ง 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน    8 แห่ง 

 

 4.3 อาชญากรรม 
 - 
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4.3 ยาเสพติด 
 ป๎ญหายาเสพติด เนื่องจากต าบลบ้านด้าย มีเส้นทางผ่านติดต่อกัน 3 อ าเภอ คือ อ าเภอแม่สาย อ าเภอ
เชียงแสน และอ าเภอแม่จัน จึงมักใช้เส้นทางนี้เพ่ือเลี่ยงการตรวจค้น 
 

 4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ได้ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์ (เบี้ยยังชีพ) 
และได้ให้ความช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาสและผู้ยากไร้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทุกปี 
 

5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 

          5.1 การคมนาคมขนส่ง 
มีถนนลาดยางแอสฟ๎ลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง 

หมู่ที ่

จ านวน 
สายทางรวม 

(สาย) 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลส์
(สาย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหลก็

(สาย) 

ถนนลูกรัง
(สาย) 

ทางล าลอง 
(สาย) 

1 10 - 9 - 1 
2 16 1 15 - - 
3 25 1 24 - 1 
4 22 - 19 1 2 
5 10 - 7 - 3 
6 17 - 11 4 2 
7 18 1 15 2 - 
8 10 1 10 - - 

รวม 156 4 133 11 9 
ถนนเช่ือมระหว่างต าบล 4 2 - 1 

ถนนในการรับผดิชอบของ
หน่วยงานอ่ืน 

3 - - - 

          5.2 การไฟฟ้า 
มีระบบไฟฟูาครบทุกหมู่บ้าน  จ านวน  1,719   ครัวเรือน    
 

          5.3 การประปา 
มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จ านวน 8 หมู่บ้าน   
 

          5.4 โทรศัพท์ 
ป๎จจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
 

          5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์ห้วยไคร้ ตั้งอยู่ ต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย จังหวัด

เชียงราย ห่างจากต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 10 กิโลเมตร 
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6.ระบบเศรษฐกิจ 
 

          6.1 การเกษตร 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว พืชผัก

สวนครัว แตงโม  ข้าวโพด  และเสื่อกก รวมทั้งปลูกไผ่กวนอิม ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
 

          6.2 การประมง 
ต าบลบ้านด้าย มีการประมง คือ บ่อเลี้ยงปลานิล และปลาดุก และนอกจากนั้นยังมีการท าการประมง 

โดยหาปลาจากแหล่งน้ าธรรมชาติ บริเวณน้ าแม่มะ ซึ่งเป็นแหล่งน้ าที่มีปลามาก   

          6.3 การปศุสัตว์ 
ต าบลบ้านด้าย มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงไก่ไข่  ไก่กระดูกด า เลี้ยงเป็ด และเลี้ยงสุกร ในทุกหมู่บ้าน

ของต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
 

          6.4 การบริการ 
มีร้านบริการท าผม เสริมสวย พื้นที่ หมู่ที่ 1 , 2 , 4 , 6  
โรงสีข้าวขนาดเล็กในพ้ืนที่ จ านวน 3 แห่ง   
ท่าข้าวเพ่ือรับซื้อข้าวเปลือก จ านวน 1 แห่ง   
ป๎๊มน้ ามัน  จ านวน 2 แห่ง และป๎๊มน้ ามันหยอดเหรียญ จ านวน 1 แห่ง     
 

          6.5 การท่องเที่ยว 
- โรงแพ็คผักปลอดภัยต าบลบ้านด้าย 
- หนองโคม 
 

          6.6 อุตสาหกรรม 
ต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ไม่มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
 

          6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
- กลุ่ม ธกส.     - กลุ่มออมทรัพย์     
- กลุ่มเกษตรกรท านา    - กลุ่มบ้านด้ายพัฒนา    
- กลุ่มสตรีสหกร์บ้านด้าย    - กลุ่มเกษตรพัฒนา    
- กลุ่มรถไถนาสันสลี (ผลิตน้ ามันไบโอดีเซล)  - กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร 
- กลุม่พัฒนาสามัคคี    - กลุ่มพัฒนาเกษตรบ้านปุาบงงาม 
- กลุ่มพัฒนาสวนแตงโม    - กลุ่มธนาคารข้าว 
- กลุ่มปุ๋ยชุมชน     - กลุ่มปลูกพืชปลอดสารพิษ  

 - กลุ่มผลิตดอกไม้จันทน์    - กลุ่มแม่บ้านผลิตไข่เค็มเสริมไอโอดีน 
- กลุ่มผู้ปลูกถ่ัวเหลือง    - กลุ่มผู้เลี้ยงปลา 
- กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด    - กลุ่มตะกร้าหวาย 
- กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์   - กลุ่มฉางข้าว 

          6.8 แรงงาน 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว ปลูกผัก

สวนครัว  ข้าวโพด  ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้างทั่วไป 
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7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 

          7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
มีจ านวน 8 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้ 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 ด้าย 412 468 880 401 
2 กิ่วพร้าว 159 141 300 125 
3 ดงปุาสัก 217 229 446 197 
4 สันทรายน้อย 320 335 655 277 
5 สันปูเลย 179 204 383 190 
6 ปุาบงงาม 245 266 520 229 
7 สันสล ี 81 95 176 78 
8 ปุาก๋อย 235 268 503 222 

 รวม 1,857 2,006 3,863 1,719 

 
          7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว ปลูกผัก
สวนครัว  ข้าวโพด   
          7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 
          แหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ าค า แม่น้ ามะ แม่น้ าฮ่องแฮ่ และแม่น้ าโปุง           
          7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

มีระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-8 
 

8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
          8.1 การนับถือศาสนา 
           ประชาชน หมู่ที่ 1-8 นับถือศาสนาพุทธ 
           ประชาชน หมู่ที่ 3 นับถือทั้งศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ 
           โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 

วัด ที่อยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอแม่สาย จ านวน 4 แห่ง  ได้แก่   
  1. วัดบ้านด้าย (วัดทุ่งสว่างอารมณ์)  หมู่ที่ 1 

2. วัดบ้านสันทรายน้อย หมู่ที่ 4  
3. วัดบ้านสันปูเลย  หมู่ที่ 5   
4. วัดปุาบงงาม หมู่ที่ 6 

วัด ที่อยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอเชียงแสน แต่อยู่ในพ้ืนที่ต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย 
จ านวน 2 แห่ง  ได้แก่ 

1. วัดบ้านสันสลี หมู่ที่ 7 
2. วัดไชยสถาน บ้านปุาก๋อย หมู่ที่ 8  
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มีสถานปฏิบัติธรรม จ านวน   1 แห่ง ได้แก่ 
1. สถานปฏิบัติธรรมบ้านดงปุาสัก  

โบสถ ์  1   แห่ง ได้แก่ 
  บ้านดงปุาสัก หมู่ที่ 3    จ านวน   1  แห่ง 
   
          8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 ช่วงเดือนเมษายน งานแห่พระและสรงน้ าผู้สูงอายุ เวียนกันเป็นเจ้าภาพทุกหมู่บ้าน  

กันยายน – ตุลาคม  งานวันสารทไทย (งานสลากภัต) เวียนกันเป็นเจ้าภาพทุกหมู่บ้าน 
 
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

 ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น  คือ  
กลุ่มผลิตไข่เค็มพอกดินจอมปลวก  ผลิตไข่เค็มจ าหน่าย 

 กลุ่มดอกไม้จันทน์  หมู่ที่ 4 บ้านสันทรายน้อย  ผลิตดอกไม้จันทน์ ตุง 
 ภาษาถ่ิน คือ  

ภาษาเมืองล้านนา   
8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ  
กลุ่มดอกไม้จันทน์  หมู่ที่ 4 บ้านสันทรายน้อย  ผลิตดอกไม้จันทน์ ตุง 

 กลุ่มไข่เค็มพอกดินจอมปลวก หมู่ที่ 3 บ้านดงปุาสัก ผลิตไข่เค็มจ าหน่าย 
กลุ่มน้ าพริกฮอต  หมู่ที่ 1 บ้านด้าย ผลิตน้ าพริกจ าหน่าย 

 

9.ทรัพยากรธรรมชาติ 
          9.1 น้ า 
          แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 แม่น้ า , ล าน้ า   4  สาย 
 บึง ,  หนองน้ า   1  แห่ง 
 แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
 ฝาย    23  แห่ง 
 บ่อน้ าตื้น   35  แห่ง 
 บ่อโยก    5  แห่ง 
 ระบบประปาหมูบ้าน  10  แห่ง 
 ประมงหมู่บ้าน / ประมงโรงเรียน 4  แห่ง 

ถังเก็บน้ าฝน   2  แห่ง  
          9.2 ป่าไม้ 

ไม่ได้อยู่ในพื้นท่ีอยู่ในเขตปุาไม้  
          9.3 ภูเขา 

ไม่ได้อยู่ในพื้นท่ีอยู่ในเขตปุาไม้  
 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  คือ  ดิน  ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเพาะปลูกได้ตลอด
ทั้งปี และมีความอุดมสมบูรณ์ 
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ส่วนที่ 2 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 – 2560) 

 

1.สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 – 2560 
 
          1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านด้าย หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า  Electronic Local Administrative Accounting System               
(e-LAAS) สรุป การตั้งงบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย รายละเอียด 
ดังนี้ 
 
 ปีงบประมาณ 2557  
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้   21,000,000      บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้      21,000,000      บาท 
 รายรับจริง                     28,143,975.06 บาท  
 รายจ่ายจริง                    12,674,312.36 บาท   
 ปีงบประมาณ 2558 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้      22,000,000      บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้      22,000,000      บาท 
 รายรับจริง                     18,674,620.61 บาท  
 รายจ่ายจริง                    12,534,526.25 บาท 
 ปีงบประมาณ 2559 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้      24,000,000      บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     24,000,000      บาท 
 รายรับจริง                     15,673,818.09 บาท  
 รายจ่ายจริง                    11,949,259.11 บาท 
 ปีงบประมาณ 2560 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้     28,570,000      บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     28,570,000      บาท 
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          1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
          1.2.1 เชิงปริมาณ 
 ผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2559 สรุปไดด้ังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 

1.การพัฒนาด้านคมนาคม 12 3 
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 16 3 
3.การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 32 4 
4.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 22 8 
5.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

35 11 

6.การพัฒนาด้านแหล่งน้ า  สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 32 5 
รวม 149 34 

คิดเป็นร้อยละ 22.82 
 

 1.2.2 เชิงคุณภาพ 
 

ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ 
 

ทุกยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย มีจ านวนโครงการที่บรรจุอยู่ในแผน รวมทั้งหมด 
149 โครงการ แต่น าไปปฏิบัติได้จริงในแต่ละยุทธศาสตร์ไม่ถึงครึ่งของจ านวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 
ซ่ึงถือว่าเป็นการน าไปสู่การปฏิบัติที่น้อย เมื่อเทียบกับสัดส่วนโครงการที่มีในแผนพัฒนาทั้งหมด 
 

การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ 
 

โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง
ค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับจ านวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จ านวนทั้งหมด 149 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 
35 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.82 ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย ควรแก้ไขป๎ญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน จัดท าแผนให้อยู่บน
พ้ืนฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ กล่าวคือ ไม่ควรก าหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะทางการ
คลังของ อบต. 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
 

1.ในปีต่อไปการออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนควรมีข้อค าถามปลายเปิดเพ่ิม
ขึ้นมา 

2. โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานถ้าเป็นไปได้ควรด าเนินการในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ เพ่ือ
ประโยชน์หลายประการ เช่น หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในฤดูฝน 

3. ควรรณรงค์เสริมสร้างและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ราษฎรในกระบวนการจัดท าและติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งข้ึน 
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ส่วนที่ 3 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 
 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ความเป็นมา 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปีเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยน านโยบายรัฐบาล 11 
ข้อประเด็นปฏิรูปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 11 ด้านและประเด็นปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 36 
กิจกรรมมาใช้เป็นกรอบในการจัดท าและให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา          
ให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาลและกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 
ต่อไป 

พร้อมนี้มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติซึ่ง
มีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นรองประธานกรรมการท าหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี         
ที่ต้องเชื่อมโยงกับกรอบการปฏิรูปทั้ง 11 ด้านตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย            
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือจัดท า
ร่างยุทธศาสตร์ชาติและกรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยในระยะ 20 ปี 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  

วิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความม่ันคงมั่งค่ังยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” 

ความม่ันคง 

 การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัย และการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับทั้งระดับประเทศสังคมชุมชนครัวเรือนและป๎จเจกบุคคล 

 ความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการเมือง 
 ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์           

ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 
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 ระบบการเมืองที่ม่ันคง เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใส           
ตามหลักธรรมาภิบาลสังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชน         
มีความเข้มแข็งครอบครัวมีความอบอุ่น 

 ความม่ันคงของอาหารพลังงานและน้ า ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตมีงานและรายได้ 
ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิตมีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง 

 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลงประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน 

 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตและเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคมขนส่งการผลิตการค้าการลงทุนและการท าธุรกิจมีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก          
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์  ทุนทาง
ป๎ญญา   ทุนทางการเงิน  ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร  ทุนทางสังคม  และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน 

 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี  ไม่สร้างมลภาวะ           
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ       
ประชาคมโลก  ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ   
ดีขึ้น  คนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทรเสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 

 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุก             
ภาคส่วน  ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล           
มีเสถียรภาพและยั่งยืน 

อนาคตประเทศไทยปี 2579 : ร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่ 

 เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างม่ันคงและยั่งยืน โดยสถาบันหลักของชาติ
ด ารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคมมีความสามัคคีของคนในชาติ  มีความสงบและอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขในทุกพ้ืนที่  และมีระดับรายได้ในกลุ่มประเทศรายได้สูงประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในภูมิภาคและโลก 

 ระบบเศรษฐกิจเป็น Trading Nation และฐานเศรษฐกิจดิจิตัล ที่มีการเติบโตอย่างมี
คุณภาพมีเสถียรภาพแข่งขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรมและมีฐานการผลิตบริการและลงทุนที่เชื่อมโยง               
ในอาเซียนเพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่การมีรายได้สูงภายในปี 2579 และกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วโดย 

 ภาคเกษตร พัฒนามุ่งสู่ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารและเป็นฐานการผลิต       
bio-bases ที่ส าคัญและผลิตภาพการผลิตสูง 
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 ภาคอุตสาหกรรม ยกระดับศักยภาพฐานอุตสาหกรรมเดิมพัฒนาอุตสาหกรรม
อนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่  โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตการค้าและการลงทุนในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน เช่นศูนย์การผลิตรถยนต์ และชิ้นส่วน และศูนย์ทดสอบ และวิจัยพัฒนารถยนต์และชิ้นส่วน
ของเอเชียศูนย์กลางการผลิตพลังงาน/วัสดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน  ศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิตอล 
เป็นต้น 

 ภาคบริการ ยกระดับศักยภาพ/คุณภาพธุรกิจบริการเดิมและส่งเสริมธุรกิจบริการ
อนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่  โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการให้บริการของภูมิภาคอาเซียน เช่น 
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียนเมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยว และบริการของอาเซียน
ศูนย์บริการทางการเงินการศึกษานานาชาติและบริการด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น 

 วิสาหกิจและการดาเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมเข้มแข็งเป็นฐานการ
ผลิตและบริการที่ส าคัญของประเทศ 

 คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศสามารถปรับตัวรองรับบริบท
การพัฒนาในอนาคตมีความพร้อมทั้งกายใจสติป๎ญญา  มีทักษะวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต             
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  มีจิตส านึกวัฒนธรรมที่ดีงามรู้คุณค่าความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบ            
เป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชนสังคมรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ าน้อย อัตราความยากจนต่ ามีการ
กระจายโอกาสการเข้าถึงทรัพยากร  การสร้างฐานอาชีพบริการทางสังคมที่มีคุณภาพและกระบวนการยุติธรรม
อย่างทั่วถึง โดยที่ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีครอบครัวอยู่ดีมีสุขไม่คอรัปชั่น 

 เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประเทศที่มีระบบ
เศรษฐกิจสีเขียวระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ า  มีพ้ืนที่สีเขียวใหญ่ขึ้นประชาชน  มีพฤติกรรมการ
ผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 การบริหารภาครัฐโปร่งใสมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมและ
ประชาชนมีส่วนร่วม  มีการกระจายอ านาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลางภูมิภาค          
และท้องถิ่น 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

ยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคงม่ังคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการ
บรรลุ  ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต  สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
และสร้างความสุขของคนไทยสังคมมีความมั่นคงเสมอภาค  และเป็นธรรมประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ
เศรษฐกิจ 
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กรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางที่ส าคัญ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
(3) การปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝ๎่งทะเล 
(5) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุก
ระดับ 
(6) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศและกองทัพ 
(7) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการปกปูองรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
ทางทะเลรวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงานและน้ า 
(8) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนว
ระนาบมากข้ึน 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

(1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
สร้างความเชื่อมั่น  ส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน  
และพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า  เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าและ
ได้ประโยชน์จาก   ห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคเพิ่มขึ้น 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการภาคเกษตร ได้แก่ เสริมสร้างฐาน  
การผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตร  พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการ
แข่งขัน  และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่
เข้มแข็ง 
ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ได้แก่ พัฒนาอุตสาหกรรม
ส่งออกที่มีศักยภาพสูง  สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยและ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต เป็นต้น  และภาคบริการพัฒนา
ยกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว  ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง
การให้บริการสุขภาพและส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 
(3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พัฒนาทักษะและองค์
ความรู้ของผู้ประกอบการไทยพัฒนา และยกระดับผลิตภาพแรงงาน  เพื่อ
ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมสู่สากล  ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน  พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝ๎่งทะเลตะวันออก  พัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญของประเทศ  และพัฒนาคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมและบริการ  ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางที่ส าคัญ 

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่งความ
มั่นคงและพลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และการวิจัยและพัฒนา 
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและนานาประเทศ  
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  ส่งเสริม
ความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงาน  อาหารสิ่งแวดล้อม  และการบริหารจัดการภัย
พิบัติส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยง
และสร้างความสมดุลของความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับกลุ่ม
อ านาจทางเศรษฐกิจต่างๆ  เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของ
ไทยในองค์การระหว่างประเทศในการผลักดันการพัฒนาในอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาค  สนับสนุนการเปิดการค้าเสรีและสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่างประเทศต่อส่วนต่างๆและสาธารณชนไทย 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  ให้สนับสนุนการ
เจริญเติบโตของประเทศ  โดยพัฒนาเริ่มตั้งแต่ในครรภ์และ
ต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
เท่าเทียมและท่ัวถึง 
(3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาคน 
 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม 

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิต
ในสังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม และทุนทาง
วัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุน
การพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางที่ส าคัญ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่ม
น้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุก
ภาคเศรษฐกิจ 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดป๎ญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

(1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของ
ภาครัฐ 
(2) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
(3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
(5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐในการปฏิบัติราชการ 
(6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจน พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและ
บุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

- คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ตามที่ส านักงานฯเสนอและให้
ส านักงานฯรับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไปทั้งนี้เพ่ือให้แผนพัฒนาฯฉบับที่  12 
มีความครบถ้วนสมบูรณ์สอดคล้องกับสถานการณ์ป๎จจุบันและแนวทางการปฏิรูปประเทศให้ส านักงานฯ
พิจารณาปรับปรุงรูปแบบและแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ใน 4 ประเด็นหลักดังนี้ 

1) ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว            
เป็นแผนงาน/โครงการในช่วง 5 ปี  โดยระบุแผนปฏิบัติการและก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม
รวมทั้งให้มีการประเมินผลของการด าเนินงานทุกรอบ 1 ปีและ 5 ปี  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง       
แนวทางการด าเนินงานของรัฐบาลต่อไป 

2) ปรับปรุงเนื้อหาของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ให้สอดคล้องและสะท้อนถึงการด าเนินงานตาม
นโยบายส าคัญของรัฐบาลที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการขับเคลื่อนไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา 

3) ระบุกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม  โดยเฉพาะ
กลไกทางกฎหมายและกลไกประชารัฐที่จะช่วยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนด าเนินการตามแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 
ทั้งนี้ให้ส านักงานฯเสนอกลไกดังกล่าวให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) พิจารณาก่อนน าเสนอ
คณะรัฐมนตรี 

4) ในขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ให้ส านักงานฯประสานงานกับคณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติอย่างใกล้ชิดและจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและ
ประชาสังคมเพ่ือให้แนวทางการพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ดังนั้นแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 จึงน าวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ มาเป็นวิสัยทัศน์ของ
แผนพัฒนาฯ   ฉบับที่ 12 และน ายุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ด้านที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็น
แนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯฉบับที่  12 ในลักษณะของการถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติ  ในช่วงเวลา 5 ปี โดยก าหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการ
พัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นส าคัญ 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

วิสัยทัศน์  

       จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้
การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ 
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย 
จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  

 1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร์สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  

 2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ  
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  

 3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น  
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  

 4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
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  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
  (5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า  

 5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
      (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม   

           กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 10 
ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 

 1) แผนพัฒนาภาค 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 

  (1) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และปรับ
ระบบการผลิตที่สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างสมดุล เพ่ือคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
  (2) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เน้น
การพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุน
การค้าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
  (3) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงในระดับ
นานาชาติ 
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  (4) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
เช่น ด้านสุขภาพ  ด้านการศึกษา  แรงงาน  ฯลฯ 
  (5) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่น าไปสู่
การพ่ึงตนเอง  มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  (6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
ใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการปูองกันและรับมือภัยธรรมชาติ 
 

 2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงราย  พะเยา  แพร่  และน่าน มุ่งพัฒนา
เชียงรายให้เป็นประตูการค้า การลงทุน  พัฒนาการเกษตรอินทรีย์  พัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนและการ
ท่องเที่ยว  อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและภูมิป๎ญญาท้องถิ่น และเร่งฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

 3) แผนพัฒนาจังหวัด 

  วิสัยทัศน์ 
“เมืองทองของวัฒนธรรมล้านนา น าการค้าสู่สากล  ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็น
ศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานหลักเพ่ือเป็นโครงข่ายอ านวยความสะดวกทางระบบ   
โลจิสติกส์ รวมทั้งสนับสนุนการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ GMS/AC+6  

กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ลดต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปเพ่ือ สร้างคุณค่า 
พัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และสนับสนุนระบบชลประทานเพื่อการเกษตร อย่างยั่งยืน  

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการท่องเที่ยวและพัฒนาภูมิป๎ญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP 
และSME เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการแข่งขัน  

กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือการค้าชายแดนในภาพรวม เพ่ือให้เกิดการ แข่งขันเสรี
ทางเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศ GMS/AC+6   

ยุทธศาสตร์ที่  2 การใช้บริบทด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ ท้องถิ่น
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชนและสังคม  

กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาทุกระดับ ส่งเสริมการศาสนา เรียนรู้ ศิลปะและ
วัฒนธรรมล้านนาของจังหวัด และกลุ่มประเทศ GMS/AC เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี สังคม และค่านิยม
ล้านนาเชื่อมโยงวัฒนธรรมอาเซียน  

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้ประชาชนน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถี ชีวิตเพ่ือ
สร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชนและสังคม  
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ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  

กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของพ้ืนที่ภายในและ
ตามแนวชายแดน  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสังคมเชิงคุณภาพที่มีความเอ้ืออาทรต่อกัน   

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพแรงงานในการผลิตสินค้าล้านนาเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือ เพ่ิมมูลค่า
และการแข่งขันตลาดของกลุ่มประเทศ GMS และกลุ่มประเทศอาเซียน   

กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการลงทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะการใช้ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  

กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการเครือข่ายทางสังคมและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด อาชญากรรมใน
พ้ืนที่และชายแดนการค้ามนุษย์รวมทั้งแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย  

ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน  

กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุน ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหาร
จัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพและดุลยภาพที่ยั่งยืน  

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้มีระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ภัย ธรรมชาติการวาง
และจัดท าผังเมือง ตลอดจนการพัฒนาเมืองตามผังเมืองที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
 

          1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 

 วิสัยทัศน์ 

  “ร่วมประสาน มุ่งบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ท างานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2560 -2562) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานอื่นๆ ที่จ าเป็นในเขตองค์กรปกครองท้องถิ่นเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
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2.ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

          2.1 วิสัยทัศน์ 

     “เกษตรกรเข้มแข็ง  แหล่งผลิตข้าวพันธุ์ดี ตามรอยวิถีพอเพียง” 

          2.2 ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
 

          2.3 เป้าประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาด้านคมนาคม 
2. เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3. เพื่อพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
4. เพื่อพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ 
5. เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
6. เพื่อพัฒนาด้านแหล่งน้ า สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
 

          2.4 ตัวช้ีวัด 

1.กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับ
งานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีป๎ญหาและข้อท้วงติง 

2.กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
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          2.5 ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆในพ้ืนที่ เช่น ถนน สะพาน ราง
ระบายน้ า ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจาย
ข่าว ระบบน้ าอุปโภคบริโภค  อาคารต่างๆ 
สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน ปูายจราจร กระจกโค้ง
ปูองกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ และการขยายเขต
ไฟฟูา ฯลฯ  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและส่งเสริม
การเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง การแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
มีผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน  มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวย
เอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนา
หมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ส่งเสริมการสหกรณ์ ส่งเสริมเยาวชน สตรี การ
ปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด  อุดหนุน อปท.
อืน่  ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ องค์กร
ประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตาม 
กฎหมาย เพื่อด าเนินโครงการทีม่ีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต การ
ส่งเสริมด้านสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง  การพัฒนาปูองกันโรคติดต่อและไม่
ติดต่อ  ควบคุมปูองกันโรคระบาดในพ้ืนที่ พัฒนา 
ส่งเสริม สนบัสนุนการบริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน กองทนุหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านดา้ย 
ฯลฯ        
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข    เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด   ด าเนินการหรืออุดหนุน
หน่วยงานที่ด าเนินการแก้ไขป๎ญหายาเสพติด เพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. ฝึกอบรม
ราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู ้ 

ปลูกจิตส านึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง 
สมานฉนัท์ เพื่อความมั่นคงของชาติ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ 

อุดหนุน อปท.อ่ืน ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ 
องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้ง
ตามกฎหมาย เพื่อด าเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุ การศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบ  การพฒันากิจกรรมทางการกีฬา พัฒนา
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ต่อไป ส่งเสริม
สนับสนนุให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน  อุดหนุน อปท.อื่น ส่วนราชการ
หรือหน่วยอื่นของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการ
กุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อด าเนิน
โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ส่งเสริมด้าน

การศึกษา  สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่นการ
จัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน ฯลฯ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร เพื่อแก้ไข
ป๎ญหาความแห้งแล้ง น้ าท่วมในฤดูฝนการบริหาร
จัดการ การอนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ  
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

 ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า สร้างและ
ซ่อมแซมฝายชะลอน้ า ตามพระราชด าริฯ การ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อการท่องเที่ยว  พัฒนา 
วางแผน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ต าบล      
บ้านด้ายและอ าเภอแม่สาย  การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
อุปโภค บริโภค เป็นตน้ 

         

  2.6 กลยุทธ์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 
    1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้าน ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท าให้การ

คมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
1.2  กลยุทธ์การพัฒนาด้าน ระบบจราจร และขยายเขตไฟฟูา ท าให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัยในเวลากลางคืน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ        
    2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
    3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน พัฒนาสวัสดิการสังคม สังคม

สงเคราะห์ ปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด 
3.2 กลยุทธ์การพัฒนาและปูองกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
3.3 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
    4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 

4.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
4.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

    5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา 
5.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านกิจกรรมกีฬา 
5.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ต่อไป 
5.4 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
    6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือแก้ไขป๎ญหาความแห้งแล้ง น้ าท่วมใน            

ฤดูฝน 
    6.2 กลยุทธ์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

6.3 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค 
 

          2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ก าหนดการ
พัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ และ 16 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 
    1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้าน ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท าให้การ

คมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
1.2  กลยุทธ์การพัฒนาด้าน ระบบจราจร และขยายเขตไฟฟูา ท าให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัยในเวลากลางคืน 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ        
    2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง   
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
    3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน พัฒนาสวัสดิการสังคม สังคม

สงเคราะห์ ปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด 
3.2 กลยุทธ์การพัฒนาและปูองกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
3.3 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
    4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 

4.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
4.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

    5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา 
5.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านกิจกรรมกีฬา 
5.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ต่อไป 
5.4 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
    6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือแก้ไขป๎ญหาความแห้งแล้ง น้ าท่วมใน             

ฤดูฝน 
    6.2 กลยุทธ์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

 6.3 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค 

 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย มุ่งพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ 
การพัฒนาด้านคมนาคม การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข  การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหารจัดการ  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน การพัฒนาด้านแหล่งน้ าสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว  

3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบุคลากรและทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ (Man) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. อัตราก าลังคนท างานในองค์กรมีจ านวนมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับองค์กรที่มีรายได้เทียบเท่ากัน  

2.   มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
หลากหลายในต าบล เช่น นางตุมมา  ทายะนา          
ก ลุ่ ม ผ ลิ ต ไ ข่ เ ค็ ม พ อ ก ดิ น จ อ ม ป ล ว ก                             
นายฉลอง  รินนายรักษ์ ผู้ใหญ่บ้านแหนบทองค า            
นายอ่ินแก้ว  หมอช้าง ประธานสภาวัฒนธรรมต าบล
บ้านด้าย 

3. ประชากรมีประมาณสี่พันกว่าคนถือเป็นจ านวนที่

1. ป๎ญหาด้านทรัพยากรบุคคลที่มีมากเกินงาน เช่น 
การอู้งาน 

2.  ป๎ญหาการแบ่งกลุ่ม แบ่งพรรคแบ่งพวก ในการ
ปกครอง 

3. มีความเสี่ยงที่จะเกิดป๎ญหาโรคติดต่อ 

4. มีความเสี่ยงในป๎ญหายาเสพติดเนื่องจากเป็นพ้ืนที่
เส้นทางผ่านหลายอ าเภอ 
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เหมาะสมไม่มากไม่น้อยเกินไปท าให้สามารถให้บริการ
สาธารณะได้อย่างทั่วถึง 

5. มีการรวมกลุ่มท่ีเข้มแข็งในพ้ืนที่หลายกลุ่ม เช่น 
กลุ่มไข่เค็มพอกดินจอมปลวก หมู่ที่ 3  

กลุ่มผลิตดอกไม้จันทร์ หมู่ที่ 4 กลุ่มผู้สูงอายุต าบล 
บ้านด้าย   ฯลฯ 

 

 

 

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการพัฒนาอบรม
ให้ความรู้แก่พนักงานส่วนต าบลอย่างสม่ าเสมอ 

2. กรมส่งเสริมก าหนดผลประโยชน์ตอนแทนอ่ืน 
เงินเดือน ค่าตอบแทน เพิ่มข้ึน 

1. กรมส่งเสริมจัดสรรเงินค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็กไม่
ครบตามเงินเดือนที่แท้จริง ให้ อบต.จ่ายส่วนเพิ่ม 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

1. จ านวนบุคลากรมากท าให้ได้เปรียบองค์กรอ่ืนใน
การจัดท าโครงการ กิจกรรมต่างๆ 

1. จะมีวิธีการลดจ านวนบุคลากรเพื่อประหยัด
งบประมาณอย่างไร 

2. การลดจ านวนบุคลากรลง แต่เสริมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานให้มากข้ึนได้อย่างไร 

2. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการเงิน (Money) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ป๎จจุบันมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญระบบ e-
laas หลายคน  

2. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอก จ านวนมาก 

 

1. ป๎ญหาด้านระบบบัญชี การเงิน คดีความต่างๆใน
อดีตมีจ านวนมาก จนท าให้หน่วยตรวจสอบ เช่น         
สตง.มองว่าเป็นองค์กรที่มีความเสี่ยงด้านการเงิน 

2. วัฒนธรรมการจัดสรรงบประมาณแบบเอาหมู่บ้าน
เป็นเกณฑ์ ไม่ได้น าเอาป๎ญหาและความต้องการเป็น
เกณฑ์ 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก สสส.ในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น การ
จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นต้น 

1. รัฐจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นค่อนข้างน้อยเมื่อ
เทียบกับภารกิจ และส่วนใหญ่เป็นเงินผ่าน เช่น งบ
อาหารกลางวัน เบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ เอดส์ งบ
สาธารณสุขมูลฐาน 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

1. การด าเนินงานด้านสังคม สวัสดิการ และสังคม
สงเคราะห์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหลาย
หน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ท าให้ประหยัดงบประมาณในด้านนี้ 
สามารถน างบประมาณไปเสริมในด้านอ่ืนๆที่ยังเป็น
จุดอ่อน 

1. จะมีวิธีการใดท่ีจะสามารถปรับงบประมาณสู่
ระบบงบประมาณสมดุล 

2. จะมีวิธีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือแก้ไขป๎ญหาด้านงบประมาณได้
อย่างไร 

 

3. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ (Material) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. มีรถขุดตีนตะขาบไว้คอยช่วยเหลือประชาชน เช่น 
ขุดวัชพืชออกจากแหล่งน้ า  ขุดบ่อภัยแล้ง เป็นต้น 

1. การเรียกใช้รถขุดตีนตะขาบได้ง่ายท าให้บางครั้ง
น าไปด าเนินการในสิ่งที่ไม่จ าเป็นเร่งด่วนท าให้เกิด
การสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. สามารถประสานยืมครุภัณฑ์ยานพาหนะที่มีราคา
แพงจาก อปท.ข้างเคียง เช่น รถกระเช้าของเทศบาล
ต าบลสายน้ าค า 

1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เริ่มช ารุดและล้าสมัย 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

1. การมีรถขุดตีนตะขาบท าให้ประหยัดงบประมาณใน
การจ้างเหมาเอกชน 

1. จะมีวิธีการปรับปรุงที่ท าการให้ทัดเทียมกับ อปท.
อ่ืนๆ ได้อย่างไรภายใต้งบประมาณที่จ ากัด 
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4. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการบริหารจัดการ (Management) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. การด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานราชการในพ้ืนที่  
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท าให้ อปท.ใกล้ชิดกับประชาชนท า
ให้รับทราบถึงป๎ญหา ความต้องการของประชาชน 

1. การด าเนินงาน บางเรื่องเกิดความล่าช้า เนื่องจาก
ต้องประสานกับหลายหน่วยงานในพื้นท่ี 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเว็บไซต์รวม
หนังสือสั่งการต่างๆ รวมระเบียบกฎหมาย รวมระบบ
สารสนเทศต่างๆ  

1. ป๎ญหาในระเบียบข้อกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุม
ความต้องการของประชาชน เช่น ไฟไหม้บ้านหลัง
เดียว รัฐให้การช่วยเหลือไม่ได้ เป็นต้น 

2. ป๎ญหาข้อระเบียบกฎหมายที่ไม่ชัดเจนของ
ส่วนกลางในด้านการบริหารการศึกษา เช่น เด็ก
ปฐมวัยที่ไร้สัญชาติจะมีสิทธิได้รับสวัสดิการอาหาร
กลางวัน อาหารเสริมนมหรือไม่ เป็นต้น 

3.ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ อปท.อย่าง
เข้มข้น บางครั้งป๎ญหาไม่ได้เกิดที่ อปท.แต่เป็นป๎ญหา
ระเบียบกฎหมายที่ส่วนกลางก าหนดมามีป๎ญหา
ในทางปฏิบัติ เช่น ป๎ญหาฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าได้
หรือไม่ ฯลฯ 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

1.มีองค์ความรู้ด้านการจัดและบริหาร 1. จะท าให้บุคลากรมีความรู้เรื่องระเบียบกฎหมาย เพื่อการ
ปรับใช้ในพื้นที่ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร 

5. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบริบทของพ้ืนที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. มีแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ได้แก่ อาคารบรรจุผัก
ปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน GAP 

2. มีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับอ าเภอ คือ 
หมู่บ้านดงปุาสัก หมู่ที่ 3 และบ้านกิ่วพร้าว  หมู่ที่ 2  

 

1.  บางพ้ืนที่ มีปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค 
บริโภค และท าการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง 
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3. เป็นพื้นที่ทรงงานของสมเด็จพระเทพฯ ท าให้
ได้เปรียบในการด าเนินงานกว่าต าบลอ่ืน ๆ 

4. มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 38 ตารางกิโลเมตร ไม่ใหญ่
เกินไป ท าให้การบริการสาธารณะเป็นไปอย่างทั่วถึง 

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. การเข้าสู่ AEC จะท าให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวใน
พ้ืนที่มากข้ึน สร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ 

1.มีถนนหลายสายในพ้ืนที่ที่เป็นทรัพย์สินของ
หน่วยงานอื่น เช่น กรมทางหลวงชนบท องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเมื่อมีป๎ญหาเกิดข้ึนกับถนน
ได้รับการแก้ไขที่ล่าช้า 

2. ราชการส่วนกลางถ่ายโอนภารกิจมากมายให้
ท้องถิ่นแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณให้ท้องถิ่นเพ่ือเป็น
ค่าบริหารจัดการ เช่น การถ่ายโอนถนนมาให้ท้องถิ่น
แต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณเพ่ือบ ารุงรักษาซ่อมแซม 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

1. ท าเลที่ตั้งของต าบลมีความโดดเด่นมาก เนื่องจาก
เป็นเส้นทางผ่าน และเชื่อมต่อกับหลายอ าเภอ 

1. วางนโยบายไม่รับถ่ายโอนภารกิจที่ไม่พร้อมจะ
ด าเนินการ 

 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 

- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 

- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 

- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 

3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดย
มี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์
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ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ อ านาจต่อรอง
ต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละ
ประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ 
AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ 
ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่  AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านด้าย ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 

 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
คมนาคม  เพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว 
คนท างาน หรือการอ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ปูายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น เป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายต้องให้ความส าคัญกับการสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือรองรับและเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน การส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ลดต้นทุน
การผลิต หันมาปลูกพืชแบบอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 

 ป๎ญหาการแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้ 
จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมี พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ป๎ญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการ
ก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมขึ้นอย่างมากจากชนนั้นที่มีป๎ญหา คนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย   
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย
มากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝุาฝืน
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กฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ ง อาจเกิดป๎ญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากข้ึน 

  ป๎ญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ 
ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และ
การท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

 ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง 
รวมทั้งป๎ญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง 

 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่
ต้องการท านิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีปูาย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่
ภาครัฐจ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

การศึกษา 

 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆใน
อาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนสอนภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน  โดยการอุดหนุนให้โรงเรียนในพ้ืนที่ จัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียน เพ่ือน าร่องไปสู่
โครงการอ่ืนๆในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพ้ืนที่มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเพ่ิม
มากขึ้น 

 ศาสนา 

 อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น 
เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระท่ังกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่าง
กัน เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 

 วัฒนธรรม 

 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มี
แผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์
และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมี
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อาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือ
นามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

 ป๎ญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้น  ด้วย
สาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจากคนไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรท าให้
ปริมาณขยะเพ่ิมมากข้ึน สร้างมลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน  
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  
การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ 
ที่จ าเป็นในเขตองคก์รปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ด ารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

 

 ยุทธศาสตร์ที ่3  
การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข 

 

 แนวทางพฒันาที่ 1 
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานหลักเพื่อเป็น
โครงข่ายอ านวยความสะดวกทางระบบ   
โลจิสตกิส์ รวมทั้งสนับสนนุการลงทุนเพื่อ
รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่ม
ประเทศ GMS/AC+6 

แนวทางพฒันาที่ 3 
ยกระดับการท่องเที่ยวและ
พัฒนาภูมิป๎ญญาทอ้งถิน่สู่
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP 
และSME เพื่อเพิ่มมูลค่าการ
แข่งขนั 

แนวทางพฒันาที่ 1 
เพิ่มประสทิธิภาพการศกึษาทกุระดับ 
ส่งเสริมการศาสนา เรียนรู้ ศิลปะและ
วัฒนธรรมล้านนาของจังหวัด และกลุ่ม
ประเทศ GMS/AC เพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

แนวทางพฒันา ที่ 1 
สนับสนุนฟืน้ฟูอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการบริหารจัดการน้ าอย่างมี
ประสิทธภิาพและดุลยภาพที่ย่ังยืน 
 

แนวทางพฒันา ที่ 4 
สนับสนุนการลงทนุด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และทักษะการใช ้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

แผนยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

 
แผนยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงราย 

 

ด้านความ
มั่นคง 

การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม 

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ด้าน
ความ
มั่นคง 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกส ์

การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ

แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การ

วิจัย และ
นวัตกรรม 

การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย ์

ยุทธศาสตร์ด้านการ
เติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 

ด้านการต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อนบ้าน 

และภูมิภาค 

ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลใน

ภาครัฐ 

การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพื้นท่ี
เศรษฐกิจ 

การสร้างความ
เป็นธรรมลด

ความเหลื่อมล้ า
ในสังคม 

อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
ล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 

มุ่งพัฒนาเชียงรายให้เป็นประตูการค้า  

การลงทุน  พัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนและการ

ท่องเที่ยว  

พัฒนาการเกษตรอินทรีย์   เร่งฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตรท์ี ่1  
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันดา้น
การค้า การลงทนุ การเป็นศูนย์กลาง
คมนาคม การทอ่งเที่ยวและวิถกีารผลิต
การเกษตรย่ังยืนเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ 
GMS และ ASEAN 

ยุทธศาสตรท์ี ่2  
การใช้บริบทด้านการศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลกัษณ์ของ 
ท้องถิ่นตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการสร้างภูมิคุ้มกันของ
ครอบครัวชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 
การพัฒนาคุณภาพชวีิตเพือ่ให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสขุ 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มให้ด ารงความสมบรูณ์และ
ย่ังยืน 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด และแนวทางการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน + 6 และ GMS 
 

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้
ได้มาตรฐาน 
 

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหล่งน้ า
และระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ือ
ส่งเสริมผลผลิตทางด้าน
การเกษตร 

 

กลยุทธ์ 1.4 พัฒนางานด้านผัง

เมือง งานวิศวกรรมจราจร และ

งานควบคุมอาคาร 

 

กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการบริหาร
จัดการโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการ
เจริญเติบโตของท้องถิ่น เพ่ือเชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ 
GMS 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด และแนวทางการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว 

 

กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ และ 
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณ ี         
ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว    

 

กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพและเพ่ิมศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด และแนวทางการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและสาธารณสุข 
 

กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

 

กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาสุข
ภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 

 

กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข  

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด และแนวทางการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
 

กลยุทธ์ 4.1 รักษาความสงบ
เรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 

กลยุทธ์ 4.4 พัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

 

กลยุทธ์ 4.2 ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

 

กลยุทธ์ 4.3 ปูองกันและ
แก้ไขป๎ญหายาเสพติด 
อบายมุข และป๎ญหาแรงงาน
ต่างด้าว 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 
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แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 

กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและ
พัฒนาการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและ
พัฒนาการควบคุม ปูองกัน 
แก้ไขป๎ญหาขยะ และมลภาวะ 

 

กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมและ
พัฒนาการอนุรักษ์พลังงาน
และการใช้พลังงานทดแทน 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด และแนวทางการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 

กลยุทธ์ 6.1 พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 

 

กลยุทธ์ 6.4 พัฒนา
ป รั บ ป รุ ง เ ค รื่ อ ง มื อ
เครื่องใช้และเทคโนโลยี  

 

กลยุทธ์ 6.2 พัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 

กลยุทธ์ 6.3 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุก
ภาคส่วน 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด กับ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.บ้านด้าย (พ.ศ.2561-2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นคมนาคม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจสิติกสเ์ชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุ่มอาเซยีน 
+6 และ GMS 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาดา้นการศึกษาและ
การสาธาณสุข 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคณุภาพชีวิตและการ
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้ด ารงความสมบูรณ์และยังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาดา้น
การเมืองการบริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาดา้นการเมืองการ
บริหารจดัการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาดา้น
แหล่งน้ า สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาดา้นการศึกษา 
ศาสนา วัฒนาธรรม และการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาดา้นสงัคมและ

สาธารณสุข 

แบบ ยท.01 
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เปูาประสงค ์
เพื่อการพัฒนาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อบต.บ้านด้าย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคมนาคม 

แผนงานเคหะและชุมน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
3.โครงการก่อสร้างสะพาน 
4.โครงการวางท่อระบายน้ าพรอ้มฝาปิด 
5.โครงการซ่อมบ ารุงถนน สะพาน 
6.โครงการปรับปรุงระบบจราจร 
7.โครงการขยายเขตไฟฟูา 

ฯลฯ 
 

แบบ ยท.01 

กลยุทธ ์
กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
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แผนงาน 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

เปูาประสงค ์
เพ่ือการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง         

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อบต.บ้านด้าย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

กลยุทธ ์
กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง        

แบบ ยท.01 

1. อุดหนุนกลุ่มอาชีพหมู่บ้าน 
2. โครงการสร้างอาชีพในชุมชน 
3. โครงการเกี่ยวกับการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการเกษตร 
แผนงานเคหะและชุมชน 
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อบต.บ้านด้าย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการสังคมและสาธารณสุข 

เปูาประสงค ์
เพื่อการพัฒนาดา้นสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม 

กลยุทธ ์
กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

แบบ ยท.01 

1. โครงการปูองกันระงับโรคติดต่อต่างๆ รวมไปถึงควบคุมโรคระบาดในท้องที่ 
2. สมทบกองทุน สปสช.ต าบลบ้านด้าย 
3. โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบลบ้านด้าย 
                          ฯลฯ 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
แผนงานสงัคมสงเคราะห ์
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานงบกลาง 
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อบต.บ้านด้าย 
 เปูาประสงค ์

เพ่ือการพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ  

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

แบบ ยท.01 

1. เงินเดือน/ค่าตอบแทน 
2. สนับสนุนการบริหารงานบุคคล 
3. สนับสนุนค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าครุภัณฑ์ 
4. จัดหาวัสดุ/ซ่อมแซม/ปรับปรุง วัสดุ ครุภัณฑ์ ต่างๆ 
5. เงินส ารองจ่าย 
6. ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง 

                ฯลฯ 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานงบกลาง 
แผนงานเคหะชุมชน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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เปูาประสงค ์
เพ่ือการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อบต.บ้านด้าย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

แบบ ยท.01 

1.สนับสนุนด้านการศึกษา 
2.โครงการประเพณีวัฒนธรรม/กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ทางศาสนา 
                                   ฯลฯ 
 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                                                                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map) 

เปูาประสงค ์
เพ่ือการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร อุปโภคบริโภค และด้านการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อบต.บ้านด้าย
[hkofhp[hkof

กลยุทธ ์
กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร อุปโภคบริโภค และด้านการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

แบบ ยท.01 

1. โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร/อุปโภคบริโภค 
2. โครงการส่งเสริมด้านการท่องเท่ียวในพ้ืนที่ต าบลบ้านด้าย 
                                     ฯลฯ 

แผนงานการพาณิชย ์
แผนงานการเกษตร 
แผนงานสรา้งความเข้มแข้งของชุมชน 

แบบ ยท.02 
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ต่อหน้า 49 

 

วิสัยทัศน์ เกษตรกรเข้มแข็ง แหล่งผลิตข้าวพันธุ์ดี ตามรอยวิถีพอเพียง 

ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้าน
คมนาคม 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาด้านสังคม
และสาธารณสุข 

การพัฒนาด้านแหล่ง
น้ า สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยว 

การพัฒนาด้านการศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม และการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหารจดัการ 

ยุทธศาสตร ์ เพื่อพัฒนาด้าน
คมนาคม 

เพื่อพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

เพื่อพัฒนาด้านสังคม
และสาธารณสุข 

เพื่อพัฒนาด้านแหล่ง
น้ า สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยว 

เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม และการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

เพื่อพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหารจดัการ 

ค่าเปูาหมาย โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา
โครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ ใน
พื้นที ่

โครงการพัฒนา
ส่งเสริมอาชีพ
และส่งเสรมิ
การเกษตรแบบ
เศรษฐกิจ
พอเพียง การแปร
รูปสินค้าทาง
การเกษตร 

โครงการพัฒนาสังคม
และส่งเสรมิคณุภาพ
ชีวิตต่างๆ  

การพัฒนาแหล่งน้ า
เพื่อการเกษตร เพื่อ
แก้ไขป๎ญหาความแห้ง
แล้ง น้ าท่วมในฤดูฝน 
การบริหารจัดการ 
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

พัฒนา ส่งเสรมิ สนับสนุน 
การศึกษาท้ังในระบบและ
นอกระบบ การพัฒนา
กิจกรรมทางกีฬา พัฒนา
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี 
ส่งเสริมสนันสุนให้ความรู้เพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

เพื่อพัฒนาระบบ
การเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ปลูก
จิตส านึกให้มคีวาม
สามัคคี และอุดหนุน 
อปท.อ่ืน เพื่อด าเนิน
โครงการด้านส่งเสรมิ
ความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน 

ค่าเปูาหมาย โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา
โครงสร้าง

โครงการพัฒนา
ส่งเสริมอาชีพ
และส่งเสรมิ
การเกษตรแบบ

โครงการพัฒนาสังคม
และส่งเสรมิคณุภาพ
ชีวิตต่างๆ  

การพัฒนาแหล่งน้ า
เพื่อการเกษตร เพื่อ
แก้ไขป๎ญหาความแห้ง
แล้ง น้ าท่วมในฤดูฝน 

พัฒนา ส่งเสรมิ สนับสนุน 
การศึกษาท้ังในระบบและ
นอกระบบ การพัฒนา
กิจกรรมทางกีฬา พัฒนา

เพื่อพัฒนาระบบ
การเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ปลูก
จิตส านึกให้มคีวาม
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ แบบ ยท.03 

กลยุทธ์ -พัฒนาด้านการ
ก่อสร้าง บ ารุง 
รักษา ถนน 
สะพาน ทางเท้า 

-พัฒนาระบบ
จราจร และขยาย
เขตไฟฟูา 

พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ
และส่งเสรมิ
การเกษตรแบบ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

-พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน สวัสดิการ
สังคม สังคมสงเคราะห ์

-พัฒนาปูองกัน
โรคตดิต่อและไม่ติดต่อ 

-ส่งเสรมิสุขภาพให้กับ
ประชาชน 

-พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร เพื่อแก้ไข
ป๎ญหาความแห้งแล้ง 
น้ าท่วมในฤดูฝน  

-พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

-พัฒนาด้านแหล่งน้ า
เพื่ออุปโภค บริโภค  

-พัฒนาด้านการศึกษา 

-พัฒนาด้านกิจกรรมกีฬา 

-พัฒนาด้านศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณ ี

-พัฒนาส่งเสรมิสนับสนุนให้
ความรู่ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

-พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการองค์กร 

-พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน 

-พัฒนาด้านการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ค่าเปูาหมาย บริหารทั่วไป เคหะและชุมชน สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

การเกษตร รักษาความสงบ
ภายใน 

การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

งบกลาง การศึกษา 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์
ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 

 

ค่าเปูาหมาย 

ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

คมนาคม 

เพื่อพัฒนาด้านการ
คมนาคม 

การคมนาคมสะดวกมาก
ยิ่งข้ึนข้ึน 

27 20 9 19 75 พัฒนาด้านการคมนาคม การก่อสร้าง
ซ่อมแซมด้าน
คมนาคมต่างๆ 

กองช่าง อบจ. 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ 

เพื่อพัฒนาการส่งเสริม
อาชีพและเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในต าบลบ้านด้าย

เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

10 5 5 4   24 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ และ

การเกษตร 

ส านัก 
งานปลัด 

พม. 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 6 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

สังคมและ
สาธารณสุข 

เพื่อพัฒนาด้านสังคม
และสาธารณสุข 

ระดับคุณภาพชีวิตด้าน
สาธารณสุขของประชาชน
ภายในต าบลบ้านด้ายดีข้ึน
อย่างต่อเนื่อง 

22 25 20 19 89 พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการด้าน
ส่งเสริมความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

 

ส านัก 
งานปลัด 

จังหวัด 
อ าเภอ 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
การพัฒนาด้าน

การเมืองการบริหาร
จัดการ 

เพื่อพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร

จัดการ 
 

การบริหารจัดการองค์กรมี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

35 35 34 35 140 พัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ 
 

โครงการด้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

ส านักงานปลัด จังหวัด 
อ าเภอ 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และการ
เตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

เพื่อพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

1.ระบบการศึกษาได้รับการ
พัฒนาและมีคุณภาพที่
เพิ่มข้ึน 
2.ศาสนา ขนบธรรมเนียม  
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน
ได้รับการอนุรักษ์และ
บ ารุงรักษาเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

23 23 24 23 93 พัฒนาด้านศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการ
เตรียมความพร้อมข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

โครงการด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

ส านักงานปลัด จังหวัด 
อ าเภอ 

 

 

 
 
 
 
 แบบ ยท.03 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์
ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 

 

ค่าเปูาหมาย 
ความ 

ก้าวหน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน

แหล่งน้ า 
สิ่งแวดล้อมและการ

ท่องเที่ยว 

เพื่อพัฒนาด้านแหล่ง
น้ า สิ่งแวดล้อม และ
การท่องเที่ยว 

แหล่งน้ า สิ่งแวดล้อม รวมถึง
การท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่องเนื่อง 
 

16 20 15 30 81 พัฒนาด้านแหล่งน้ า สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว โครงการด้าน
แหล่งน้ า 
สิ่งแวดล้อม และ
การท่องเที่ยว 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

กระทรวง
ทรัพยา 

กร 
ธรรม 

ชาติและ
สิ่งแวด 
ล้อม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 
หน่วยงาน 
สนับสุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 
 

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

กองช่าง 
อบจ. 

สป. คลัง  
ศึกษา 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม 
การด าเนินงานอ่ืน 

แผนงานการเกษตร 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ส านักปลดั 
หน่วยงานท่ีรับเงินอุดหนุน 

สป. คลัง ช่าง 
ศึกษา 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข บริการชุมชนและสังคม 
บริหารทั่วไป 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานสาธารณสุข  
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลดั 
หน่วยงานท่ีรับเงินอุดหนุน 

สป. คลัง ช่าง 
ศึกษา 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ 

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานงบกลาง 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลดั 
 

สป. คลัง ช่าง 
ศึกษา 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

การเศรษฐกิจ แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ส านักปลดั 
 

สป. คลัง ช่าง 
ศึกษา 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานการพาณิชย์ 
แผนงานการเกษตร 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

กองการศึกษา 
หน่วยงานท่ีรับเงินอุดหนุน 

สป. คลัง ช่าง 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย   

แบบ ผ.07 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                                                                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 23 14,076,000 17 4,200,000 9 2,100,000 13 3,140,000 62 23,516,000 
   1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 4 600,000 3 600,000 0 0 6 1,800,000 13 3,000,000 
2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   2.1 แผนงานการเกษตร 8 240,000 3 40,000 3 40,000 3 40,000 17 360,000 
   2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 1 10,000 1 400,000 0 0 2 410,000 
   2.3 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชมุชน 2 30,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 60,000 
3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
   3.1 แผนงานบริหารทัว่ไป 2 130,000 4 190,000 3 430,000 2 130,000 11 880,000 
   3.2 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชมุชน 4 495,000 3 470,000 2 70,000 2 70,000 11 1,105,000 
   3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 140,000 2 140,000 2 140,000 2 140,000 11 560,000 
   3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 4 170,000 3 140,000 3 140,000 3 140,000 13 590,000 
   3.5 แผนงานเคหะและชุมชน 2 310,000 5 840,000 2 110,000 2 810,000 11 2,070,000 
   3.6 แผนงานสาธารณสขุ 4 250,000 4 250,000 4 250,000 4 250,000 16 1,000,000 
   3.7 แผนงานงบกลาง 4 9,043,200 4 9,043,200 4 9,043,200 4 9,043,200 16 4,172,800 
4)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืงและการบริหารจัดการ 
   4.1 แผนงานบริหารทัว่ไป 20 7,702,000 20 7,702,000 20 7,702,000 20 7,702,000 80 30,808,000 
   4.2 แผนงานการศกึษา 4 10,050,000 4 10,050,000 4 10,050,000 4 10,050,000 16 40,200,000 
   4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 4 2,100,000 4 2,100,000 4 2,100,000 4 2,100,000 16 8,400,000 
   4.4 แผนงานงบกลาง 2 900,000 2 900,000 2 900,000 2 900,000 8 3,600,000 
   4.5 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชมุชน 5 32,000 5 32,000 5 32,000 5 32,000 20 128,000 
5)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   5.1 แผนงานการศกึษา 13 4,010,000 13 4,010,000 14 4,040,000 13 4,010,000 53 16,070,212 
   5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 10 370,000 10 370,000 10 370,000 10 370,000 40 1,480,000 
6)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า สิง่แวดล้อมและการท่องเที่ยว 
   6.1 แผนงานการพาณิชย์ 5 3,900,000 4 4,500,000 0 0 0 0 9 8,400,000 
   6.2 แผนงานการเกษตร 11 12,805,000 16 14,605,000 15 13,605,000 27 17,305,000 69 58,320,000 
   6.3 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชมุชน 0 0 0 0 0 0 3 2,200,000 3 2,200,000 

รวมทั้งสิ้น 133 67,353,200 128 60,202,200 108 51,532,200 130 60,242,200 503 207,390,012 

 
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                                                                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกับ
กลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 1           
1 ก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย 2  

(โครงการอันดับ2) 
 

 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัย 
 

 

หมู่ที่ 1 บ้านด้าย 
กว้าง 4 เมตร  ยาว
ประมาณ 80เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - อบต.มีถนน 
ส าหรับ
คมนาคมได้อย่า
สะดวกร้อยละ 
50 ขึ้นไป 
 

 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

 
 

 
 

   

 
 

 
      

  วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                                                                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

 
 

ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) ว่า 
จะได้รับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

2 ก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย 
สามแยกหน้าบ้านนาย
สมศักดิ์ นาใจ(ใจ๋บ้าน) – 
แยกบ้านสันปูเลย (โครงการ
อันดับ 3) 

เพื่อก่อสร้าง ถนนคสล.ซอย 
สามแยกหนา้บ้านนาย
สมศักดิ์ นาใจ(ใจ๋บ้าน) – 
แยกบ้านสันปูเลย  

หมู่ที่ 1 บ้านดา้ย 
 

350,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - อบต.มีถนน 
ส าหรับ
คมนาคมได้อย่า
สะดวกร้อยละ 
50 ขึ้นไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

3 ก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย 1  เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่ 1 บ้านดา้ย 
กว้าง 4 เมตร 

ยาวประมาณ 80 
เมตรหนา 0.15 

ม. 

- 250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - อบต.มีถนน 
ส าหรับ
คมนาคมได้อย่า
สะดวกร้อยละ 
50 ขึ้นไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

4 ก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย 6  เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่ 1 บ้านดา้ย 
กว้าง 4 เมตร 
ยาวประมาณ 

120 เมตร หนา 
0.15 ม. 

- 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - อบต.มีถนน 
ส าหรับ
คมนาคมได้อย่า
สะดวกร้อยละ 
50 ขึ้นไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

5 ก่อสร้าง ถนน คสล.หน้า
บ้านนายประเวช ป๎ญญา
วงศ์** 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัย 
 

หมู่ที่ 1 บ้านดา้ย 
จ านวน 1 เส้น 

-  - 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

อบต.มีถนน 
ส าหรับ
คมนาคมได้อย่า
สะดวกร้อยละ 
50 ขึ้นไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

           
          

 
 
 
 

 

  วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                                                                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

 
 

ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) ว่า 
จะได้รับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

6 ก่อสร้างถนนหินคลุก สาย
หลังวัดทุ่งสว่างอารมณ์  

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่ 1 บ้าน
ด้ายกว้าง 4 
เมตร ยาว 
1,000 ม. 

- 500,000 
(อบต./
อบจ) 

งบโดยประมาณ 

- - ประชาชนได้รับ 
ประโยชน์ จาก
โครงการ  ร้อย
ละ 60 ขึ้นไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม2จุด 
-หน้าบ้านนายบุญเนือง 
จีปิน 
-ข้างบ้านนายบุญฤทธิ์ จัน
ทาพูน 
(โครงการอันดับที่ 4) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกและระบาย
น้ าได้ด ี

หมู่ที่ 1 สร้างท่อ
เหลี่ยมจ านวน 2 
จุด ดังนี ้
1.กว้าง 1.5 ม. 
ยาว 10 ม. 
2. กว้าง 2 ม.  
ยาว 8 ม. 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชนได้รับ 
ประโยชน์ จาก
โครงการ  ร้อย
ละ 60 ขึ้นไป 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม1จุด 
-หน้าวัดครูบา หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกและระบาย
น้ าได้ด ี

หมู่ที่ 1 สร้างท่อ
เหลี่ยมจ านวน 1 
จุด 

- 150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - ประชาชนได้รับ 
ประโยชน์ จาก
โครงการ  ร้อย
ละ 60 ขึ้นไป 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม1จุด 
-หน้า รร.บ้านด้ายเทพฯหมู่
ที่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกและระบาย
น้ าได้ด ี

หมู่ที่ 1 สร้างท่อ
เหลี่ยมจ านวน 1 
จุด 

- 150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - ประชาชนได้รับ 
ประโยชน์ จาก
โครงการ  ร้อย
ละ 60 ขึ้นไป 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

  วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                                                                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

 
 

ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

 หมู่ที่ 2 
 

        
 

10 โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.ซอย3 เชื่อม ซอย 4 
(โครงการอันดับ3)  

เพื่อซ่อมแซม ถนนคสล. 
ซอย 3 เช่ือม ซอย 4  

หมู่ที่ 2กิ่วพร้าว 
๑ แห่งในเขตอบต.
พร้อมปูาย
ประชาสมัพันธ์
โครงการ จ านวน 
๑ ปูาย (ตามแบบ 
ที่อบต.ก าหนด) 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน
ได้รับ 
ประโยชน์ จาก
โครงการ  ร้อย
ละ 60 ขึ้นไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ข้างบา้นนายจันทร์ 
สองเมือง  

เพื่อก่อสร้าง ถนนคสล. ข้าง
บ้านนายจันทร์   สองเมือง  

หมู่ที่ 2กิ่วพร้าว 
๑ แห่งในเขตอบต.
พร้อมปูาย
ประชาสมัพันธ์
โครงการ จ านวน 
๑ ปูาย (ตามแบบ 
ที่อบต.ก าหนด) 

- 250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน
ได้รับ 
ประโยชน์ จาก
โครงการ  ร้อย
ละ 60 ขึ้นไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

12 เสริมไหล่ถนนบริเวณคอ
สะพานหลัง รร.บ้านด้าย
เทพฯ** 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนน
ในการคมนาคมและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

เสรมิไหล่ถนน
บริเวณคอสะพาน
เพื่อลดจุดเสีย่ง 

- -- - 150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน
ได้รับ 
ประโยชน์ จาก
โครงการ  ร้อย
ละ 60 ขึ้นไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 
 
 

กองช่าง 

 
 
 

    
 

      

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 
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 หมู่ที่ 3          
13 ซ่อมแซมถนน คสล.ซอย 

1 (ซอยบ้านลุงจาย) 
พร้อมรางระบายน้ ามฝีา
ปิด (โครงการอันดบั 1) 

เพื่อซ่อมแซมถนน คสล.
ซอย 1 (ซอยบ้านลงุจาย) 
พร้อมรางระบายน้ ามฝีา
ปิด หมู่ที่ 3 

หมู่ที่ 3 
บ้านดงปาุสัก 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับ
งานจ้างตรวจ
รับงานโดยไม่
มีป๎ญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

14 ซ่อมแซม ขยายถนน คสล. 
จาก 4 เมตร  
เป็น 6 เมตร ข้างหลังวัด
สันธาตุ บา้นดงปุาสัก หมู่
ที่ 3 
(โครงการอันดับ 3) 

เพื่อซ่อมแซม ขยายถนน 
คสล. จาก 4 เมตร  
เป็น 6 เมตร ข้างหลังวัด
สันธาตุ บา้นดงปุาสัก หมู่
ที่ 3 

หมู่ที่ 3 
บ้านดงปาุสัก 

1,000,000 
(อบต./
อบจ) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(อบต./
อบจ) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับ
งานจ้างตรวจ
รับงานโดยไม่
มีป๎ญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนนคสล.เชื่อมต.
แม่ค า-บ้านดงปุาสัก ต.
บ้านด้าย 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนน
ในการคมนาคมและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

หมู่ที่ 3 
บ้านดงปาุสัก 

กว้าง 6 ม.ยาว
2,000ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 
12,000ตรม. 

6,287,000 
(อบต./
อบจ) 

งบโดยประมาณ 

6,287,000 
(อบต./
อบจ) 

งบโดยประมาณ 

- - อบต.มีถนน 
ส าหรับ
คมนาคมได้
อย่าสะดวก
ร้อยละ 50 
ขึ้นไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 
 

 
 

      

 
 

   
 
 
 

 
 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 
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16 ก่อสร้างถนน แอสฟ๎ส
ติกส์/คสล. เส้นหนา้โรง
แพ็ค-หน้าบ้านนายอ้าย 
หมู่ที่ 1(ถนนหมู่ที่3เชื่อม 
หมู่ที่ 1) 

สร้าง ปรบัปรุง ซ่อมแซม
ถนน แอสฟ๎สติกส/์คสล. /
หินคลุกเส้นหน้าโรงแพ็ค-
หน้าบา้นนายอ้าย หมู่ที่ 1 
(ถนนหมู่ที่3เชื่อม หมู่ที่ 1)  

หมู่ที่ 3 
บ้านดงปาุสัก 

จ านวน 1 แห่ง  
กว้าง 5 ม. ยาว 
1,120 ม.หนา 

0.15 ม. 

1,989,000  
(อบต./กรมฯ) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน 
ร้อยละ 20 
ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์
จากโครงการนี ้

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

17 ถนน คสล.เชื่อมซอย 3 
กับถนนเลียบล าเหมืองล า
น้ าแม่ค า  และถนนค
สล.ซ.1 ข้างศาลา
เอนกประสงค์หมู่ 3** 
 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนน
ในการคมนาคมและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

1) กว้าง 4 ม.
ยาว 300 ม. 
   หนา 0.15 ม. 
2) จ านวน 1 
สาย 

 

- 700,000 
(1,2) 

 (อบต.) 
งบโดยประมาณ 

 

- 700,000 
(1,2) 

 (อบต.) 
งบโดยประมาณ 

 

ประชาชน 
ร้อยละ 20 
ของหมู่บ้าน
ได้ใช้
ประโยชน์
จาก
โครงการนี ้

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

18 ซ่อมแซมถนนเส้นหน้าโรง
แพ็ค-หน้าบ้านนายอ้าย 
หมู่ที่ 1(ถนนหมู่ที่3เชื่อม 
หมู่ที่ 1) 
-ลงหินคลุก 
-ดินลูกรัง 

สร้าง ปรบัปรุง ซ่อมแซม
ถนน แอสฟ๎สติกส/์คสล. /
หินคลุกเส้นหน้าโรงแพ็ค-
หน้าบา้นนายอ้าย หมู่ที่ 1 
(ถนนหมู่ที่3เชื่อม หมู่ที่ 1) 
กว้าง 5 ม. ยาว 1,120 
ม. 
  

หมู่ที่ 3 
บ้านดงปาุสัก 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน 
ร้อยละ 20 
ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์
จากโครงการนี ้

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 
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19 สร้างซอยใหม่ โดยการ
ถมดิน กว้าง 4 ม.  
ยาวประมาณ 60 ม. 
ซอยเข้าบ้านนายสนัน่ 
ยารังษ ี

เพื่อสร้างซอยใหม่ โดย
การถมดิน กว้าง 4 ม.  
ยาวประมาณ 60 ม. 
ซอยเข้าบ้านนายสนัน่ 
ยารังษ ี

หมู่ที่ 3 
บ้านดงปาุสัก 

- - - 60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

อบต.มีถนน 
ส าหรับ
คมนาคมได้
อย่าสะดวก
ร้อยละ 50 
ขึ้นไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

20 ก่อสร้าง Box culvert 
ข้างนานายจรัญ หมอ
ช้าง จ านวน 1 จุด 

เพื่อก่อสร้าง Box 
culvert ข้าวนา
นายจรัญ หมอช้าง 
จ านวน 1 จุด 

หมู่ที่ 3 
บ้านดงปาุสัก 

- 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน 
ร้อยละ 20 
ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์
จากโครงการนี ้

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การ
ระบายน้ าสะดวก 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 4          
21 ขยายถนนพร้อมฝ๎งท่อ 

หน้าบา้นนายอินตา  ตนั
โย – หน้าบ้านนาย
ประเสริฐ มะโนเสาร ์

เพื่อขยายถนนพร้อมฝ๎ง
ท่อ หน้าบ้านนายอินตา  
ตันโย – หน้าบา้นนาย
ประเสริฐ มะโนเสาร ์

หมู่ที่ 4 
บ้านสันทรายน้อย 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน 
ร้อยละ 20 
ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์
จากโครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
12 บ้านสันทรายน้อย 
 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ถนนในการคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

หมู่ที่ 4 
บ้านสันทรายน้อย 

 
 
 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน 
ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์
จากโครงการนี ้

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวก 
 

กองช่าง 
 

  
 

          

          
 
 
 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 
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23 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
1 
บ้านสันทรายน้อย 

เพื่อก่อสร้าง ถนน คสล.
ซอย 1 และให้
ประชาชนได้ใช้ถนนใน
การคมนาคมและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
 

หมู่ที่ 4 
บ้านสันทรายน้อย 

- - 250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- ประชาชน 
ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์
จากโครงการนี ้

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
6 
บ้านสันทรายน้อย 

เพื่อก่อสร้าง ถนน คสล.
ซอย 6 และให้
ประชาชนได้ใช้ถนนใน
การคมนาคมและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

หมู่ที่ 4 
บ้านสันทรายน้อย 

- - 250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- ประชาชน 
ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์
จากโครงการนี ้

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
7 
บ้านสันทรายน้อย 
 

เพื่อก่อสร้าง ถนน คสล.
ซอย 7 และให้
ประชาชนได้ใช้ถนนใน
การคมนาคมและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

หมู่ที่ 4 
บ้านสันทรายน้อย 

- - 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- ประชาชน 
ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์
จากโครงการนี ้
 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวก 
 
 
 
 
 

กองช่าง 

        

  
 
 
 

   
 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 
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26 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
4 
บ้านสันทรายน้อย 

เพื่อก่อสร้าง ถนน คสล.
ซอย 4 และให้
ประชาชนได้ใช้ถนนใน
การคมนาคมและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
 

หมู่ที่ 4 
บ้านสันทรายน้อย 

- - 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- ประชาชน 
ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์
จากโครงการนี ้

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 
4 เชื่อมหมู่ที่ 5 

เพื่อก่อสร้าง ถนน คสล.
หมู่ที่ 4 -หมู่ที่ 5 และให้
ประชาชนได้ใช้ถนนใน
การคมนาคมและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
 

หมู่ที่ 4 
บ้านสันทรายน้อย 
จ านวน 1 สาย 

- - 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- ประชาชน 
ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์
จากโครงการนี ้
 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวก 
 
 
 
 
 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
13 หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้าง ถนน คสล.
ซอย 13 หมู่ที่ 4 และให้
ประชาชนได้ใช้ถนนในการ
คมนาคมและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

หมู่ที่ 4 
บ้านสันทรายน้อย 
จ านวน 1 สาย 

 

- - - 150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน 
ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์
จากโครงการนี ้
 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวก 
 

กองช่าง 
 

 
 
 

    

 
 
 
 

  

ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 
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29 ซ่อมแซมถนนซอย 8 
ทางไปทุ่งนา เชื่อมต่อ
จากถนน คสล. ซอย 8 
ดังนี้  
-ลงหินคลุก 
-ดินลูกรัง 

เพื่อซ่อมแซมถนนซอย 
8 ทางไปทุ่งนา เชื่อมต่อ
จากถนน คสล. ซอย 8 
ให้ประชาชนเดินทาง
สะดวก ปลอดภัย 
 

หมู่ที่ 4 
บ้านสันทรายน้อย 
จ านวน 1 สาย 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ- 

- - - ประชาชน 
ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์
จากโครงการนี ้
 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

30 ซ่อมแซมถนนซอย 6 
และซอย 13 บ้านสัน
ทรายน้อย ดังนี้  
 -ลงหินคลุก 
 -ดินลูกรัง 

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนซอย 6ให้ประชาชน
ได้ใช้ถนนในการ
คมนาคมและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

หมู่ที่ 4 
บ้านสันทรายน้อย 
จ านวน 1 สาย 

 
 
 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน 
ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์
จากโครงการนี ้

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 2 จุด 
ล าเหมืองบ่อกิด  ดังนี ้
-หลังโรงเรียน ติดนานาง
บัวถา อุตรศักดิ์ 
-ติดนานายเรือน เลิศวาร ี
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกและ
ระบายน้ าได้ด ี

หมู่ที่ 4 สร้างท่อ
เหลี่ยมจ านวน 2 
จุด  

- 400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับ
งานจ้างตรวจ
รับงานโดยไม่
มีป๎ญหาและ
ข้อท้วงติง 
 
 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การ
ระบายน้ าสะดวก 
 
 
 

กองช่าง 

      
 

 
 

 

ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 
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32 ก่อสร้าง Box culvert 
ทาง เข้าหมู่บ้านข้างซอย 
1บ้านนายสุขใจ สมพล
มงคลกุล  จ านวน 1 จุด 

เพื่อสร้าง Box culvert 
ทางเข้าหมู่บ้านข้างซอย 
1บ้านนายสุขใจ สมพล
มงคลกุล  จ านวน 1 จุด 

หมู่ที่ 4 
บ้านสันทรายน้อย 

- 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับ
งานจ้างตรวจ
รับงานโดยไม่
มีป๎ญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การ
ระบายน้ าสะดวก 

กองช่าง 

33 ก่อสร้าง Box culvert 
ข้างบ้านนายเจริญ  จิต
วิลัย  จ านวน 1 จุด 

เพื่อสร้าง Box culvert 
ข้างบ้านนายเจริญ  จิต
วิลัย  จ านวน 1 จุด 

หมู่ที่ 4 
บ้านสันทรายน้อย 

- 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับ
งานจ้างตรวจ
รับงานโดยไม่
มีป๎ญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การ
ระบายน้ าสะดวก 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 5          
34 ขยายสะพาน คสล.ม.5 

บริเวณทางเข้าปาุชา้ 
(โครงการอันดับ 2) 

ขยายสะพาน คสล.ม.5 
บริเวณทางเข้าปาุชา้ใน
เดินทางสะดวก 

หมู่ที่ 5 
บ้านสันปูเลย 

จ านวน 1 แห่ง 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน 
ร้อยละ 40 
ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์
จากโครงการนี ้

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
เข้าปุาชา้บา้นสันปูเลย 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
ซอยเข้าปุาชา้บา้นสนัปู
เลย 

หมู่ที่ 5 
บ้านสันปูเลย 

จ านวน 1 สาย 

- 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน 
ร้อยละ 60 
ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์
จากโครงการนี ้

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
2 บ้านสันปูเลย 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 2 บ้านสนัปูเลย 

หมู่ที่ 5 
บ้านสันปูเลย 

จ านวน 1 สาย 

- - 150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- ประชาชน 
ร้อยละ 60 
ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์
จากโครงการนี ้

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 
 
 

     
 
 
 

 
  

ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

  
 

แบบ ผ.01 
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37 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
3 บ้านสันปูเลย 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 3 บ้านสนัปูเลย 

หมู่ที่ 5 
บ้านสันปูเลย 

จ านวน 1 สาย 

- - 150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- ประชาชน 
ร้อยละ 60 
ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์
จากโครงการนี ้

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ข้างล าเหมืองกลางบ้าน
หลังศูนย์อสม.หมู่บ้าน
สันปูเลย** 

ให้ประชาชนได้ใช้ถนน
ในการคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

หมู่ที่ 5 
บ้านสันปูเลย

จ านวน 1 สาย 

- - - 150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน 
ร้อยละ 60 
ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์
จากโครงการนี ้

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

39 ซ่อมแซมถนนสายตน้
โพธิ์ไปถึงฝายน้ ามะ ดังนี้ 
- ลงหินคลุก 
- ลงดินลูกรัง 

เพื่อซ่อมแซมถนนสาย
ต้นโพธิไ์ปถึงฝายน้ ามะ 

หมู่ที่ 5 
บ้านสันปูเลย 

- 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน 
ร้อยละ 60 
ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์
จากโครงการนี ้

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 6          

แบบ ผ.01 
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40 ซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร โดยการลง
หินคลุกหรือลูกรัง 
จ านวน 10 สาย ดังนี ้
1. สายพายัพ  
2. ท้ายซอย 2-ล าน้ าโปุง 
3. สายต้นโพธิ์ 
4. สายข้างโรงเรียนเกา่ 
5. สายล าเหมืองตะวันตก 
6. สายหน้าตึกขาว 
7. สายนาเหล่าเตจา 
8. สายเลยีบล าเหมือง
ตะวันตกเช่ือมนาเหล่าเต
จา 
9.สายเส้นบนวัด 
10.สายข้างบ้านนาย 
บุญส่ง ใจพิภักดิ ์
(โครงการล าดับ 1) 

เพื่อซ่อมแซมถนนหิน
คลุกเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร โดยการลง
หินคลุก หรือลูกรัง 
จ านวน 10 สาย 

หมู่ที่ 6 
บ้านปุาบงงาม 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน ร้อย
ละ 60 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 

       

        

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 
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41 ก่อสร้างถนน คสล.เลียบ
ล าเหมืองตะวันตก เชื่อม
ซอย 1 หมู่ที่ 6 

เพื่อสร้างถนน คสล.
เลียบล าเหมืองตะวนัตก 
เชื่อมซอย 1 หมู่ที่ 6 

หมู่ที่ 6 
บ้านปุาบงงาม 
จ านวน 1 สาย 

- 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน ร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างถนนคสล. 
ระหว่างบา้นนายวิเชยีร  
ถึงบ้านนายอนันต์  หมู่ 
6 ** 
 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ถนนในการคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

กว้าง 4 ม. ยาว 
300 ม. 

หนา 0.15 ม. 
จ านวน 1 สาย 

- - - 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

อบต.มีถนน
ส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 50 
ขึ้นไป 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

43 ขยายสะพานหนา้บา้น
นายอ านวย สุยะเสาร ์
(โครงการอันดับ 2) 

เพื่อขยายสะพานหน้า
บ้านนายอ านวย สุยะ
เสารเ์พื่อให้ประชาชนมี
การคมนาคมสะดวกและ
ระบายน้ าได้ด ี

หมู่ที่ 6 
บ้านปุาบงงาม 
จ านวน 1 จุด 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน ร้อย
ละ 40 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
บริเวณ นาเหล่าเตจา 
จ านวน 2 จุด  
 
 
 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
บริเวณ นาเหล่าเตจา 
ขนาด 1 เมตร  จ านวน 
2 จุด เพื่อให้ประชาชนมี
การคมนาคมสะดวกและ
ระบายน้ าได้ด ี

หมู่ที่ 6 
บ้านปุาบงงาม 
จ านวน 2 จุด 

 
 

- - 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 
 
 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 
 

กองช่าง 

 
 

     

 
 
 
 
 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 
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45 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
บริเวณ หน้าบา้น 
นายสุรพล มูลรัตน์ 
จ านวน 1 จุด  

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
บริเวณ นาเหล่าเตจา 
ขนาด 60 เมตร  
จ านวน 1 จุด เพื่อให้
ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวกและระบายน้ าได้
ด ี

หมู่ที่ 6 
บ้านปุาบงงาม 
จ านวน 1 จุด 

- - 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- ประชาชน ร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

46 ขยายท่อเหลี่ยม คสล.     
ล าเหมืองสะพานสี่แยก     
บ้านปุาบงงาม 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกและ
ระบายน้ าได้ดี** 

หมู่ที่ 6 
บ้านปุาบงงาม 

จ านวน 1 จุด โดย
ขยายกว้างข้าง 
ละ 1 เมตร 

- - - 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 7          
47 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 

บริเวณหลังบ้านนาย
ประจวบ สมบัติใหม่ 
จ านวน 1 จุด  
(โครงการล าดบั 1) 
 
 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
บริเวณ ซอย 2 ขนาด
ประมาณ 60 เมตร 
จ านวน 1 จุด  
 
 
 

หมู่ที่ 7 
บ้านสันสล ี

จ านวน 1 จุด 
 
 
 
 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- - ประชาชน ร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 
 
 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 
 
 
 
 

กองช่าง 

 
 
 

       

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 
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48 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
3  หมู่ที่ 7 
(โครงการอันดับ 2) 

เพื่อสร้างถนน คสล.ซอย 
3  หมู่ที่ 7 ให้ประชาชน
ได้ใช้ถนนในการ
คมนาคมและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

หมู่ที่ 7 
บ้านสันสล ี

จ านวน 1 สาย 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน ร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
2  หมู่ที่ 7 (ข้างบ้าน
นายประจวบ สมบัติ
ใหม่) 

เพื่อสร้างถนน คสล.ซอย 
2  หมู่ที่ 7 ให้ประชาชน
ได้ใช้ถนนในการ
คมนาคมและขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

หมู่ที่ 7 
บ้านสันสล ี

จ านวน 1 สาย 

- - - 250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

50 ก่อสร้าง Box culvert 
ล าเหมืองตอน 4  
จ านวน 1 จุด 

เพื่อสร้าง Box culvert 
ล าเหมืองตอน 4  
จ านวน 1 จุด 

หมู่ที่ 7 
บ้านสันสล ี

จ านวน 1 จุด 

- 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - เกษตรกร ร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การ
ระบายน้ าสะดวก 

กองช่าง 

51 ขยายสะพานล าเหมือง
ตอน 3 ซอย 4 ข้างนา
นายเจริญ แก้วรากมุข 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกและ
ระบายน้ าไดด้ ี

หมู่ที่ 7 
บ้านสันสล ี

จ านวน 1 จุด 

- 250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - เกษตรกร ร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การ
ระบายน้ าสะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 
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 หมู่ที่ 8          
52 ก่อสร้างถนน คสล. 

ซอย 6 ระยะทาง 
ประมาณ 40 ม. และ
ซอย 1 ระยะทาง
ประมาณ 40 ม.  
(โครงการอันดับ1) 

ให้ประชาชนได้ใช้ถนน
ในการคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

หมู่ที่ 8 
บ้านปุาก๋อย 

จ านวน 2 สาย  

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- 
 

- - ประชาชน ร้อย
ละ 50 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

53 ซ่อมแซมถนน โดยการ
ลงหินคลุกหรือลูกรัง 
ดังนี้ 
- ล าเหมืองตอน 3 
เชื่อม  
หมู่ที่ 2 
- ถนนสายสุสานบ้าน
ปุาก๋อย 
-ซอย 6 บ้านปุาก๋อย 
- ถนนเลียบล าเหมือง  
ตอน 2 
- ถนนเลียบล าเหมือง  
ตอน 4 

ให้ประชาชนได้ใช้ถนน
ในการคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ 8 
บ้านปุาก๋อย 

จ านวน 5 สาย  

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 
 

- - - ประชาชน ร้อย
ละ 50 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 

 
 

      
 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 8          

แบบ ผ.01 
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54 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
รอบปุาช้า หมู่ที่ 8** 

ให้ประชาชนได้ใช้ถนน
ในการคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

หมู่ที่ 8บ้านปุา
ก๋อย 
จ านวน 1 เส้น 

- 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 
 

- - ประชาชน ร้อย
ละ 50 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
ตอน 3และ4 หมู่ที่ 
8** 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ถนนในการคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

หมู่ที่ 8บ้านปุา
ก๋อย 
กว้าง4 ม.ยาว240 
ม.หนา 0.15 ม.
จ านวน 1 เส้น 

- - - 250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 
 

ประชาชน ร้อย
ละ 50 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

56 สร้างสะพาน คสล. ล า
เหมืองตอน 3 ซอย 2
บริเวณนานายผาย 
แยกสันปูเลย ** 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ถนนในการคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก 

หมู่ที่ 8บ้านปุา
ก๋อย 
จ านวน 1 จุด 
กว้าง 6 ม. ยาว 4 
ม. 

- - - 180,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อย
ละ 50 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

57 สร้างสะพาน คสล. ล า
เหมืองตอน 1 (บริเวณ
ตลาดบ้านปุาก๋อย) ** 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ถนนในการคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

หมู่ที่ 8 
บ้านปุาก๋อย 
จ านวน 1 จุด 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 4 ม. 

- - - 150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อย
ละ 50 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 
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 โครงการระดับต าบล          
58 โครงการถม/บดอัด 

หินคลุก ดินลูกรัง 
เพื่อถม/บดอัด 
หินคลุก ดินลูกรัง  

พื้นที่ อบต.บา้น
ด้าย 

หรือด าเนินกิจการ
นอกเขตตาม

กฎหมายก าหนด 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน ร้อย
ละ 25 ของ
ต าบลได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม ซ่อม
สร้าง ถนน สะพาน ทาง
สัญจรทางบก ขยายไหล่
ทาง โครงการขยายเขต
ไฟฟูาทีจ่ าเปน็เร่งด่วน 

เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ซ่อมสร้าง 
ถนน สะพาน ทางสัญจร
ทางบก ขยายไหล่ทาง
ขยายเขตไฟฟูาทีจ่ าเปน็
เร่งด่วน 

พื้นที่ อบต.บา้น
ด้าย 

หรือด าเนินกิจการ
นอกเขตตาม

กฎหมายก าหนด 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน ร้อย
ละ 25 ของ
ต าบลได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้าง ซ่อม
สร้าง ซ่อมแซมร่อง
ระบายน้ า  
ท่อลอด ท่อระบายน้ า  
ท่อส่งน้ า ฝายต่างๆ  

เพื่อก่อสร้าง ซ่อมสร้าง 
ซ่อมแซมร่องระบายน้ า 
ท่อลอด ท่อระบายน้ า  
ท่อส่งน้ า ฝายต่างๆ 

พื้นที่ อบต.บา้น
ด้าย 

หรือด าเนินกิจการ
นอกเขตตาม

กฎหมายก าหนด 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน ร้อย
ละ 25 ของ
ต าบลได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 
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 โครงการระดับต าบล(ต่อ)          
61 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง 

ซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
โครงสร้างพืน้ฐานที่อยู่ใน
อ านาจหนา้ที่ของ อบต. 
เช่น อาคารต่างๆ 
สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน  
ปูายจราจร กระจกโค้ง
ปูองกันอุบัติเหตุ  
ไฟกระพริบ เตาเผาขยะ  
สถานทีบ่ริหารจัดการขยะ 
ถนนภายใน รร.อบต.บา้น
ด้าย อาคารและ
สิ่งก่อสร้างต่างๆภายใน
โรงเรียน อบต.บ้านด้าย
โครงการส่งเสริมการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์  
โครงการผลิตน้ าดื่ม  
ผลิตน้ าใช้ ฯลฯ 

เพ่ือก่อสร้างปรับปรุง 
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
โครงสร้างพื้นฐานที่
อยู่ในอ านาจหน้าที่
ของ อบต. 

พ้ืนที่ อบต.บ้าน
ด้าย 

หรือด าเนิน
กิจการนอกเขต
ตามกฎหมาย

ก าหนด 

300,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - - ประชาชน ร้อย
ละ 25 ของ
ต าบลได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 

 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 1          

แบบ ผ.01 
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1 สร้างรางระบายน้ า หน้า
บ้านนายยรรยง   
ภิระบรรณ์ หมู่ที่ 1  
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนในเขตอบต. 
หมู่ท่ี 1 จ านวน1 
แห่ง 

25๐,๐๐๐ - - - ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกร้อยละ 
80 

ประชาชนเดินทาง 
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 สร้างรางระบายน้ าพร้อม
ฝาปิด ถนนหนา้บา้น
นายบุญเทียม หอมแก่น
จันทร์ หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนในเขตอบต. 
หมู่ท่ี 1 จ านวน1 
แห่ง 

- 25๐,๐๐๐ - - ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกร้อยละ 
80 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนเดินทาง 
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

      

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 
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3 สร้างรางระบายน้ าพร้อม
ฝาปิด ซอย 8 ถนนหลัง 
รพสต.บ้านด้าย หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนในเขตอบต. 
หมู่ท่ี 1 จ านวน1 
แห่ง 

- 30๐,๐๐๐ - - ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกร้อยละ 
80 

ประชาชนเดินทาง 
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 2          
4 ขยายเขตไฟฟูา ซอย 4 

เชื่อมซอย 2  
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนในเขตอบต. 
หมู่ท่ี 2 จ านวน1 
แห่ง 

- 5๐,๐๐๐ - - ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกร้อยละ 
๑๐๐ 

มีไฟฟูาส่องสว่างให้กับ
ประชาชน 

กองช่าง 

5 สร้างรางระบายน้ าพร้อม
ฝาปิด ถนนหนา้บา้น
นายยรรยง สาวะธรรม-
ที่อ่านหนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บา้น หมู่ที่ 2 
(โครงการอันดับ2) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนในเขตอบต. 
หมู่ท่ี 2 จ านวน1 
แห่ง 

25๐,๐๐๐ - - - ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนเดินทาง 
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

6 วางท่อ พีวีซี ข้างบ้าน
นายซอน เปง็ยาหลวง 
(โครงการอันดับ 3) 

เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวก
ไม่ท่วมขัง 

ประชาชนในเขตอบต. 
หมู่ท่ี 2 จ านวน1 
แห่งระยะทาง
ประมาณ 250 ม. 
 
 

50,000 - - - ประชาชน ร้อยละ 
50 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี้ 

การระบายน้ าดีขึ้น เมื่อ
ฝนตกมาก น้ าไม่ท่วมขัง 
สะดวกในการเดินทาง 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 

    
 
 

 
 
 
 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 
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 หมู่ที่ 4          

7 สร้างรางระบายน้ าเสีย 
ข้างบ้านนายอินผล  
ปวนศักดิ์ – นายสชุาติ  
ไชยเตกุล หมูที่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนในเขตอบต. 
หมู่ท่ี 4 จ านวน1 
แห่ง 

- - - 25๐,๐๐๐ ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนเดินทาง 
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 5          

8 ขยายเขตไฟฟูา ทางไป
สุสานบา้นสันปูเลย 
(โครงการอันดับ2) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนในเขตอบต. 
หมู่ท่ี 5 จ านวน1 
แห่ง 

5๐,๐๐๐ - - - ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกร้อยละ 
๑๐๐ 

มีไฟฟูาส่องสว่างให้กับ
ประชาชน 

กองช่าง 

9 ขยายเขตไฟฟูา ในพื้นที่
บ้านสันปูเลย ทางไป
บ้านหนองอ้อ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 
 
 

ประชาชนในเขตอบต. 
หมู่ท่ี 5 จ านวน1 
แห่ง 
 

- - - 55๐,๐๐๐ ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกร้อยละ 
๑๐๐ 

มีไฟฟูาส่องสว่างให้กับ
ประชาชน 
 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      

  
 
 
 

     

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 8          

แบบ ผ.01 
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10 สร้างรางระบายน้ า มีฝา
ปิดบริเวณถนนเสน้หลัก 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนในเขตอบต.
หมู่ท่ี8 จ านวน 1 
แห่ง 

- - - 25๐,๐๐๐ ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกร้อยละ 
80 

ประชาชนเดินทาง 
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

11 สร้างรางระบายน้ า มีฝา
ปิดบริเวณถนนซอย 7  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนในเขตอบต.
หมู่ท่ี 8 จ านวน 1 
แห่ง ระยะทาง
ประมาณ 40 ม. 

- - - 25๐,๐๐๐ ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกร้อยละ 
80 

ประชาชนเดินทาง 
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

12 สร้างรางระบายน้ า มีฝา
ปิดบริเวณถนนซอย 1  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนในเขตอบต.
หมู่ท่ี 8 จ านวน 1 
แห่ง ระยะทาง
ประมาณ 40 ม. 

- - - 25๐,๐๐๐ ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกร้อยละ 
80 

ประชาชนเดินทาง 
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

13 สร้างรางระบายน้ า มีฝา
ปิดบริเวณถนนซอย 6  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนในเขตอบต.
หมู่ท่ี 8 จ านวน 1 
แห่ง ระยะทาง
ประมาณ 40 ม. 

- - - 25๐,๐๐๐ ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกร้อยละ 
80 

ประชาชนเดินทาง 
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ        
2.1 แผนงานการเกษตร  

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต ์

เพื่อฝึกอบรมส่งเสริม
การเลี้ยงปลาให้กับ
ประชาชนในชุมชน  

๑ คร้ัง/ปี 
ประชาชนในเขต
อบต. 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที ่
ก าหนดไว ้

ประชาชนมีความรู้
และน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้ 

สนง.ปลัด 

2 โครงการฝึกอบรม
อาชีพการท า
การเกษตรและ
สนับสนนุเมล็ดพันธุ์ด ี 

- เพื่อฝึกอบรมอาชีพ
การท าการเกษตร
และสนบัสนุนเมล็ด
พันธุ์ดี ดังนี ้
1.ผักสวนครัวต่างๆ  
- เพื่อลดค่าใช้จ่าย
และเพิ่มรายได้ให้กับ
ครัวเรือน 

๑ คร้ัง/ปี 
ประชาชนในเขต
อบต. 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชนมี
รายได้เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ ๕ 

ประชาชนมีความรู้
และน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้ 

สนง.ปลัด 

3 โครงการจัดตั้งโรงสี
ข้าวกล้องหยอด
เหรียญ  

เพื่อพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต         

จ านวน 1 แห่ง 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว ้

ประชาชนอยู่ดีมีสุข  สนง.ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 
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4 โครงการส่งเสริมการ
ลดต้นทนุการผลิต 

เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรลดต้นทุน
การผลิต ดังนี ้
1.อบรมผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ 
2. อบรมผลิตน้ า
หมักชีวภาพ 

เกษตรกรจ านวน 
50 คน 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว ้

ประชาชนมีความรู้
และน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้ 

ส านักงาน
ปลัด 

5 ส่งเสริมการปลูกผัก
ปลอดภัย ภายใต้
มาตรฐาน จีเอพี 

เพื่อให้เกษตรกรได้
บริโภคผักที่ปลอดภัย 
ได้รับมาตรฐาน 

หมู่ที่ 1-8 10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

กลุ่มสมาชิกที่
ผ่านมาตรฐาน
ร้อยละ 50 

ประชาชนมีความรู้
และน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้ 

ส านักงาน
ปลัด 

6 อบรมให้ความรู้การ
ผลิตข้าวเกรียบ 
 
 

เพื่อสร้างองค์ความรู้
การประกอบอาชีพ
ใหม่ 

กลุ่มพัฒนาสตรี
และประชาชน

ทั่วไป 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว ้

ประชาชนมีความรู้
และน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้ 

ส านักงาน
ปลัด 

7 
 
 

อบรมให้ความรู้ตาม
แนวทางพระราชด าริ 
เช่น เกษตรผสมผสาน 
เกษตรทฤษฎีใหม่เป็น
ต้น 

เพื่อสร้างองค์ความรู้
การประกอบอาซีพ
ใหม่ 

ประชาชนทั่วไป 20,000
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 
 

- โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว ้

ประชาชนมีความรู้
และน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

 
 

  
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 
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8 โครงการปูองกันและก าจัด
ศัตรูพืช 

เกษตรกรมีความรู้ใน
การก าจัดศตัรูพืช มี
ผลผลติเพิ่มขึ้น ลด
ต้นทุนการผลิต 

เกษตรกรในต าบล 
80 คน / ป ี

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จ านวน 1 ครั้ง  
/ ปี 

-ประชาชนมีรายได้
เพ่ิม 
 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.2 แผนงานเคหะชุมชน 

  วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                                                                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

 
 

ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

1 ก่อสร้าง ปรับปรุงบ่อ
แก๊ส ม.3 

เพ่ือลดรายจ่าย
ภายในครัวเรือน 

จ านวน 1 บ่อ - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีรายจ่าย
ลดลง 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างโรงเรือนเพ่ือ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ หมู่ 
2 และ หมู่ 5 

เพ่ือสนับสนุนการ
จัดตั้งกลุ่มอาชีพ
สร้างงานเพ่ิม
รายได้ให้แก่
สมาชิกในกลุ่ม
และเป็นเงินทุน
ส ารองใช้จ่าย 

ขนาดอาคารกว้าง 
4 เมตร ยาว 12 
เมตร จ านวน 2 
แห่ง 

- - 400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- จ านวน 2 
แห่ง 

ลดป๎ญหาการ
ว่างงาน ประชาชน
มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 

  วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

1 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ (ฝึกอบรม
สมุนไพรไล่ยุง) หมู่ 2 

ส่งเสริมให้
ประชาชนใช้
สมุนไพรใกล้ตัว
เพ่ือส่งเสริมภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่น 

จ านวน 30 คน 20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ร้อยละ 50 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
ความรู้และ
น าไปใช ้

ประชาชนใช้
สมุนไพรใกล้ตัวและ
ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น
ในการด าเนินชีวิต 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส่งเสริมให้
ประชาชนมีความ
ตระหนักในการ
ด าเนินชีวิตแบบ
พอเพียง 

ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลบ้านด้าย 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 50 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความเข้าใจและ
ด าเนินชีวิตตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนมีความ
ตระหนักและพร้อม
ที่จะด าเนินชีวิต
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
3.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

1 จัดซื้ออุปกรณ์ออก
ก าลังกาย  
(หมู่ท่ี 7) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้ออกก าลังกาย 

ประชาชน 
จ านวน 8 

หมู่บ้านในเขต
อบต. 

- 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ
ที่ก าหนดไว้ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

2 จัดซื้อเครื่องออกก าลัง
กายหน้าวัดทุ่งสว่าง
อารมณ์ หมู่ 1 * 
  

เพ่ือใช้เป็นที่
สาธารณะของ
หมู่บ้านและสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

บริเวณหมู่ 1 
บ้านด้าย 

- - 300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ
ที่ก าหนดไว้ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการคนไทยใจ
อาสา** 
 

เพ่ือกระตุ้นเตือน
สร้างจิตส านึกของ
เด็กและเยาวชน 
ประชาชนให้มีจิต
อาสา 

จัดกิจกรรม
จ านวน 1 ครั้ง 

- 10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 ครั้ง / ปี ชุมชนเข้มแข็ง น่า
อยู่ เด็ก เยาวชน 
และประชาชนมี

จิตส านึกท่ีดี 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
3.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

4 ช่วยเหลือ ส่งเสริม
กิจกรรมของเด็ก 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
** 
4.1 โครงการฝึกอาชีพ
คนพิการในชุมชน 
 
 
 
 
 
4.2โครงการเพิ่ม
ศักยภาพของผู้สูงอายุ 

 
 
 
 
ผู้สูงอายุและผู้
พิการมีความรู้
และเข้าใจในการ
ดูแลรักษาสุขภาพ 
และรับทราบสิทธิ
ของตน 
 
เพ่ือส่งเสริมการ
ให้ความรู้ศึกษาดู
งานของผู้สูงอายุ 

 
 
 
 
กลุ่มผู้สูงอายุ และ
ผู้พิการ 
 
 
 
 
 
กลุ่มผู้สูงอายุ ใน
ต าบล 

 
 
 
 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 
 
 
 
 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 
 
 
 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 
 
 
 
 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 

 
 
 
 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 
 
 
 
 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 
 

 
 
 
 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 
 
 
 
 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 
 

 
 
 
 

1 ครั้ง/ปี 
 
 
 
 
 

 
1 ครั้ง/ปี 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ผู้สูงอายุและผู้
พิการเกิดความรู้ 
และเข้าใจในการ
ดูแลรักษาสุขภาพ 
และสิทธิประโยชน์  
 
 
ผู้สูงอายุได้รับ
ความรู้เพื่อ
ประยุกต์ใช้ 

 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
. 
 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

 
 
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                                                                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

 
 

1 โครงการปลูกจิตส านึก
ให้ราษฎรมีความ
สามัคคี ปรองดอง 
สมานฉันท์ เพื่อความ
มั่นคงของชาติ 

เพ่ือให้ราษฎรมี
ความสามัคคี 
ปรองดอง 
สมานฉันท์ เพื่อ
ความมั่นคงของ
ชาติ 

หมู่ที่ 1-8 20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ชาติไทยมีความ
มั่นคงเป็นปึกแผ่น 

ส านักงาน
ปลัด 

 

2 โครงการอบรมครัว
สะอาด อาหาร
ปลอดภัย 

เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมให้กลุ่ม
พัฒนาสตรีที่
ท ากับข้าว ลดเค็ม 
เปรี้ยว หวาน เพื่อ
สุขภาพที่ปลอดภัย 

กลุ่มพัฒนาสตรี 
จ านวน 8 

หมู่บ้านในเขต
อบต. 

25,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ
ที่ก าหนดไว้ 

ได้รับความรู้และ 
สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

3 จัดซื้อท่ีดินเพ่ือรองรับ
การพัฒนา  
 

เพ่ือสร้าง
ศักยภาพตาม
โครงการถ่ายโอน
ภารกิจ 

จ านวน   8   
หมู่บ้าน 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ
ที่ก าหนดไว้ 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในที่     
สาธารณะของ
หมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 
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4 โครงการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้
ติดยาเสพติด*** 
 

เพ่ือลดป๎ญหายา
เสพติดในพ้ืนที่ 

เด็ก เยาวชน กลุ่ม
เสี่ยงภายในต าบล 

50,000 
(อบต./กรม) 

50,000 
(อบต./กรม) 

50,000 
(อบต./กรม) 

50,000 
(อบต./กรม) 

1 ครั้ง / ปี ลดป๎ญหายาเสพติด ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 
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1 โครงการเพิ่มศักยภาพ
การปฏิบัติงานให้แก่  
อปพร. 

เพื่อศักยภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่ 
อปพร. 

อปพร. 
อบต.บ้านด้าย 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

อปพร.เป็นหน่วยงาน
ช่วยเหลือประชาชน
ที่มีประสิทธิภาพ 

สนง.ปลัด 
 

2 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปูองกันและบรรเทา   
สาธารณภัยและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน
และให้บริการประชาชน
ช่วงเทศกาล  

เพื่อให้บริการด้าน
ความปลอดภัย
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ในช่วง
เทศกาลส าคัญ เชน่ 
เทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลสงกรานต ์

ช่วงเทศกาลส าคัญ 40,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

40,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

40,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

40,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยได้
ทันท่วงทีทุก
เหตุและการ
ตายเพราะ
อุบัติเหตุบน
ท้องถนนในช่วง
เทศกาลใน
พื้นที่เป็นศนูย ์

ประชาชนได้รับ
บริการมีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

สนง.ปลัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 
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1 โครงการให้ความรู้แก่
ผู้ดูแลผู้ปุวยติดเตียง 

เพ่ือให้ความรู้แก่
ผู้ดูแลผู้ปุวยติด
เตียง 

ผู้ปุวยติดเตียง 
จ านวน 8 

หมู่บ้านในเขต
อบต. 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ
ที่ก าหนดไว้ 

ได้รับความรู้และ 
สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

2 จัดซื้อเครื่องนุ่งห่มกัน
หนาว 

เพ่ือช่วยเหลือ
บรรเทาความ
เดือนร้อนแก่
ประชาชน 

พ้ืนที่ต าบล 
บ้านด้าย 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จ านวน 8 
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือเพ่ือ
บรรเทายามทุกข์

ยาก 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพ่ือช่วยเหลือ
บรรเทาความ
เดือนร้อนแก่
ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส 

พ้ืนที่ต าบล 
บ้านด้าย 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จ านวน 8 
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือเพ่ือ
บรรเทายามทุกข์

ยาก 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

4 โครงการส่งเสริมการ
จัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับคน
พิการ 

จัดท าสิ่งอ านวย
ความสะดวก
ให้กับผู้พิการ 
ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมฯ ที่ มท 
0891.3/ว 445 
ลว.13 ก.พ.56 
เรื่อง การ
สนับสนุน
มาตรการผลักดัน
การจัดท าสิ่ง
อ านวยความ
สะดวกให้คน
พิการฯ 

พ้ืนที่ในต าบลบ้าน
ด้าย 

60,000 
(อบต.) 

60,000 
(อบต.) 

60,000 
(อบต.) 

60,000 
(อบต.) 

กลุ่มผู้พิการ ผู้พิการได้รับความ
สะดวกสบาย 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

  
3.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

  วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

1 ก่อสร้างสถานที่ออก
ก าลังกาย  
(หมู่ท่ี 5) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้ออกก าลังกาย 

ประชาชน 
จ านวน 8 

หมู่บ้านในเขต
อบต. 

- 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - สร้างสถานที่
ออกก าลังกาย
จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

2 สร้างศาลาสุสานและ
เมรุ หมู่ 1 และ      
หมู่ 5** 
  

เพ่ือใช้เป็นที่
สาธารณะของ
หมู่บ้าน 

จ านวน 2 หลัง - 400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จ านวน 2 
แห่ง 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในที่
สาธารณะ 

กองช่าง 

3 สร้างอาคาร
เอนกประสงค์หมู่บ้าน 
หมู่ 1 – หมู่ 8 

เพ่ือใช้เป็นที่
สาธารณะของ
หมู่บ้าน 

จ านวน 8 
หมู่บ้านในเขต
อบต. 

300,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- -  จ านวน 
หมู่บ้านละ 
 1 /ปี 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในที่
สาธารณะ 

กองช่าง 

4 ถมดินที่สาธารณะ
ประจ าหมู่บ้าน 
(บริเวณหลังบ้านนาย
สุทัศน์  ชุ่มมงคล)     
ม.3**  

เพ่ือปรับปรุงที่
สาธารณะของ
หมู่บ้านและสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

จ านวน 1.2 ไร ่ - - 100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 
 

. 
 
 
 
 

 
  วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
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ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

5 สร้างรั้วบริเวณท่ีดิน
สาธารณะประจ า
หมู่บ้าน ม.4* 
 

เพ่ือปรับปรุงที่
สาธารณะของ
หมู่บ้านและสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

จ านวน 1 แห่ง - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

6 สร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม หอกระจาย
ข่าวของต าบลบ้านด้าย 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

จ านวน 8 
หมู่บ้าน 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จ านวน 8 
หมู่บ้าน 

ประชาชนสามารถ
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

7 สร้างศูนย์ ICT ต าบล
บ้านด้าย** 
  

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

จ านวน 8 
หมู่บ้าน 

- 300,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

- - จ านวน 8 
หมู่บ้าน 

ประชาชนสามารถ
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

กองช่าง 

8 สร้างสถานที่ออกก าลัง
กายพร้อมอุปกรณ์กีฬา
และเครื่องออกก าลัง
กาย หมู่ 3 **  
  

เพ่ือใช้เป็นที่
สาธารณะของ
หมู่บ้านและสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

บริเวณหมู่ 3 
บ้านดงปุาสัก 

- - - 800,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
3.6 แผนงานสาธารณสุข  

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 พ่นหมอกควันปูองกัน
โรคไข้เลือดออกหมู่ 1 
- หมู่ 8** 
 

เพ่ือปูองกันและ
รณรงค์โรค
ไข้เลือดออกปีละ 
2 ครั้ง 

พ่นหมอกควัน/
ก าจัดลูกน้ า
ยุงลาย 

120,000 
(อบต.) 

โดยประมาณ 

120,000 
(อบต.) 

โดยประมาณ 

120,000 
(อบต.) 

โดยประมาณ 

120,000 
(อบต.) 

โดยประมาณ 

จ านวน 8 
หมู่บ้าน 

อัตราการเกิดโรค
ไข้เลือดออก                    
ร้อยละ  0 

ส านักงาน
ปลัด 

2 ควบคุมปูองกันโรคไม่
ติดต่อทุกชนิด** 
 

เพ่ือปูองกันโรคไม่
ติดต่อและสร้าง
มาตรฐานความ
ปลอดภัย 

หัวใจ  ,ความดัน
โลหิตฯ ,
เบาหวาน  , 
พยาธิ ฯลฯ 

60,000   
(อบต.) 

โดยประมาณ 

60,000   
(อบต.) 

โดยประมาณ 

60,000   
(อบต.) 

โดยประมาณ 

60,000   
(อบต.) 

โดยประมาณ 

จ านวน 8 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยแข็งแรงและ
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 

3 ควบคุมปูองกัน
โรคติดต่อทุกชนิด** 
 

เพ่ือปูองกัน
โรคติดต่อและ
สร้างมาตรฐาน
ความปลอดภัย 

โรคพิษสุนัขบ้า 
โรคเอดส์  
ไข้เลือดออก โรค
ท้องร่วง เอดส์ 
ฯลฯ 

20,000   
(อบต.) 

โดยประมาณ 

20,000   
(อบต.) 

โดยประมาณ 

20,000   
(อบต.) 

โดยประมาณ 

20,000   
(อบต.) 

โดยประมาณ 

จ านวน 8 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยแข็งแรงและ
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคในสัตว์
เลี้ยง** 
4.1 โครงการควบคุม
และปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในชุมชน 
 

 
 
 
เพ่ือปูองกันและ
ควบคุมไม่ให้สุนัข
และแมวเป็นโรค
พิษสุนัข  

 
 
 
สุนัข – แมว 
ในทุกครัวเรือน 

 
 
 

50,000 
(อบต.) 
โดยประ
มาณ 

 
 
 

50,000 
(อบต.) 
โดยประ
มาณ 

 
 
 

50,000 
(อบต.) 
โดยประ
มาณ 

 
 
 

50,000 
(อบต.) 
โดยประ
มาณ 

 
 
 

จ านวน
1,200 
ครัวเรือน 

 
 
 

อัตราการเกิดโรค
พิษสุนัขบ้าลดลง 

 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

 
3.7  แผนงานงบกลาง  

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 
 

เพ่ือสร้าง
หลักประกันด้าน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ 

ประมาณ 
944 คน 

 

7,000,000 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

7,000,000 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

7,000,000 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

7,000,000 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

ผู้สูงอายุท่ียื่นค า
ขอรับเบี้ยได้รับ
เบี้ยยังชีพทุกคน 
และได้รับภายใน
วันท่ีระเบียบ
กฎหมายก าหนด 

สร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ 

ส านักงาน
ปลัด 

2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพคน
พิการหรือ 
ทุพพลภาพ 
 

เพ่ือเสริมสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คน
พิการหรือ 
ทุพพลภาพ 
 

ประมาณ 
157 คน 

 

1,507,200 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

1,507,200 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

1,507,200 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

1,507,200 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

คนพิการหรือ
ทุพพลภาพท่ียื่น
ค าขอรับเบี้ย
ได้รับเบี้ยยังชีพ
ทุกคนและได้รับ
ภายในวันท่ี
ระเบียบ
กฎหมายก าหนด 

เสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคม
ให้แก่คนพิการหรือ 
ทุพพลภาพ 
 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 แผนงานงบกลาง  
แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์ 
 

เพ่ือเสริมสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้ปุวย
เอดส์ 

ประมาณ 
56 คน 

336,000 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

336,000 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

336,000 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

336,000 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

ผู้ปุวยเอดส์ที่ยื่น
ค าขอรับเบี้ย
ได้รับเบี้ยยังชีพ
ทุกคนและได้รับ
ภายในวันท่ี
ระเบียบ
กฎหมายก าหนด 

เสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้ปุวยเอดส์ 

ส านักงาน
ปลัด 

4 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
อบต.บ้านด้าย  
(สปสช.อบต.บ้านด้าย) 
งบกลาง 

เพ่ือสนับสนุน
โครงการกิจกรรม
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต.
บ้านด้าย 

กองทุนฯ 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

อุดหนุน
งบประมาณ
เป็นไปตามร้อย
ละของ  
สนง.กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
ก าหนด 

สปสช.อบต.บ้าน
ด้ายได้จัดโครงการ
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อต าบล 

ส านักงาน
ปลัด 

รพ.สต. 
หน่วยงาน

อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 5 ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการ แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
4.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เงินเดือน ค่าตอบแทน
และสวัสดิการต่างๆ 
ทุนการศึกษา ตาม
ระเบียบฯ (ส านักปลัด/
กองคลัง) 

ส่งเสริมสนบัสนุน
บุคลากรท้องถิ่น
เพื่อการปฏิบัติงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ข้าราชการ
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง  

5,300,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

 

5,300,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

5,300,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

5,300,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

เบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตาม
ระเบียบ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  

ข้าราชการฯพนักงาน
จ้างมี เงินเดือน
ประโยชน์ตอบแทน
อื่นและสวสัดิการที่ด ี

สนง.ปลัด 
กองคลัง 

2 สนับสนนุการบริหารงาน
ด้านค่าใช้สอย ค่า
สาธารณปูโภคให้แก่ส่วน
งานตา่งๆ เชน่ ค่าไฟฟูา
ค่าน้ าประปา ค่าใช้จ่าย
ในการให้บริการ
อินเตอร์เน็ตต าบล ค่า
โทรศัพท์ ฯลฯ 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้
สอยต่างๆเพื่อ
ด าเนินการตาม
อ านาจหนา้ที ่

ทุกส่วนงาน 
หมู่ที่ 1-8 

 

850,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

850,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

850,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

850,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ที่สูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
อบต. มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

สนง.ปลัด 
กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 สนับสนนุการบริหารงาน
ด้านค่าวัสดุให้แก่ส่วน
งานตา่งๆ โครงการ
จัดซื้อวัสดุต่างๆตาม
อ านาจหนา้ที่ เพื่อใช้ใน
ส านักงานและบริการ
สาธารณะ 

เพื่อสนับสนุนค่า
วัสดุต่างๆเพื่อ
ด าเนินการตาม
อ านาจหนา้ที ่

ทุกส่วนงาน 
หมู่ที่ 1-8 

 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ที่สูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
อบต. มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

สนง.ปลัด 
กองคลัง 

4 สนับสนนุการบริหารงาน
ด้านค่าครุภัณฑต์่างๆ
ให้แก่ส่วนงานตา่งๆ เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่  

เพื่อสนับสนุนค่า
ครุภัณฑ์ต่างๆเพื่อ
ด าเนินการตาม
อ านาจหนา้ที ่

ทุกส่วนงาน 
หมู่ที่ 1-8 

 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ที่สูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
อบต. มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

สนง.ปลัด 
กองคลัง 

5 รายจ่ายอื่นๆ  
- โครงการจ้างส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

เพื่อเป็นส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้มารับบริการ
ปฏิบัติงานของ 
อบต.บ้านด้าย 

พื้นที่ต าบล 
บ้านด้าย 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

อบต.บ้านด้าย
ผ่านเกณฑ์
ประเมินทุก
ด้านทีป่ระเมิน 

ทราบความพึงพอใจ
ของผู้มารับบริการที่
มีต่อการปฏิบัติงาน
ของ อบต.บ้านดา้ย 

สนง.ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการประชุม
ประชาคมการบูรณาการ
จัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้านและแผนพัฒนา
ของ อบต.  

ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นใน
การแก้ไขป๎ญหา
เพื่อให้บริการ
ประชาชนในพื้นที ่

จ านวน 8 หมู่บ้าน 10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชนร้อย
ละ 80 ของทุก
ครัวเรือนเข้า
ร่วมประชุม 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการก าหนดแผน
และโครงการพัฒนา 

สนง.ปลัด 

7 โครงการฝึกอบรมและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างาน การท างานเปน็
ทีม การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาต าบล 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถแก่ผู้
เข้ารับการฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดู
งาน ตลอดจนสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 

ผู้บริหาร พนักงาน 
ผู้น าชุมชน 
กลุ่มต่างๆ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของผู้บริหาร 
พนักงาน 
ผู้น าชุมชน 
กลุ่มต่างๆ ไดร้ับ
การพัฒนา 

น าความรู้มาพัฒนา
ท้องถิ่น 

สนง.ปลัด 

8 โครงการปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อพัฒนาการ
จัดเก็บภาษีท่ีมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ในพื้นที ่
อบต.บ้านด้าย 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จัดเก็บภาษีได้
เพิ่มมากขึ้น 

การจัดเก็บภาษีได้
ตามเปูาหมาย 

กองคลัง 

9 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงานของ อบต.
บ้านด้าย 

เพื่อพัฒนา
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา และพนักงาน 
ของ อบต.บ้านดา้ย 

40,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

40,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

40,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

40,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
และพนักงาน 
ของ อบต.บ้าน
ด้าย ไดร้ับการ
พัฒนา 

น าความรู้มาพัฒนา
ท้องถิ่น  

สนง.ปลัด 

 
 

  วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                                                                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

 
 

ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

10 โครงการสร้างจิตส านึก
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์  

เพื่อสร้างจิตส านึก 
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบนั
พระมหากษัตริย์ 

ผู้บริหาร พนักงาน 
ผู้น าชุมชน

ประชาชนทั่วไป 

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ร้อยละ 80 
ของประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

เกิดจิตส านึกในการ
แสดงความ
จงรักภักดี ต่อ
สถาบนั
พระมหากษัตริย์ 

สนง.ปลัด 

11 โครงการฝึกซ้อมแผน     
ปูองกันและบรรเทา        
สาธารณภัย 

เพื่อให้ความรู้ใน
การปูองกันสา
ธารณภัย 

ผู้บริหาร พนักงาน 
ผู้น าชุมชน

ประชาชนทั่วไป 
อปพร. 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ร้อยละ 80 
ของประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ 

สามารถลดความ
เสี่ยงต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สนง.ปลัด 

12 โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV บริเวณจุดเสี่ยง 

เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

พื้นที่ต าบลบ้าน
ด้าย 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

อย่างน้อย 1 
จุด 

สามารถลดความ
เสี่ยงต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สนง.ปลัด 

13 มาตรการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านการต่อต้าน
การทุจริต 

สร้างจิตส านึกใน
การต่อต้านการ
ทุจริต 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา และพนักงาน 

อบต.บ้านด้าย 

5,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

5,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

5,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

5,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ร้อยละ 100 ของ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา และพนักงาน 
 อบต.บ้านด้าย 
ได้รับความรู ้

มีองค์ความรู้ในด้าน
การต่อต้านการ
ทุจริต 

สนง.ปลัด 

14 กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง 
ผลประโยชน์ทบัซ้อน
ให้กับบุคลากรของ อบต.
บ้านด้าย 

สร้างองค์ความรู้
เร่ืองผลประโยชน์
ทับซ้อน 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา และพนักงาน 

อบต.บ้านด้าย 

10,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

10,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ร้อยละ 100 ของ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา และพนักงาน 
 อบต.บ้านด้าย 
ได้รับความรู ้

มีองค์ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

สนง.ปลัด 

 
 
 

      

   
 
 

    

  วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

15 กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

เพื่อปูองกันการ
ทุจริต 

คณะผู้บริหาร 
อบต.บ้านด้าย 

5,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

5,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

5,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

5,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

ร้อยละ 100 
ของคณะ
ผู้บริหาร 

มีความโปร่งใสใน
การบริหารราชการ 

สนง.ปลัด 

16 โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารดา้นการจัดซื้อ-
จัดจ้าง 

สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

การเผยแพร่ข้อมูล
ด้านการจัดซื้อ-จัด

จ้าง 

5,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

5,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

5,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

5,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

ร้อยละ 100 
ของการเผยแพร่
ข้อมูลด้านการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง 

มีความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการ 

กองคลัง 

17 กิจกรรมการจัดการบริการ
สาธารณและบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ 

สร้างความพงึพอใจ
แก่ผู้รับบริการ 

ประชาชน
ผู้รับบริการ 

5,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

5,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

5,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

5,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจต่อการ
บริการของ อบต.
บ้านด้าย 

สนง.ปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 

18 โครงการอบรมกรรมการ
ตรวจการจ้าง 

เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของ อบต.
บ้านด้าย 

กรรมการตรวจการ
จ้าง 

10,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

10,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

10,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

10,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

ร้อยละ 90 ของ
คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง 

คณะกรรมการตรวจ
การจ้างมีความเข้าใจ
กลไกในการ
ตรวจสอบการจ้าง 

กองคลัง 

19 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบกฎหมาย
ท้องถิ่นแก่ผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

เสริมสร้างความรู้
ด้านระเบียบ
กฎหมายท้องถิ่น 

ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา อบต.

บ้านด้าย 

10,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

10,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

10,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

10,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

ร้อยละ 100 
ของผู้บริหาร
และสมาชิกสภา 

มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านระเบียบ
กฎหมายท้องถิ่น 

สนง.ปลัด 

           
 
 
 

         
 

 
แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 กิจกรรมประชาคม
หมู่บ้านและประชาคม
ต าบลประจ าป ี

ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการ
ของ อบต. 

จ านวน 8 หมู่บ้าน 2,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

2,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

2,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

2,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

ประชาชนร้อย
ละ 80 ของทุก
ครัวเรือนเข้า
ร่วมประชุม 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารกิจการ
ของ อบต. 

สนง.ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
4.2 แผนงานการศึกษา 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เงินเดือน ค่าตอบแทน
และสวัสดิการต่างๆ 
(กองการศึกษา) 

ส่งเสริมสนบัสนุน
บุคลากรท้องถิ่น
เพื่อการปฏิบัติงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ข้าราชการ
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง  

8,700,000 

(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

8,700,000 

(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

8,700,000 

(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

8,700,000 

(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

เบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตาม
ระเบียบ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  

ข้าราชการฯพนักงาน
จ้างมี เงินเดือน
ประโยชน์ตอบแทน
อื่นและสวสัดิการที่ด ี

กอง
การศึกษา 

2 สนับสนนุการบริหารงาน
ด้านค่าใช้สอย ค่า
สาธารณปูโภคให้แก่ส่วน
งานตา่งๆ เชน่ ค่าน้ า  
ค่าไฟฟาู ค่าโทรศัพท์  
ค่าอินเตอร์เน็ตฯลฯ 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้
สอยต่างๆเพื่อ
ด าเนินการตาม
อ านาจหนา้ที ่

ทุกส่วนงาน 
หมู่ที่ 1-8 

 

1,000,000 

(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

1,000,000 

(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

1,000,000 

(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

1,000,000 

(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ที่สูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
อบต. มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

3 สนับสนนุการบริหารงาน
ด้านค่าวัสดุให้แก่ส่วน
งานตา่งๆ โครงการ
จัดซื้อวัสดุต่างๆตาม
อ านาจหนา้ที่ เพื่อใช้ใน
ส านักงานและบริการ
สาธารณะ 

เพื่อสนับสนุนค่า
วัสดุต่างๆเพื่อ
ด าเนินการตาม
อ านาจหนา้ที ่

ทุกส่วนงาน 
หมู่ที่ 1-8 

 

100,000 

(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

100,000 

(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

100,000 

(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

100,000 

(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ที่สูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
อบต. มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 สนับสนนุการบริหารงาน
ด้านค่าครุภัณฑต์่างๆ
ให้แก่ส่วนงานตา่งๆ เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่  

เพื่อสนับสนุนค่า
ครุภัณฑ์ต่างๆเพื่อ
ด าเนินการตาม
อ านาจหนา้ที ่

ทุกส่วนงาน 
หมู่ที่ 1-8 

 

250,000 

(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

250,000 

(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

250,000 

(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

250,000 

(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ที่สูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
อบต. มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แบบ ผ.01 
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4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เงินเดือน ค่าตอบแทน
และสวัสดิการต่างๆ 
(กองช่าง) 

ส่งเสริมสนบัสนุน
บุคลากรท้องถิ่น
เพื่อการปฏิบัติงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ข้าราชการ
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง  

1,500,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

1,500,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

1,500,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

1,500,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

เบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตาม
ระเบียบ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  

ข้าราชการฯพนักงาน
จ้างมี เงินเดือน
ประโยชน์ตอบแทน
อื่นและสวสัดิการที่ด ี

กองช่าง 

2 สนับสนนุการบริหารงาน
ด้านค่าใช้สอย  
ค่าสาธารณูปโภคให้แก่
ส่วนงานตา่งๆ เชน่ ค่า
น้ ามันรถเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่นขุดตีนตะขาบ 
ฯลฯ 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้
สอยต่างๆเพื่อ
ด าเนินการตาม
อ านาจหนา้ที ่

ทุกส่วนงาน 
หมู่ที่ 1-8 

 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ที่สูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
อบต. มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

กองช่าง 

3 สนับสนนุการบริหารงาน
ด้านค่าวัสดุให้แก่ส่วน
งานตา่งๆ โครงการ
จัดซื้อวัสดุต่างๆตาม
อ านาจหนา้ที่ เพื่อใช้ใน
ส านักงานและบริการ
สาธารณะ 

เพื่อสนับสนุนค่า
วัสดุต่างๆเพื่อ
ด าเนินการตาม
อ านาจหนา้ที ่

ทุกส่วนงาน 
หมู่ที่ 1-8 

 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ที่สูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
อบต. มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 
 แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 สนับสนนุการบริหารงาน
ด้านค่าครุภัณฑต์่างๆ
ให้แก่ส่วนงานตา่งๆ เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่  

เพื่อสนับสนุนค่า
ครุภัณฑ์ต่างๆเพื่อ
ด าเนินการตาม
อ านาจหนา้ที ่

ทุกส่วนงาน 
หมู่ที่ 1-8 

 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ที่สูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
อบต. มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                                                                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

 
 

4.4 แผนงานงบกลาง 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เงินสมทบกองทนุ
ประกันสังคม กบข. 
กบท. 

ส่งเสริมสนบัสนุน
บุคลากรท้องถิ่น
เพื่อการปฏิบัติงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ข้าราชการ
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง  

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

เบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตาม
ระเบียบ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  

ข้าราชการฯพนักงาน
จ้างมี เงินเดือน
ประโยชน์ตอบแทน
อื่นและสวสัดิการที่ด ี

สนง.ปลัด 
คลัง ช่าง 
ศึกษา 

2 เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายใน
โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
อ านาจหนา้ที่หรือ
ในกรณีจ าเป็น
ฉุกเฉินไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหนา้
ได้  

อบต.บ้านด้าย 
 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

เบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือ
ประชาชน
เป็นไปตาม
ระเบียบ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือและ
บรรเทาทุกข์จาก 
อบต.ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ทันท่วงท ี

สนง.ปลัด 
คลัง ช่าง 
ศึกษา 

 
 
 
 
 
 

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                                                                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

 
 

1 โครงการให้ความรู้แก่
ประชาชนเก่ียวกับการ
สร้างจิตส านึกในการ
ต่อต้านการทุจริต          
(รวมพลังเพื่อสร้างจุด
เปลี่ยนประเทศไทย) 

เพื่อสร้างจิตส านึก
ในการต่อต้านการ
ทุจริต 

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลบ้านดา้ย 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน 
ร้อยละ 50  
มีจิตส านึกใน
การต่อต้านการ
ทุจริต 

ประชาชนทุกภาค
ส่วนมีจิตส านึกใน
การต่อต้านการ
ทุจริต 

ส านักงาน
ปลัด 

2 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิต
สาธารณะ 

เพื่อเชิดชูเกียรติแก่
บุคคลในการ
ประพฤติตนให้เป็น
ที่ประจักษ ์

ประชาชนผู้มีจิต
สาธารณะ 

2,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จ านวน 1 คร้ัง 
/ป ี

ส่งเสริมการประพฤติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ ์

ส านักงาน
ปลัด 

3 กิจกรรมมอบประกาศ
เกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 

เพื่อเชิดชูเกียรติแก่
สตรีผู้ประพฤติตน
เป็นแบบอยา่ง 

สตรีในพื้นที่ต าบล
บ้านด้าย 

2,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

2,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จ านวน 1 คร้ัง 
/ป ี

ส่งเสริมการประพฤติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ ์

ส านักงาน
ปลัด 

4 กิจกรรมการติดปูาย
ประชาสัมพนัธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต 

เพื่อเสริมสร้าง
ความตระหนักใน
การต่อต้านการ
ทุจริตของ
ประชาชน 

8 หมู่บ้าน ต าบล
บ้านด้าย 

3,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

3,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

3,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

3,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ปูาย
ประชาสัมพนัธ ์
8 หมู่บ้าน 

ประชนมีส่วนร่วมใน
การเฝูาระวังการ
ต่อต้านการทุจริต 

ส านักงาน
ปลัด 

5 มาตรการเฝูาระวังการ
คอร์รัปชั่นโดยภาค
ประชาชน 

เพื่อเสริมสร้างการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการ
ต่อต้านการทุจริต 

8 หมู่บ้าน ต าบล
บ้านด้าย 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

การเฝูาระวัง
โดยภาค
ประชาชน 8 
หมู่บ้าน 

พื้นที่และชุมชน
ปราศจากการ
คอร์รัปชั่นทุก
รูปแบบ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 2 การใช้บริบทด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ ท้องถิ่นตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัว
ชุมชนและสังคม 

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5.1.แผนงานการศึกษา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนนุค่าอาหารเสริม 
(นม) ในโรงเรียนและ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
พื้นที ่

เพื่อตอบสนอง
นโยบายของ
รัฐบาลเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง 
ส่งเสริมโภชนาการ
ที่ดีแก่เด็กนักเรียน 

โรงเรียนประมาณ 
374 คน 

ศพด.ประมาณ 
190 คน 

1,109,000 

(อบต.) 
(กรมส่งเสริมฯ) 
งบโดยประมาณ 

1,109,000 

(อบต.) 
(กรมส่งเสริมฯ) 
งบโดยประมาณ 

1,109,000 

(อบต.) 
(กรมส่งเสริมฯ) 
งบโดยประมาณ 

1,109,000 

(อบต.) 
(กรมส่งเสริมฯ) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของนักเรียน
เปูาหมายที่
ได้รับอาหาร
เสริม(นม) ที่มี
คุณภาพไม่เนา่
เสีย 

เด็กนักเรียนมี
โภชนาการที่ด ี

กอง
การศึกษา 
โรงเรียน 
ศพด. 

2 สนับสนนุอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนในโรงเรียน
และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ในพื้นที ่

เพื่อตอบสนอง
นโยบายของ
รัฐบาลเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง 
ส่งเสริมโภชนาการ
ที่ดีแก่เด็กนักเรียน 

รร.และศพด. 
ในพื้นที ่

2,600,000 

(อบต.) 
(กรมส่งเสริม) 

งบโดยประมาณ 

2,600,000 

(อบต.) 
(กรมส่งเสริม) 

งบโดยประมาณ 

2,600,000 

(อบต.) 
(กรมส่งเสริม) 

งบโดยประมาณ 

2,600,000 

(อบต.) 
(กรมส่งเสริม) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของนักเรียน
เปูาหมายได้รบั
ประทาน
อาหารกลาง
วันที่มีคุณภาพ 

เด็กนักเรียนมี
โภชนาการที่ด ี

กอง
การศึกษา 
โรงเรียน 
ศพด. 
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ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

3 โครงการเสริมสร้างความ
พร้อมของนักเรียน 

เพื่อให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนา
ครบทุกด้าน 

นักเรียนศูนย์ฯ
ได้รับการพัฒนา

ครบทุกด้าน 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จ านวน 1 แห่ง นักเรียน ศูนย์ได้รบั
พัฒนาการครบทุก
ด้าน 

กอง
การศึกษา 
อบต.บ้าน
ด้าย 

4 ค่าจัดซื้อวัสด ุ เพื่อให้ศูนย์ฯมีวัสดุ
อุปกรณ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

-วัสดุส านักงาน 
-วัสดุงานบา้นงาน
ครัว 
-วัสดุไฟฟาูและ
วิทยุ 
-วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ่
-วัสดุเคร่ือง
ดับเพลิง 

50,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
 (อบต.) 
(กรมส่งเสริม) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

จ านวน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
วัสดุ อุปกรณ์ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

อบต. 
บ้านด้าย 

5 ค่าสาธารณูปโภค เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
กระแสไฟฟูา 
น้ าประปา โทรศัพท์ 
และอินเตอร์เน็ต 
สามารถปฏิบัติงาน
ได ้

เพื่อจ่ายเป็นค่า
กระแสไฟฟูา 
อินเตอร์เน็ต        
ค่าโทรศัพท ์

50,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
 (อบต.) 
(กรมส่งเสริม) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

จ านวน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

อบต. 
บ้านด้าย 
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ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

6 โครงการเรียนรู้นอก
สถานที ่

เพื่อให้นักเรียน
ได้รับความ
สนุกสนานจาก
แหล่งเรียนรู ้

น านักเรียนไป
เรียนรู้นอก

ห้องเรียน ภาค
เรียนละ 1 คร้ัง 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จ านวน 1 แห่ง นักเรียนมีโอกาส
เรียนรู้นอกสถานที ่

กอง
การศึกษา 

อบต. 
บ้านด้าย 

7 โครงการหนูน้อยฟ๎นสวย เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
การแปรงฟ๎นอย่าง
ถูกวิธี และรักษา
สุขภาพฟ๎นอย่าง
สม่ าเสมอ กิน
อาหารมีประโยชน ์

นักเรียนชั้นอนบุาล
แปรงฟ๎นอย่างถูก
วิธีและรับประทาน

อาหารทีมี
ประโยชน ์

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
 (อบต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จ านวน 1 แห่ง นักเรียนรู้จักการ
แปรงฟ๎นอย่างถูกวิธี 
และรักษาสุขภาพฟ๎น
อย่างสม่ าเสมอ กิน
อาหารมีประโยชน ์
 

กอง
การศึกษา 

อบต. 
บ้านด้าย 

8 โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ
ไม่ให้ตกเป็นภาระ
ของครอบครัว
ชุมชนและสงัคม 

ผู้สูงอายุ 100 คน 50,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

ผู้สูงอายไุม่น้อย
กว่า 80 คนขึ้น
ไป 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดไีม่ตกเป็น
ภาระของครอบครัว
ชุมชนและสงัคม 

กอง
การศึกษา 

อบต. 
บ้านด้าย 

9 โครงการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา 

เพื่อพัฒนาครู 
ผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรในสงักัด
ให้มีความรู้ 
ความสามารถ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        
อบต.บ้านด้าย 

40,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

40,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

40,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

40,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของครูได้รับ
การพัฒนา 

นักเรียนได้รับความรู้
จากครูที่มีคุณภาพ 

กอง
การศึกษา 
อบต.บ้าน

ด้าย 
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ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

10 โครงการจัดซื้อเคร่ือง
เล่น พัฒนาการเด็ก 

เพื่อจัดซื้อสื่อวัสดุ
การศึกษาและ
เครื่องเล่น
พัฒนาการเด็กที่
เหมาะสมกับวัย 

จัดซื้อสื่อวัสดุ
การศึกษาและ
เครื่องเล่น
พัฒนาการเด็กที่
เหมาะสมกับวัย 

- - 30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- จ านวน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
เครื่องเล่นพัฒนาการ
ที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการเรียน
การสอน 

กอง
การศึกษา 
อบต.บ้าน

ด้าย 

11 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมโีอกาสที่
จะแสดง
ความสามารถกล้า
แสดงออก 

จัดกิจกรรมการเล่น
เกมต่าง ๆ และมอบ
รางวัลให้เด็กในการ
เล่นเกมส ์

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 คร้ัง /ปี นักเรียนได้รับความ
สนุกสนานและได้รบั
ประสบการณ์ตรงจาก
การจัดกิจกรรม 

กอง
การศึกษา 
อบต.บ้าน

ด้าย 

12 โครงการรณรงค์ปูองกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

เพื่อปูองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

โรงเรียน  
อบต.บ้านด้าย 

21,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

21,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

21,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

21,000 
(อบต.) 

(กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100  
ของนักเรียน
ได้รับความรู้ใน
การปูองกันยา
เสพติดใน
สถานศึกษา 

นักเรียนได้รับความรู้
ในการปูองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

กอง
การศึกษา 
รร.อบต. 
บ้านด้าย 

13 โครงการพาน้องท่อง
ธรรมะ 

เพื่อส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่เด็กและ
เยาวชน 

เด็กนักเรียนและ
เยาวชนต าบลบา้น
ด้าย 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

เด็กนักเรียน
และเยาวชน
ต าบลบ้านดา้ย
จ านวนไมน่้อย
กว่า 60 คน 

เด็กนักเรียนและ
เยาวชนต าบลบา้น
ด้าย มีจิตส านึกดา้น
คุณธรรมจริยธรรม 

กอง
การศึกษา 
รร.อบต. 
บ้านด้าย 
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ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

14 โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสงัคมให้แก่เด็กและ
เยาวชน อบต.บ้านด้าย 
(กิจกรรม “โตไปไม่
โกง”) 

สร้างจิตส านึกใน
การต่อต้านการ
ทุจริตให้แก่เด็ก
และเยาวชน 

เด็กและเยาวชน
ต าบลบ้านดา้ย 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

เด็กและ
เยาวชนต าบล
บ้านด้าย 
จ านวน 120 
คน 

เกิดความตระหนักรู้ 
สามารถแยกแยะถูก 
ผิด ชั่ว ด ี

กอง
การศึกษา 
รร.อบต. 
บ้านด้าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
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ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

1 โครงการแห่เทียนพรรษา
และถวายเทียนพรรษา 

เพื่ออนุรักษ์แระ
เพณีเข้าพรรษา 
การฟ๎งเทศน์ฟ๎ง
ธรรม 

วัดในพื้นที ่
อบต.บ้านด้าย 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 คร้ัง /ปี อนุรักษ์ประเพณีแห่
เทียนพรรษาให้คงอยู่ 

กอง
การศึกษา 

อบต. 
บ้านด้าย 

2 โครงการจัดงานวันลอย
กระทง 

เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีลอย
กระทงและสรา้ง
การมีส่วนร่วม 

ประชาชนในต าบล
บ้านด้าย 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 คร้ัง /ปี อนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทงและสรา้งการ
มีส่วนร่วม 

กอง
การศึกษา 

อบต. 
บ้านด้าย 

3 โครงการอบรมธรรมะ
สัญจร 

เพื่อส่งเสริม
พระพุทธศาสนา 
การฟ๎งเทศน์ การ
ฟ๎งธรรม 

ประชาชนในต าบล
บ้านด้าย 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100  
ของนักเรียน
ได้รับความรู้ใน
การปูองกันยา
เสพติดใน
สถานศึกษา 

นักเรียนได้รับความรู้
ในการปูองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

กอง
การศึกษา 

อบต. 
บ้านด้าย 

4 โครงการวันส าคัญทาง
ศาสนา 

เพื่อให้นักเรียน
ประชาชนในต าบล
ได้เห็นความส าคัญ
ทางศาสนาและ
เรียนรู้ถึงวิธีปฏิบัติ
ตนที่ด ี

จัดให้มีการธรรม
บุญใส่บาตร  
ฟ๎งเทศน์ ฟ๎งธรรม 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 20 ประชาชนต าบลบ้าน
ด้ายมีส่วนร่วมในการ
ท าบุญ ฟง๎เทศน์ ฟ๎ง
ธรรม 

กอง
การศึกษา 

อบต. 
บ้านด้าย 

        
 

   

         
 
 

  

  วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                                                                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

 
 

ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

5 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์รดน้ าด าหัว
ผู้สูงอาย ุ

เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีรดด าหัว
ผู้สูงอายุ แสดง
ความกตัญํู
กตเวที 

ประชาชนต าบล
บ้านด้าย 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 คร้ัง /ปี ประชาชนเล็งเห็น
ความส าคัญของ
ผู้สูงอายปุูชนียบุคคล 

กอง
การศึกษา 

อบต. 
บ้านด้าย 

6 โครงการกีฬาอนุบาล
ศูนย์ ดอกด้ายเกมส์ 

เพื่อให้เด็กมี
พัฒนาการด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาฯ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 คร้ัง /ปี เด็กมีพัฒนาการครบ
ทุกด้าน 

กอง
การศึกษา 

อบต. 
บ้านด้าย 

7 โครงการกีฬาประชาชน
ต้านยาเสพติด ดอกด้าย
เกมส์ 

เพื่อสนับสนุนให้
เด็ก เยาวชน 
ประชาชนมีทักษะ
ด้านกีฬา และใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

ประชาชนต าบล
บ้านด้าย 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 คร้ัง /ปี เด็ก เยาวชน 
ประชาชนมีทักษะ
ด้านกีฬา และใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กอง
การศึกษา 

อบต. 
บ้านด้าย 

8 โครงการวันปิยะมหาราช เพื่อเป็นการร าลึก
พระราชกรณียกิจที่
ทรงไว้ต่อ
ประเทศชาติและ
การแสดงความ
จงรักภักด ี

ผู้บริหาร พนักงาน
หน่วยงานราชการ

ในพื้นที ่

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 คร้ัง /ปี ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

กอง
การศึกษา 

อบต. 
 บ้านด้าย 

           
       

 
 

    

  วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                                                                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

 
 

ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

9 โครงการวันส าคัญของ
ชาต ิ

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดี เคารพ
และเทิดทูนสถาบนั
ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 
ปลูกฝ๎งคา่นิยม
จริยธรรมที่ดี 

ผู้บริหาร พนักงาน
หน่วยงานราชการ
ในพื้นที่เข้าร่วม

กิจกรรม 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 30 
ของเข้าร่วม
กิจกรรม 

ได้แสดงความ
จงรักภักดี เครารพ
และเทิดทูนสถาบนั
ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 
ปลูกฝ๎งคา่นิยม
จริยธรรมที่ดี 

กอง
การศึกษา  

อบต. 
บ้านด้าย 

10 โครงการน้อมร าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ 
พระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 
9) 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดี เคารพ
และเทิดทูนสถาบนั
ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์  

ผู้บริหาร พนักงาน
หน่วยงานราชการ
ในพื้นที่เข้าร่วม

กิจกรรม 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 30 
ของเข้าร่วม
กิจกรรม 

ได้แสดงความ
จงรักภักดี เครารพ
และเทิดทูนสถาบนั
ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 
ปลูกฝ๎งคา่นิยม
จริยธรรมที่ดี 

กอง
การศึกษา  

อบต. 
บ้านด้าย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านแหล่งน้ าสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว  
6.1 แผนงาน    การพาณิชย์     งาน กิจการประปา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการเจาะบ่อ
บาดาล บ้านกิ่วพร้าว 
หมู่ 2  

-เพ่ือให้มีน้ า
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

1 บ่อ 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จ านวน 1 
แห่ง 

-มีน้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการเจาะบ่อ
บาดาล บ้านสันปูเลย  
หมู่ 5  

-เพ่ือให้มีน้ า
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

1 บ่อ 200,000
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จ านวน 1 
แห่ง 

-มีน้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุง
ประปาบา้นปุาบงงาม  
หมู่ 6 เช่นการเปลี่ยน
ท่อประปา ฯลฯ 

-เพื่อให้มีน้ าอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของ
ประชาชน 

1 แห่ง 1,000,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

 

1,000,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

 

- - จ านวน 1 
แห่ง 

-มีน้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุง
ประปาบา้นสนัทราย
น้อย หมู่  4  เช่น การ
เปลี่ยนท่อประปา การ
เจาะบ่อบาดาล ฯลฯ 

-เพื่อให้มีน้ าอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 
-เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของ
ประชาชน 

1 แห่ง 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 

- - จ านวน 1 
แห่ง 

-มีน้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

 
 
 

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                                                                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการเจาะบ่อ
บาดาลส าหรับประปา
หมู่บ้านในต าบล  

-เพ่ือให้มีน้ า
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 
 

6 บ่อ - 1,000,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

 

- - ประชาชนร้อย
ละ 50 มี
ปริมาณน้ า
เพียงพอ 

-มีน้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุง
ประปาหมู่บ้านใน
ต าบล 

-เพ่ือให้มีน้ า
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

6 แห่ง 2,000,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

 

2,000,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

 

- - ประชาชนร้อย
ละ 50 มี
ปริมาณน้ า
เพียงพอ 

-มีน้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
6.2 แผนงาน    การเกษตร     งาน อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 

  วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.01 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                                                                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

 
 

ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

1 โครงการขุดลอกล า
เหมืองทุกสายในต าบล 
หมู่ 1-8 โดยใช้
เครื่องจักร ของ อบต. 
 

-เพื่อส่งเสรมิ
การเกษตรแก้ไข
ป๎ญหาน้ าท่ว ภัยแล้ง 
-เพื่อก าจัดวัชพืช 
เศษกิ่งไม้  ใบไม้ 
ฯลฯ 

 8 หมู่บ้าน 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 
 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 

200,000
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 
 

200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 

 อย่างน้อย 1 
หมู่บ้าน/ปี 

-แก้ไขป๎ญหาน้ า
ท่วม   ภัยแล้ง 
-ก าจัดวัชพืช เศษ
กิ่งไม้  ใบไม้ ฯลฯ 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกล า
เหมืองโดยใช้แรงงาน
ส าหรับล าเหมืองที่
เครื่องจักรไม่สามารถ
ด าเนินการได้  

-เพ่ือส่งเสริม
การเกษตรแก้ไข
ป๎ญหาน้ าท่วม   
ภัยแล้ง 
 

8 หมู่บ้าน 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 
 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 

อย่างน้อย 1 
หมู่บ้าน/ปี 

-แก้ไขป๎ญหาน้ า
ท่วม ภัยแล้ง 
-เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับเพาะปลูก
พืชผล 

กองช่าง 

3 โครงการเจาะบ่อ
บาดาล เพ่ือการเกษตร
ในต าบล 

-เพ่ือส่งเสริม
การเกษตร 
-เพ่ือเกษตรกรมี
น้ าส าหรับ
เพาะปลูกพืชผล 

8 หมู่บ้าน 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 

100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 

8 หมู่บ้าน -ส่งเสริมการเกษตร 
-เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับเพาะปลูก
พืชผล 

กองช่าง 
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ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

4 โครงการปรับปรุงฝาย
ร่องธาตุโดยการ
ปรับปรุงประตูปิด-เปิด 
ผนังก้ันดิน   
ฯลฯ 

-เพ่ือส่งเสริม
การเกษตร 
-เพ่ือระบาย เศษ
กิ่งไม้  ใบไม้ ฯลฯ 
 

1 แห่ง 400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 

400,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 

จ านวน 1 
แห่ง 

-แก้ไขป๎ญหาน้ า
ท่วม   ภัยแล้ง 
-เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับเพาะปลูก
พืชผล 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมฝาย  หมู่ 2  
พร้อมเรียงหินยาแนว
ข้างละ 30 เมตร 
 

-เพื่อส่งเสรมิ
การเกษตรแก้ไข
ป๎ญหาน้ าท่วมภยั
แล้ง 
-เพื่อก าจัดวัชพืช 
เศษกิ่งไม้  ใบไม้ 
ฯลฯ 

 ซ่อมแซมฝาย 
พร้อมเรียงหินข้าง

ละ 30 เมตร 

- 200,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 

- - จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพ่ืออุปโภค บริโภค
และเพ่ือการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุง, 
ซ่อมแซมฝายล าน้ ามะ  
หมู่ 5   
 

-เพ่ือส่งเสริม
การเกษตรแก้ไข
ป๎ญหาน้ าท่วม   
ภัยแล้ง 

1 แห่ง - 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 

- - จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพ่ืออุปโภค บริโภค
และเพ่ือการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

7 โครงการวางท่อส่งน้ า
เพ่ือการเกษตรต่อจาก
สถานีสูบน้ าพลังงาน
ไฟฟูา หมู่ 8 มายังหมู่ 
7 และหมู่บ้านใน
บริเวณใกล้เคียง 

-เพ่ือส่งเสริม
การเกษตร 

1 แห่ง - 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 

- - จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพ่ืออุปโภค บริโภค
และเพ่ือการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

8 โครงการเรียงหินยา
แนวล าเหมือง ตอน 2 
ตอน 3 บ้านปุาก๋อย 
หมู่ 8 

-เพ่ือส่งเสริม
การเกษตร 

1 แห่ง - 500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 

- - จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพ่ืออุปโภค บริโภค
และเพ่ือการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 
ปูองกันการ
พังทลายของตลิ่ง 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างฝาย
ล าน้ าแฮ่ (บริเวณที่
สาธารณะหมู่บ้าน)  
ม.4 

-เพ่ือส่งเสริม
การเกษตร 

 หมู่ 4  
จ านวน 1 แห่ง 

- - 500,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

- จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพ่ืออุปโภค บริโภค
และเพ่ือการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

10 โครงการสร้างประตูปิด
เปิดฝายลูกกลาง และ
ลูกใหญ่  หมู่ 4 
 

-เพ่ือส่งเสริม
การเกษตร 

1 แห่ง - - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 

- จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพ่ืออุปโภค บริโภค
และเพ่ือการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

11 โครงการสร้าง/ 
ปรับปรุง ซ่อมแซมฝาย
ล าเหมือง หมู่ 1-8 

-เพ่ือส่งเสริม
การเกษตร 

8 แห่ง - - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 

- จ านวน 8 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพ่ืออุปโภค บริโภค
และเพ่ือการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างอาคารแบ่งน้ า 
หมู่ 1   
จุดที่ 1 ข้างนานาย
ถนอม  อุ่นญาติ    
จุดที่ 2  บริเวณบ้าน
นายบิน  แสงสว่าง   
ล าเหมืองร่องทราย 1  
จุดที่ 3 บริเวณข้างวัด
ทุ่งสว่างอารมณ์ 
 จุดที่ 4 บริเวณบ้าน
นายสุ  หอยแก้ว 

-เพ่ือส่งเสริม
การเกษตร 

4 แห่ง - - 100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

- จ านวน 4 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพ่ืออุปโภค บริโภค
และเพ่ือการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

13 โครงการสร้างอาคาร
แบ่งน้ าร่องทราย 1 
บริเวณบ้านนายสุทัศน์  
ปงกันค า หมู่ 3 

-เพ่ือส่งเสริม
การเกษตร 

1 แห่ง - - - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 

จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพ่ืออุปโภค บริโภค
และเพ่ือการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

14 โครงการ อาคารแบ่ง
น้ าเหมืองหลวงบริเวณ
หลังโรงเรียนติดกับนา
นายเจริญ  
จิตรวิลัย ม.4 

-เพ่ือส่งเสริม
การเกษตร 

1 แห่ง - - - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 

จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพ่ืออุปโภค บริโภค
และเพ่ือการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

15 โครงการอาคารแบ่งน้ า
ท้ายหนองโคม หมู่ 5 
 

-เพ่ือส่งเสริม
การเกษตร 

1 แห่ง - - - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

 

จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพ่ืออุปโภค บริโภค
และเพ่ือการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้าง
อาคารแบ่งน้ าล า
เหมืองปุาก๋อย  ล า
เหมืองร่องธาตุ ม.7 

-เพ่ือส่งเสริม
การเกษตร 

1 แห่ง - - - 100,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

1 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้
เพ่ืออุปโภค บริโภค
และเพ่ือการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

17 โครงการก่อสร้างสถานี      
สูบน้ าผันน้ า  ฝายผา
ม้า     หมู่ 3  

-เพ่ือส่งเสริม
การเกษตร 

1 แห่ง - - - 1,000,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

1 แห่ง เกษตรกรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

18 โครงการย้ายปากล า
เหมืองข้างโรงแพ็คหมู่ 
3  

-เพ่ือส่งเสริม
การเกษตร 

1 แห่ง - 100,000 
(อบต.) 

- - 1 แห่ง เกษตรกรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

19 โครงการร่องระบายน้ า 
ข้างนานายเป็ง  ทะ
เขียว 

-เพ่ือส่งเสริม
การเกษตร 

1 แห่ง - - - 100,000
.(อบต.) 

 

1 แห่ง เกษตรกรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

20 โครงการขุดลอก 
ล าน้ ามะหมู่ 5  

-เพ่ือส่งเสริม
การเกษตร 

1 แห่ง 3,000,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

3,000,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

3,000,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

3,000,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

1 แห่ง เกษตรกรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

21 โครงการขุดสระแก้มลิง 
(ล าน้ ามะ) 

-เพ่ือส่งเสริม
การเกษตร 

1 แห่ง 1,000,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

1,000,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

1,000,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

1,000,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

 

1 แห่ง เกษตรกรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

22 โครงการประตูปิด-เปิด 
(ล าน้ ามะ หมู่ 8) 

-เพ่ือส่งเสริม
การเกษตร 

1 แห่ง 2,000,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

2,000,000 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

1 แห่ง เกษตรกรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 
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23 โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ า  ร่องทราย 
หมู่ 8  

-เพ่ือส่งเสริม
การเกษตร 

1 แห่ง - - - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 แห่ง เกษตรกรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างประตูน้ าปิด - 
เปิด หนองโคม จ านวน 
5 จุด 

-เพ่ือส่งเสริม
การเกษตร 

5 แห่ง - - - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

5 แห่ง เกษตรกรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

25 โครงการท าผนังกัน
แนวตลิ่งพังบริเวณ
หนองโคม หมู่ 1 

-เพ่ือปูองกันการ
พังทลายของดิน 

1 แห่ง 1,000,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

1,000,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

1,000,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

1,000,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

1 แห่ง ปูองกันการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

26 โครงการเรียงหินยา
แนวกันตลิ่งพัง ซอย 
2 ,3 และ 4 หมู่ 2 

-เพ่ือปูองกันการ
พังทลายของดิน 

3 แห่ง - - - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

3 แห่ง ปูองกันการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

27 โครงการเรียงหินยา
แนวบนกล่องลวดตา
ข่ายล าน้ าแม่ค า ม.3 

-เพ่ือปูองกันการ
พังทลายของดิน 

1 แห่ง 3,000,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

3,000,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

3,000,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

3,000,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

1 แห่ง ปูองกันการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

28 โครงการเรียงหินยา
แนวปูองกันตลิ่งพัง 
บริเวณฝายร่องธาตุ ม.
3 

-เพ่ือปูองกันการ
พังทลายของดิน 

1 แห่ง 2,000,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

2,000,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

2,000,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

2,000,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

1 แห่ง ปูองกันการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 
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29 โครงการเรียงหินยา
แนวบริเวณข้างบ้าน
นายเมือง  ป๎ญญาศักดิ์ 
หมู่ 4 
 

-เพ่ือปูองกันการ
พังทลายของดิน 

1 แห่ง - - - 100,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

1 แห่ง ปูองกันการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

30 โครงการเรียงหินยา
แนวล าเหมืองสายหน้า
วัดบ้านปุาบงงาม 
ตั้งแต่หน้าวัดบ้านปุา
บงงาม ถึงสุดซอยถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 6 

-เพ่ือปูองกันการ
พังทลายของดิน 

1 แห่ง - - - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 แห่ง ปูองกันการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

31 โครงการเรียงหินยา
แนวล าเหมืองตอน 2 
(บริเวณนานางก่ิงแก้ว  
นันธรรม)  ม.7 

-เพ่ือปูองกันการ
พังทลายของดิน 

1 แห่ง - - - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 แห่ง ปูองกันการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

32 โครงการเรียงหินยา
แนว ปูองกันตลิ่งล าน้ า
มะ ม.8   

-เพ่ือปูองกันการ
พังทลายของดิน 

1 แห่ง - - - 2,000,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

 
 

1 แห่ง ปูองกันการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

 
 

 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 
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33 โครงการซ่อมแซมฝาย
หินก่อ หมู่ 2 หน้า
ศาลาเอนกประสงค์ 

-เพ่ือส่งเสริม
การเกษตร 

1 แห่ง - - - 100,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 แห่ง เกษตรกรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างกัน
ตลิ่งพัง ล าเหมืองปุา
ก๋อย ม. 3 

-เพ่ือปูองกันการ
พังทลายของดิน 

1 แห่ง - - - 100,000
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 แห่ง ปูองกันการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างพนัง
กั้นน้ า โค้งข้างบ้านนาย
เจริญเจริญ  นายจันทร์
ตา  บ้านดงปุาสัก หมู่ 
3 

-เพ่ือปูองกันการ
พังทลายของดิน 

1 แห่ง - - - 100,000
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 แห่ง ปูองกันการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

36 โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวลด
ภาวะโลกร้อน ในเขต
พ้ืนที่ของ อบต.บ้าน
ด้าย 

เพ่ือส่งเสริมการ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ลดภาระโลกร้อน 

อบต.บ้านด้าย 5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

1 ครั้ง / ปี เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้
พ้ืนที่ อบต.บ้าน
ด้าย 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 

 
 

  
  
6.3 แผนงาน    สร้างความเข้มแข็งของชุมชน      งาน  ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

  วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

1 บริหารจัดการขยะใน
ชุมชนและส่งเสริมการ
คัดแยกขยะ  
หมู่ 1 - หมู่ 8 
 

เพ่ือแยกประเภท
ง่ายต่อการท าลาย
และน ากลับมาใช้
ใหม่ได้อีก 

หมู่ 1 - 8 
 

- - - 2,000,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

ปริมาณขยะ
ลดลงร้อยละ 
0.5 

เกิดการคัดแยก
ประเภทง่ายต่อการ
ท าลายและน า
กลับมาใช้ใหม่ได้อีก 

ส านักงาน
ปลัด 

2 บริหารจัดการขยะใน
ชุมชนและส่งเสริมการ
คัดแยกขยะ  
หมู่ 1 - หมู่ 8 
 

เพ่ือแยกประเภท
ง่ายต่อการท าลาย
และน ากลับมาใช้
ใหม่ได้อีก 

หมู่ 1 - 8 
 

- - - 100,000
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ปริมาณขยะ
ลดลงร้อยละ 
0.5 

เกิดการคัดแยก
ประเภทง่ายต่อการ
ท าลายและน า
กลับมาใช้ใหม่ได้อีก 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

3 บริหารจัดการขยะใน
ชุมชนและส่งเสริมการ
คัดแยกขยะเพ่ือแยก
ประเภทง่ายต่อการ
ท าลายและน ากลับมา
ใช้ใหม่ได้อีก 
หมู่ 1 - หมู่ 8 
 

เพ่ือแยกประเภท
ง่ายต่อการท าลาย
และน ากลับมาใช้
ใหม่ได้อีก 

หมู่ 1 - 8 
 

- - - 100,000
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ปริมาณขยะ
ลดลงร้อยละ 
0.5 

เกิดการคัดแยก
ประเภทง่ายต่อการ
ท าลายและน า
กลับมาใช้ใหม่ได้อีก 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แบบ ผ.07 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย   

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 4 2,000,000 
2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   2.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชมุชน 2 40,000 - - - - - - 2 40,000 
3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
   3.1 แผนงานสาธารณสขุ 2 83,000 2 83,000 2 83,000 2 83,000 8 332,000 
4)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืงและการบริหารจัดการ 
   4.1 แผนงานบริหารทัว่ไป 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 4 200,000 
   4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 20,000 2 20,000 2 20,000 2 20,000 8 80,000 
5)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   5.1 แผนงานการศกึษา 7 1,130,000 7 1,130,000 7 1,130,000 7 1,130,000 28 4,520,000 
   5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 5 217,000 5 217,000 5 217,000 5 217,000 20 868,000 

รวมทั้งสิ้น 20 2,040,000 18 2,000,000 18 2,000,000 18 2,000,000 18 8,040,000 

  
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) แบบ ผ.02 
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ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกับ
กลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 
1.1แผนงานเคหะและชุมชน  

 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1 อุดหนุนการไฟฟาู โครงการติดตั้ง
ไฟฟูาส่องสว่างในเขต อบต. ดังนี ้
๑. จุดบ้านด้าย หมู่ที่ 1 
๒. จุดบ้านสันสลี  หมู่ที่ 7 
๓. จุดบ้านนายไพโรจน ์หลวงเป็ง
ยา ถึงบา้นนายสิงห์ทอง โพธิ 
บ้านกิ่วพร้าว   หมู่ที่ 2 
4. จุดหลังวัดสันธาต ุ 
บ้านดงปุาสักหมู่ที ่3 
5. จุดถนนสายหลักบา้นปุาก๋อย 
หมู่ที่ 8 
6. จุดบ้านสันทรายน้อย ถนน
สายหลัก หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนในเขต
อบต. 
 

50๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

50๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกร้อยละ 
๑๐๐ 

มีไฟฟูา
ส่อง  
สว่าง
ให้กับ
ประชาช
น 

กองช่าง การไฟฟูา
ส่วน

ภูมิภาค
สาขา 

เชียงแสน 

แบบ ผ.02 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ        

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนกลุ่ม
ดอกไม้จันทน์ หมู่ที่ 4  

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
คณะกรรมการหมู่บ้าน
และกลุ่มอาชีพต่างๆ 

หมู่ที่ 4 20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว ้

ประชาชนอยู่ดีมี
สุข มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สนง.ปลัด 
 

2 อุดหนุนกลุ่มกล้วยกรอบ 
หมู่ที่ 5  

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
คณะกรรมการหมู่บ้าน
และกลุ่มอาชีพต่างๆ 

หมู่ที่ 5 20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว ้

ประชาชนอยู่ดีมี
สุข มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สนง.ปลัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 2 ฟ้ืนฟู สืบสาน วัฒนธรรมค่านิยม สังคมล้านนา พัฒนาชุมชน คนคุณภาพ แบบ ผ.02 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
3.1 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท์ี่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการส่งเสริม
การบริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน 
 

ส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุขของหมู่บ้าน 

พื้นที่ต าบลบ้าน
ด้าย 

80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

80,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

อสม.ทุก
หมู่บ้าน ที่
ได้รับเงิน
อุดหนุนด าเนนิ
โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคไ์ด้
ร้อยละ 100 

อสม.ได้จัด
โครงการกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์
ต่อต าบล 

สนง.ปลัด 
 

2 อุดหนุนโครงการผ่าตัด-ท า
หมันเพื่อลดจ านวนสนุัข
และแมว 

เพื่อปูองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบา้ 

ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดเชียงราย 

3,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

3,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

3,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

3,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ป๎ญหาโรคพิษ
สุนัขบา้ลดลง 

ลดการแพร่
ระบาดของโรค
พิษสุนัขบา้ 

สนง.ปลัด 
สนง.ปศสุัตว์

จังหวัด
เชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข แบบ ผ.02 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                                                                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
4.1.แผนงานบริหารทั่วไป 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ  
แม่สาย เพื่อด าเนิน
โครงการสร้างเสริม
ประสิทธิภาพการบริหาร
สถานที่กลางส าหรับเปน็
ศูนย์รวมข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วย
การบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอแม่สาย 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อ าเภอแม่สาย 

ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง 50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปตาม
ระเบียบ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 
โปร่งใส 

เกิดความโปร่งใส 
ลดการทุจริตใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

สนง.ปลัด 
 

อปท.ใน 
อ.แม่สาย 

 
สนง. 

ท้องถิ่น
อ าเภอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 5 ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ 

แบบ ผ.02 
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ 
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท์ี่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนศูนย์อ านวยการ
ปูองกันและปราบปราม 
ยาเสพติดจังหวัดเชียงราย  
(ศอ.ปส.จ.เชียงราย)  

เพื่อปูองกันและแก้ไข
ป๎ญหายาเสพติด 

ศอ.ปส.จ.
เชียงราย 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ป๎ญหายาเสพ
ติดในท้องถิ่น 
ท้องที่ลด
น้อยลง 

ลดการแพร่
ระบาดของยา
เสพติด 

สนง.ปลัด 
ศอ.ปส. 

จ.เชียงราย 

2 อุดหนุนศูนย์ปฏบิัติการปอูงกัน
และปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ
แม่สาย (ศป.ปส.อ.แม่สาย) เพื่อ
จ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ
บริหารจัดการแบบบูรณาการ 
ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอแม่
สาย จังหวัดเชียงราย ดังนี้ 
- กิจกรรมการปราบปราม ยาเสพ
ติดในพื้นที่อ าเภอแม่สาย 
- กิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง
หมู่บ้าน/ชุมชน 
- กิจกรรมชุมชนบ าบัด 
- กิจกรรม To be Number 
one 
- กิจกรรมติดตามและชว่ยเหลือผู้
ผ่านการบ าบัด และกิจกรรมอื่นที่
เกี่ยวขอ้ง 

เพื่อปูองกันและแก้ไข
ป๎ญหายาเสพติด 

ศป.ปส.อ.แม่สาย 10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ป๎ญหายาเสพ
ติดในท้องถิ่น 
ท้องที่ลด
น้อยลง 

ลดการแพร่
ระบาดของยา
เสพติด 

สนง.ปลัด 
ศป.ปส. 

อ.แม่สาย 
 

 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 2 ฟ้ืนฟู สืบสาน วัฒนธรรม ค่านิยม สังคมล้านนา พัฒนาชุมชน คนคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

แบบ ผ.02 
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5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5.1.แผนงานการศึกษา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนโรงเรียนบา้น
ด้ายเทพกาญจนา
อุปถัมภ์ ในโครงการ
ยุวชน อบต.บ้านด้าย 
 

เพื่อส่งเสริมการศึกษาใน
พื้นที ่
เพื่อปลูกฝ๎งให้ความรู้การ
บริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 

นักเรียน  
รร.บ้านด้ายเทพ
กาญจนาอปุถัมภ์ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

นักเรียนจ านวน 
200 คน 

นักเรียนในพื้นที่
ได้รับการส่งเสริม 
พัฒนาการศึกษา
จากองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

รร. 
บ้านด้ายเทพ

กาญจนาอุปถัมภ ์

2 อุดหนุนโรงเรียนบา้น
ด้ายเทพกาญจนา
อุปถัมภ์ ในโครงการ
อบรมทักษะการใช้
ภาษาจนีและ
ภาษาอังกฤษ 

เพื่อส่งเสริมการใช้
ภาษาอังกฤษของ
นักเรียน 

นักเรียน  
รร.บ้านด้ายเทพ
กาญจนาอปุถัมภ์ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

นักเรียนจ านวน 
450 คน 

นักเรียนในพื้นที่
ได้รับการส่งเสริม 
พัฒนาการศึกษา
จากองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

รร. 
บ้านด้ายเทพ

กาญจนาอุปถัมภ ์

3 อุดหนุนโรงเรียนบา้น
ด้ายเทพกาญจนา
อุปถัมภ์ ในโครงการ
ปูองกันยาเสพตดิใน
สถานศึกษา 
 

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและ
ตระหนักด้านมหันตภัย
ของยาเสพติด 

นักเรียน  
รร.บ้านด้ายเทพ
กาญจนาอปุถัมภ์ 
ชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

นักเรียนจ านวน 
200 คน 

นักเรียนในพื้นที่
ได้รับการส่งเสริม 
พัฒนาการศึกษา
จากองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

รร. 
บ้านด้ายเทพ

กาญจนาอุปถัมภ ์

 
 
 

  วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.02 
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ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

4 อุดหนุนโรงเรียนบา้นดา้ย
เทพกาญจนาอปุถัมภ์ ใน
โครงการสนบัสนนุอาหาร
กลางวันนักเรียนสังกัด 
สพฐ.ชร.เขต 3 ต.บ้าน
ด้าย  

เพื่อส่งเสริมการศึกษาใน
พื้นที ่
 

นักเรียน  
รร.บ้านด้ายเทพ
กาญจนาอปุถัมภ์ 
ชั้นอนบุาล-ป.6 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

นักเรียนจ านวน 
450 คน 

นักเรียนในพื้นที่
ได้รับการส่งเสริม 
พัฒนาการศึกษา
จากองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

รร. 
บ้านด้ายเทพ

กาญจนาอุปถัมภ ์

5 อุดหนุนโรงเรียนบา้นดา้ย
เทพกาญจนาอปุถัมภ์ ใน
โครงการยุวชน อบต.บ้าน
ด้าย 

เพื่อส่งเสริมการศึกษาใน
พื้นที ่
 

นักเรียน  
รร.บ้านด้ายเทพ
กาญจนาอปุถัมภ์ 
ชั้นอนบุาล-ป.6 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

นักเรียนจ านวน 
20 คน ขึ้นไป 

นักเรียนในพื้นที่
ได้รับการส่งเสริม 
พัฒนาการศึกษา 

รร. 
บ้านด้ายเทพ

กาญจนาอุปถัมภ ์

6 อุดหนุนโรงเรียนบา้นดา้ย
เทพกาญจนาอปุถัมภ์ ใน
โครงการสนบัสนนุอาหาร
เสริม(นม)นักเรียนสงักัด 
สพฐ.ชร.เขต 3 ต.บ้าน
ด้าย 

เพื่อส่งเสริมการศึกษาใน
พื้นที ่
 

นักเรียน  
รร.บ้านด้ายเทพ
กาญจนาอปุถัมภ์ 
ชั้นอนบุาล – ป.

6 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

นักเรียนจ านวน 
100 คน 

นักเรียนในพื้นที่
ได้รับการส่งเสริม 
พัฒนาการศึกษา
จากองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

รร. 
บ้านด้ายเทพ

กาญจนาอุปถัมภ ์

7 อุดหนุนโรงเรียนบา้นดา้ย
เทพกาญจนาอปุถัมภ์ ใน
โครงการกีฬากลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษา
ดอยนางนอน -กีฬา
สัมพันธ ์

เพื่อส่งเสริมการศึกษาใน
พื้นที ่
 

นักเรียน  
รร.บ้านด้ายเทพ
กาญจนาอปุถัมภ์ 

ชั้นอนบุาล –   
ป.6 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

นักเรียนจ านวน 
100 คน 

นักเรียนในพื้นที่
ได้รับการส่งเสริม 
พัฒนาการศึกษา
กีฬาจากองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

รร. 
บ้านด้ายเทพ

กาญจนาอุปถัมภ ์

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 2 ฟ้ืนฟู สืบสาน วัฒนธรรม ค่านิยม สังคมล้านนา พัฒนาชุมชน คนคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

แบบ ผ.02 
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5.2.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล
บ้านด้ายเพื่อด าเนินการ
เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปญ๎ญา
ท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์และจรรโลง
ไว้ซึ่งการศาสนาและ
วัฒนธรรม 

พื้นที ่
ต าบลบ้านดา้ย 

60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

สภาวัฒนธรรม
สามารถด าเนิน
โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคไ์ด้
ทุกประการ 

จรรโลงไว้ซึ่งการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สภา
วัฒนธรรม 

 

2 อุดหนุนส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย/วัดพระธาตุ
ดอยตุง โครงการนมัสการและ
สรงน้ าพระธาตุเจ้าดอยตุง 

ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมด้านศาสนา
ของพุทธศาสนิกชนชาว
เชียงราย ฯลฯ 

ประชาชนผู้มีจิต
ศรัทธาทั้งจังหวัด

เชียงราย 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ทุก อปท.ใน
จังหวัด
เชียงรายมีส่วน
ร่วมสืบสาน
สานประเพณ ี

อนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี 
สืบไป 

สนง.
วัฒนธรรม
จังหวัด, 

วัดพระธาตุ
ดอยตุง 

3 อุดหนุนส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย/วัดพระธาตุ
ดอยตุง โครงการธรรมยาตรา
เดินข้ึนบูชาพระธาตุดอยตุง 

ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมด้านศาสนา
ของพุทธศาสนิกชนชาว
เชียงราย ฯลฯ 

ประชาชนผู้มีจิต
ศรัทธาทั้งจังหวัด

เชียงราย 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ทุก อปท.ใน
จังหวัด
เชียงรายมีส่วน
ร่วมสืบสาน
สานประเพณ ี

อนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี 
สืบไป 

สนง.
วัฒนธรรม
จังหวัด, 

วัดพระธาตุ
ดอยตุง 

    
 
 
 

       

 
 

        
 
 

  

  วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.02 
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ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

4 อุดหนุนอ าเภอแมส่ายเพื่อ
ด าเนินโครงการแข่งขัน
ฟุตบอลพรหมมหาราชคัพ 

ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
การแข่งขันกีฬาพระเจ้า
พรหมมหาราช ฯลฯ 

8 ต าบล 
ในอ าเภอแม่สาย 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ทุก อปท.ใน
อ าเภอแม่สายมี
ส่วนร่วมสบื
สานสาน
ประเพณี 

อนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี 
สืบไป 

อ าเภอแม่
สาย 

5 อุดหนุนอ าเภอแม่สายเพื่อ
ด าเนินโครงการดังนี ้
1.โครงการจัดงานประเพณี 
งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช 
จ านวน 25,000 บาท 
2.โครงการจัดประเพณี
บวงสรวงพระเจ้าพรหม
มหาราช จ านวน 20,000 
บาท 
3. โครงการจัดงานนมัสการ
และสรงน้ าพระธาตุดอยตุง 
จ านวน 5,000 บาท 
4. โครงการประกอบพิธีวัน
จักรี วันที่ 6 เมษายนของ
ทุกปี จ านวน 3,000 บาท 
 

ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณ ี 8 ต าบล 
ในอ าเภอแม่สาย 

102,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

102,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

102,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

102,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

ทุก อปท.ใน
อ าเภอแม่สายมี
ส่วนร่วมสบื
สานสาน
ประเพณี 

อนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี 
สืบไป 

อ าเภอแม่
สาย 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 5. โครงการพิธีรดน้ าด าหัว
พ่อขุนเม็งรายมหาราช 
จ านวน  5,000 บาท 
6. โครงการพิธีทานหาแม่
ฟูาหลวง เนื่องในวนัคลา้ย
วันสวรรคตของสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี 
18 กรกฎาคม ของทุกปี
จ านวน 3,000 บาท 
7. โครงการประกอบพิธีวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร 
จ านวน 10,000 บาท 
8. โครงการพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบรมราชนิีนาถ จ านวน 
10,000 บาท 

         

 

 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.02 



 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                                                                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

 
 

 9. โครงการพิธีวันคล้ายวัน
สวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช จ านวน 10,000 
บาท 
10. โครงการพิธี
เทิดพระเกียรติและถวาย
สดุดี เนื่องในวันคล้ายวนั
พระราชสมภพสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี 
21 ตุลาคม ของทุกปี 
จ านวน 3,000 บาท 
11. โครงการ กิจกรรมพิธี
วันปิยมหาราช 23ตุลาคม
ของทุกปี จ านวน 3,000 
บาท 
12. โครงการประกอบพิธี
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 
รัชการที่ 9 จ านวน 5,000 
บาท 
 

         

 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย   
ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ป ี

แบบ ผ.07 
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จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์ด้านการเมอืงและการบริหารจัดการ 
     1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 3 51,000 - - 2 26,000 - - 5 77,000 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 6,500 - - 1 6,500 - - 2 13,000 

รวมทั้งสิ้น 4 57,500 - - 3 32,500 - - 7 90,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

แบบ ผ.08 
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ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

งบประมาณและที่มา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน 
- จัดซื้อตู้บานพับ 2 บาน  จ านวน 2 ตู ้

13,000 - 13,000 - ส านักงาน
ปลัด 

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป 

งบลงทุน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่
- จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ  จ านวน 1 เคร่ือง 

25,000 - - - ส านักงาน
ปลัด 

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน 
- จัดซื้อตู้บานพับ 2 บาน  จ านวน 2 ตู ้

13,000 - 13,000 - 
กองคลัง 

4 แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารงาน 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน 
- จัดซื้อตู้บานพับ 2 บาน  จ านวน 1 ตู ้

6,500 - 6,500 - 
กองช่าง 

รวม 57,500 - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 
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ส่วนที่ 5  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

การติดตามและประเมินผล 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) เป็นแบบที่ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มี
รายละเอียด ดังน้ี  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  

1.2 การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  

1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  

(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  

(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  

(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  

(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  

(6) เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  

(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  

(8) แผนงาน 5 คะแนน  

(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  

(10) ผลผลติ/โครงการ 5 คะแนน  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ทีค่วรไดเ้พื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
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2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี 
ประกอบด้วย  

2.1 การสรปุสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  

2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  

2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  

2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  

2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน  

(2) ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  

(3) เปูาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนนา้ไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน  

(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  

(5) เปูาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 5 คะแนน  

(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  

(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  

(8) โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  

(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลติของโครงการ) 5 คะแนน  

(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  

(11) มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน  

(12) ผลที่คาดว่าจะได้รบั สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ทีค่วรไดเ้พื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา        ท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา  

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  

2. การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศกัยภาพ 15  



๑๔๔ 

 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                                                                          องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  

3.4 วิสัยทัศน์ (5)  

3.5 กลยุทธ์ (5)  

3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  

3.8 แผนงาน (5)  

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม (5)  

3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การติดตามและประเมินผล
โครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 โดยใช้แบบส าหรับตดิตามและประเมินผลเชิงปรมิาณและคณุภาพ  

(1) แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 

(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 

(3) แบบมุ่งวัดผลสมัฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF)) 

(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 

(5) แบบวัดกระบวนการปฏบิัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 

(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ป๎ญหาหรือเรียนรู้จากป๎ญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving Method  

(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 

(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
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(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 

(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 

(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได ้

เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไปตามที่ก าหนด
ไว้หรือไม ่

ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรอืราชการได้ประโยชน์อย่างไร 

วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 

ผลกระทบ (Impact) 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ปูองกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ช้ีว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนจะ
พัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประการ (PEST) 
ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 

4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  

                  

จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมี
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว เพื่อให้องค์กรพัฒนา 
เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังน้ี 

 

องค์การ 

(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยูร่อด 

การเมือง 

(Political) 

เศรษฐกิจ 

(Economic) 

สังคม 

(Social) 

วิทยาการ 

(Technology) 
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1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 

หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ การเมือง
ระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบจ. 
เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็น
ต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างช้ีว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมีอิทธิพลต่อ
การเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองระดับชาติ
เพื่อช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่
เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้น ส่วน
หนึ่งก็ข้ึนอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของ
รัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง (Centralization) หรือ การกระจาย
อ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงานใน อบต. จึงจ าเป็นท่ีจะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐ
อยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝุายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝุายควรต้องรู้ความ
เคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และระดับหมู่บ้าน เพราะ
การเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่น
ควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถ
ใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ช่ือว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) อย่าง
แท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 

เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหาอื่นๆที่
กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน   เช่น  ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี            เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรี
อื่นๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่
พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปท างานหาเงิน
เพื่อปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความ
ยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 
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ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก  “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” 
และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็น
นี ้

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 

ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ก็ต้อง
เผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพื้นที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพื้นที่อาจเป็นสังคมของคน
คริสต์หรืออิสลาม บางพื้นที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพื้นที่เป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพื้นที่ประชาชน
ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพื้นที่ประชาชนขาดความร่วมมือ บางพื้นที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วย
ชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น   

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนดนโยบายไป
ตอบสนองต่อกลุ่มญาติพี่น้องของตน กลุ่มอื่นท่ีแพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความ
ขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยท่ีจะมีคนท่ีชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการ
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอ ส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไข
ความขัดแย้งท่ีรุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 

ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่เป็น
ประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรม
ส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุก
วัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงานส่วนท้องถิ่นให้
ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯ ทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า       ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  

 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคญัของข้อมูลเพื่อน าไปสู่

ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณก์ารพัฒนา
ต่างๆอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี ้

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

- รัฐธรรมนูญฉบบัใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 

- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 

- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 

2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
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AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม 
มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ 
กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติใน
อาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมผีลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วันนั้นจะท าให้
ภูมิภาคนีเ้ปลีย่นไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลติเดียวกัน 

2. การเป็นภมูิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 

3. การเป็นภมูิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกัน 

4. การเป็นภมูิภาคที่มีการบรูณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 8 ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึง
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ใน
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 

 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม เพื่อรองรับการหลั่งไหล
เข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน  หรือการอื่นใด การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีส าคัญ เช่น ถนน ปูายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น     เป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้น ปัญหาการแบ่งชน
ช้ัน ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนช้ันกันได้ จะมีชุมชนสลัมเกิ ดขึ้น และอาจมี พม่าทาวน์ ลาว
ทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นอย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหา คนจะท า
ผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 

 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้ายต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจาก
กฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝุาฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทย
มากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นจากการหลั่งไหลของ
แรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาท างานในไทยมากข้ึน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้งร่วมบูรณาการ
การท างานกับโรงแรม รีสอร์ท ที่พักในพ้ืนท่ี เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยว 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 การบุกรุกพื้นที่ปุาอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจากคนไทย
คือการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่
ท ากินจึงต้องไปเปิดปุาใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น 
การตัดไม้เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่หรือทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอื่นๆ มลพิษจากข้อเสยีขา้ม
แดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 การศึกษา 

 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเช่ียวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอื่นๆในอาเซียน ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด้าย จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการน าครูชาวต่างชาติจากมูลนิธิกระจกเงาเข้ามาสอน
ภาษาอังกฤษโดยการให้อยู่กินกับชาวบ้าน โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อน าร่องไปสู่โครงการอื่นๆในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนใน
พื้นที่มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 

 ศาสนา 

 อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น เช่น อาจมีการ
เผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน เช่น ชาวคริสเตียนมา
ท่องเที่ยวในวัดท่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 

 วัฒนธรรม 

 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY)             มีแผนปฏิบัติการด้าน
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน 
ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มี
การจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

  ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก SARs 

ไข้หวัดนกและโรคอื่นๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการ
ปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

 ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแยง้ด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้งปัญหาการ
ก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหน่ึงไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง 

 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้านการ
อนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับ
รัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีปูาย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ใน
ระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 
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