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แผนพัฒนาสีปี่แผนพัฒนาสีปี่แผนพัฒนาสีปี่   
(พ.ศ.25(พ.ศ.25(พ.ศ.25616161-25-25-25646464)))   

             เพ่ิมเติม (ฉบับที ่1/2561)             เพ่ิมเติม (ฉบับที ่1/2561)             เพ่ิมเติม (ฉบับที ่1/2561)      
   
   

องค์การบรหิารส่วนต าบลแมล่านองค์การบรหิารส่วนต าบลแมล่านองค์การบรหิารส่วนต าบลแมล่าน   
อ าเภอลี ้    จังหวัดล าพูนอ าเภอลี ้    จังหวัดล าพูนอ าเภอลี ้    จังหวัดล าพูน   

 

งานนโยบายและแผน 

ส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 
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ค าน า ค าน า 
 
ด๎วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 

พ.ศ.2548 แก๎ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ได๎ยกเลิก “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”และ“แผนพัฒนา
สามปี” โดยให๎จัดท า “แผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปี” แทน โดยให๎เริ่มจัดท า “แผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) เป็นแผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปีฉบับแรก  เพื่อใช๎เป็นกรอบแนวทางในการจัดท างบประมาณขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถ่ินในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นต๎นไป 

“แผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปี” หมายความวํา แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน          
ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวช้ีวัด คําเปูาหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล๎องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมูํบ๎านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนา ที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแตํละปี ซึ่งมีความตํอเนื่องและเป็นแผนก๎าวหน๎าและให๎
หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปี  
  องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน หวังเป็นอยํางยิ่งวําแผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2561 ฉบับนี้  จะได๎ใช๎เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปีและตอบสนอง
ความต๎องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน อยํางมีประสิทธิภาพตํอไป 

 

 

 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน 
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คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน 
ได๎พิจารณาแผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2561ขององค์การบริหารสํวน

ต าบลแมํลาน 
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕61   

 
 
 

สภาองค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน 
ได๎พิจารณาให๎ความเห็นชอบแผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2561         

ขององค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน 
ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 

เมื่อวันที่ 27  มีนาคม 2561  
 
 
 
 

นายกองค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน 
ได๎อนุมัติและประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2561 ขององค์การ

บริหารสํวนต าบลแมํลาน 
เมื่อวันที่  6  เมษายน ๒๕61 

 
 
 
 

    (ลงช่ือ) 
 

(นายกุศล   ยะทา) 
นายกองค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน 

   มีนาคม ๒๕61 
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4. สภาพทางสังคม 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
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2. ผลที่ได๎รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผํานมาและแนวทางการแก๎ไข 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 
-วิสัยทัศน ์
-ยุทธศาสตร์ 
-เปูาประสงค์ 
-ตังช้ีวัด 
-คําเปูาหมาย 
-กลยุทธ์ 
-การเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท๎องถ่ิน 
-การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ อปท. 
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-ความเช่ือมโยงยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ของ อปท. (แบบ ยท.01) 
-แผนผังยุทธ์ศาสตร์ (แบบ ยท.02) 
-รายละเอียดยุทธ์ศาสตร์ (แบบ ยท.03) 
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2. บัญชีโครงการพัฒนา 

-บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปี (แบบ ผ.07) 
-บัญชีโครงการพัฒนาส าหรับองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินด าเนินการ  
(แบบ ผ.01) 
-บัญชีโครงการพัฒนาส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน  
สํวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน (แบบ ผ.02) 
-บัญชีโครงการพัฒนาส าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหาร 
สํวนจังหวัด (แบบ ผ.03) 
-บัญชีโครงการพัฒนาส าหรับประสานโครงการจังหวัด (แบบ ผ.05) 
-บัญชีโครงการพัฒนาส าหรับโครงการพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 
ด าเนินการเองโดยไมํใช๎งบประมาณ (แบบ ผ.06) 
-บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปี (แบบ ผ.08) 
 

ส่วนท่ี 5  แนวทางการติดตามประเมินผล       169-167 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
3. สรุปผลการพัฒนาท๎องถ่ินในภาพรวม 
4. ข๎อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถ่ินในอนาคต 

 
*********************************** 
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 ส่วนที่ 1 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
1.1 ขนาดและท่ีตั้ง 

องค์การบริหารสํวนต าบล แมํลาน จัดต้ังตามประกาศกระทรวงมหาดไท ย เมื่อวันที่  ๑๑ เดือน  
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลํม ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม    
พ.ศ. ๒๕๔๒  มีผลบังคับใช๎วันที่  ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ครอบคลุมพื้นที่ ๗ หมูํบ๎าน ต าบลแมํลาน 
เป็นต าบลหนึ่งใน 8 ต าบล ในเขตการปกครองอ าเภอ ลี้ จังหวัดล าพูน อยูํทางทิศตะวันตกของอ าเภอลี้ หําง
จากอ าเภอลี้ ประมาณ 23 กิโลเมตร และหํางจากจังหวัดล าพูน  ประมาณ 125 กิโลเมตร พื้นที่ในเขต
บริหารงานขององค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน มีพื้นที่ทั้งหมด 179 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
111,875 ไรํ มีอาณาเขตติดตํอ ดังนี้ 

 ทิศเหนือ           จดต าบลปงทุํง           อ าเภอดอยเตํา จังหวัดเชียงใหมํ  
  ทิศใต๎                 จด ต าบลนาทราย  อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน 
  ทิศตะวันออก      จดเทศบาลต าบลลี้ อ าเภอลี้         จังหวัดล าพูน 
  ทิศตะวันตก       จดเทศบาลต าบลก๎อ       อ าเภอลี้         จังหวัดล าพูน  
 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
พื้นที่สํวนใหญํขององค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน เป็นพื้นที่ปุา ภูเขา ท าให๎มีพื้นที่ท ากินน๎อย และ

ที่ดินท ากินสํวนใหญํไมํมีเอกสารสิทธ์ิ เนื่องจากเป็นพื้นที่อยูํติดเขตปุาสงวนและเขตอุทยานแหํงชาติแมํปิง      
มีล าห๎วยแมํหาดไหลผําน ประชาชนสํวนใหญํตั้งหมูํบ๎านสองข๎างล าห๎วย และข๎างถนน สายลี้-ก๎อ,ลี้-ผาต๎าย  

 
1.3 หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีมีอาณาเขตติดต่อ /ต าบลท่ีมีการติดต่อกับองค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่ลาน จ านวน 4 แห่ง ดังน้ี 
 1. องค์การบริหารสํวนต าบลปงทุํง อ าเภอดอยเตํา จังหวัดเชียงใหมํ 
 2. องค์การบริหารสํวนต าบลนาทราย อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน 
 3. เทศบาลต าบลลี ้ อ าเภอลี ้ จังหวัดล าพูน 
 4. เทศบาลต าบลก๎อ  อ าเภอลี ้ จังหวัดล าพูน 
1.4 ประชากรและจ านวนครัวเรือน 

หมู่
ท่ี 

ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร (คน) จ านวน

ครัวเรือน 
ผู้น าหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม 

1 ผาต้าย 264 258 522 178 นายครรชิต   ชายชู (ก านัน) 
2 หนองมะล้อ 143 121 264 96 นายมนตรี    กุหลุ่น 
3 แม่ลาน 394 388 782 260 นายประสาน  กันทะอุตม์ 
4 แม่กองวะ 318 314 632 223 นายเสาร์ค า   แก้วปลูก 
5 เด่นเหม้า 154 151 305 113 นายชาติชาย   ปูอุตรี 
6 ผาต้ายเหนือ 142 122 264 100 นายอุดร      สุภามี 
7 ห้วยทรายขาว 155 172 327 98 นายเชาวลิต   สุทะยะ 

รวม 1,570 1,526 3,096 1,068  
(ที่มา ข้อมูลจากสถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ฝ่ายทะเบียนอ าเภอลี้  ณ เดือน ทกราคม 2561) 
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ข้อมูลประชากรต าบลแม่ลาน แยกตามช่วงอาย ุณ  
ณ เดือนมีนาคม 2561 

โปรแกรมสร้างพีรามิดประชากร   
พัฒนาโดย นายเอนก   สีวิจี๋ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

กลุ่มอายุ ชาย หญิง  รวม % ชาย % หญิง 
00-04 64 70 134 2.17 2.27 
05-09 83 91 174 2.73 3.0 0 
10-14 115 83 198 3.79 2.73 
15-19 97 113 210 3.19 3.72 
20-24 102 121 223 3.36 3.99 
25-29 130 111 241 4.28 3.66 
30-34 130 120 250 4.28 3.95 
35-39 155 130 285 5.11 4.28 
40-44 135 126 261 4.45 4.15 
45-49 126 135 261 4.15 4.45 
50-54 143 121 264 4.71 3.99 
55-59 96 70 166 3.16 2.31 
60-64 52 54 104 1.71 1.71 
65-69 48 33 81 1.58 1.09 
70-74 37 40 77 1.22 1.32 
75-79 29 31 57 0.96 0.92 
80+ 19 30 49 0.63 0.99 
รวม 1,570 1,526 3,096 50.82 49.18 

 
จากแผนภูมิพีรามิดประชากร จะเห็นได๎วํา ในระยะ 15 ปีที่ผํานมาสัดสํวนของประชากรที่อายุต่ ากวํา 

15 ป ีมีแนวโน๎มลดลง ในขณะที่กลุํมประชากรที่อายุระหวําง  35-45 ปี มีเป็นจ านวนมากลักษณะของการ
เคลื่อนตัวของสัดสํวนประชากรนี้จึงมีแนวโน๎มวํา ในอนาคต 20 ป ีผู๎สูงอายุจะมากข้ึน  ในขณะที่ประชากรใน
วัยท างานมีแนวโน๎มลดลง 

ปิรามิดประชากร

6 4 2 0 2 4 6

00-04

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80+

กลุ่
มอ

ายุ

ร้อยละ

% ชาย

% หญิง
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2. สภาพทางเศรษฐกิจ 
2.1  อาชีพ 
ประชากรขององค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน 

 ร๎อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 ร๎อยละ   5 ประกอบอาชีพรับจ๎าง 
 ร๎อยละ   3 ประกอบอาชีพค๎าขาย 
 ร๎อยละ  2 ประกอบอาชีพอื่น เชํน รับราชการ พนักงานจ๎างของรัฐ ฯลฯ 

 
2.2  หน่วยธุรกิจการพาณิชย์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

 -ปั๊มน้ ามันหยอดเหรียญ จ านวน           4     แหํง 
 -โรงส ี   จ านวน    3     แหํง 
 -ร๎านค๎าขายของช า จ านวน    38   แหํง 
 -ปั๊มน้ ามันหลอด  จ านวน           2    แหํง 
 -โรงเก็บข๎าวโพด  จ านวน    4   แหํง 
 - ร๎านอาหารตามสั่ง จ านวน           3    แหํง 
 - ร๎านวัสดุกํอสร๎าง  จ านวน           1     แหํง 
 - อูํซํอมรถ  จ านวน           1     แหํง 
 - ปั๊มไฟฟูา  จ านวน           2     แหํง 
 - ร๎านเฟอร์นิเจอร์  จ านวน           1     แหํง 
 - ร๎านจ าหนํายปุ๋ยเคม ี จ านวน           2    แหํง 
 - ร๎านจ าหนํายน้ าด่ืม จ านวน           1     แหํง 
 - เสาสัญญาณโทรศัพท ์ จ านวน           3     แหํง 

 2.3 ลักษณะท่ีดินจากการเก็บภาษี  
   -สปก.   จ านวน    1,375   ไรํ 
   -โฉนด   จ านวน    3,877   ไรํ 
   -นส.3  ก.  จ านวน       975   ไรํ 
   -ใบจอง   จ านวน       384   ไรํ 
   -ปลูกพืชยืนต๎น  จ านวน     2,557  ไรํ 
    -ปลูกพืชล๎มลุก จ านวน     3,926  ไรํ 
    -ที่อยูํอาศัย จ านวน       252  ไรํ 
  หมายเหต*ุ** พื้นที่สํวนใหญํไมํมีเอกสารสิทธิในที่ดินท ากิน เพราะติดพื้นที่ปุาสงวน 
4 สภาพสังคม 
 4.1 การศึกษา 

 โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน  4 แหํง  (หมูํที1่,2,3,4) 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา  จ านวน  1 แหํง  (หมูํที่ 3) 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  2 แหํง 
 ที่อํานหนังสือพิมพ์ประจ าหมูํบ๎าน/ห๎องสมุดประชาชน  จ านวน  7  แหํง 
 ลานกีฬาต๎านยาเสพติด จ านวน   6  แหํง  
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4.2 สถาบันและองค์กรศาสนา จ านวน  10   แหํง   
  วัด / ส านักสงฆ์     7  แห่ง 

 วัดพระบาทผาผึ้ง  ม. 1 บ๎านผาต๎าย 
 วัดสระหลีบุญเรือง ม. 2 บ๎านหนองมะล๎อ   
 วัดแมํลาน  ม. 3 บ๎านแมํลาน  
 วัดแมํกองวะ  ม. 4 บ๎านแมํกองวะ  (อาราม) 
 วัดดอยถ้ า  ม. 4 บ๎านแมํกองวะ 
 ส านักสงฆ์บ๎านเหม๎า ม. 5 บ๎านเดํนเหม๎า  (อาราม) 
 วัดห๎วยทรายขาว ม. 7 บ๎านห๎วยทรายขาว  
 ส านักสงฆ์กาวิการาม ม.6 บ๎านผาต๎ายเหนือ 

   โบสถ์  (คริสจักร) 3    แห่ง 
 ม.1 บ๎านผาต๎าย 
 ม.3 บ๎านแมํลาน 
 ม.5 บ๎านเดํนเหม๎า 

 
4.3  แหลํงทํองเที่ยว  จ านวน 4 แหํง 

 
-อุทยานแหํงชาติแมํปิง   ตั้งอยูํที่ หมูํที่ 6  บ๎านผาต๎ายเหนือ 
-รอยพระพุทธบาทผาผึ้ง  ตั้งอยูํที่ หมูํที่ 1  บ๎านผาต๎าย 
-รอยพระพุทธบาทดอยถ้ า  ตั้งอยูํที่ หมูํที่ 4  บ๎านแมํกองวะ 
-สวนเกษตรผสมผสาน  ตั้งอยูํที่ หมูํที่ 2  บ๎านหนองมะล๎อ  
-หนํวยจัดการต๎นน้ าแมํแตะ ตั้งอยูํที่ หมูํที่ 2  บ๎านหนองมะล๎อ
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ตาราง  แสดงสถิตินักเรียน  ครู  และห้องเรียนของโรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน  

ชื่อโรงเรียน 
จ านวนคร ู จ านวนนักเรียน 

รวม 
ชาย หญิง รวม อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

1. บ๎านผาต๎าย 1 5 6 7 11 - 6 13 8 6 6 2    59 
2. บ๎านแมํลาน 5  13  18 5 11 - 9 8 9 8 15 8 14 14 5 106 
3. หนองมะล๎อ-ห๎วยทรายขาว 1 3 4 3 3 - 3 4 6 2 6 3    29 
4. แมํกองวะ 2 5 7 4 6 - 2 6 10 4 5 3    40 

รวม      -          234 
(ข้อมูล : โรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน  ประจ าภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา  2561) 

ตาราง   แสดงจ านวนผู้ดูแลเด็ก และเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวนผู้ดูแลเด็ก จ านวนเด็ก 

หมายเหต ุ
ชาย หญิง รวม อาย ุ ชาย หญิง รวม 

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แมํลาน 

- 4 4 แรกเกิด – 1 ปี - - -  
   1 ปี – 2 ปี - - - รวม 41  คน 
   2 ปี – 3 ปี 10 5 15 ชาย  28  คน 
   3 ปี – 4 ปี 18 8 26 หญิง  13  คน 
   4 ปี – 5 ปี - - -  

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านผาต๎าย 

- 2 2 แรกเกิด – 1 ปี - - -  
   1 ปี – 2 ปี - - - รวม  20  คน 
   2 ปี – 3 ปี 5 7 12 ชาย  11  คน 
   3 ปี – 4 ปี 6 2 8 หญิง  9  คน 
   4 ปี – 5 ปี - - -  

รวม - 6 6  39 22 61  
  ( ข้อมูล : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน  ณ เดือนมีนาคม  2561 )
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 4.4 การสาธารณสุข 

ข้อมูลด้านสาธารณสุข 
 คลินิกเอกชน      จ านวน  - แหํง  
 ร๎านขายยาแผนปัจจุบัน   จ านวน  - แหํง  
 มีโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล  1  แหํง   ตั้งอยูํที่บ๎านแมํลาน  หมูํ 3   
 มีบุคลากรปฏิบัติหน๎าที่ ดังนี้ 
 เจ๎าพนักงานสาธารณสุข   จ านวน    1    คน 
 นักวิชาการสาธารณสุข   จ านวน   1   คน  
 พยาบาลวิชาชีพ    จ านวน   1     คน  
 ลูกจ๎างผู๎ชํวยเหลือคนไข๎   จ านวน    1   คน 
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน จ านวน  85  คน 

ประชาชนได้รับบัตรสวัสดิการประชาชนแยกตามประเภท   ดังน้ี 
 บัตรสงเคราะห์ผู๎มีรายได๎น๎อย      25 บัตร 
 บัตรเด็กอายุ  0-12       358 บัตร 
 บัตรสุขภาพนักเรียน      167 บัตร 
 บัตรประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า(บัตรทอง)    1,301 บัตร 
 บัตรผู๎น าชุมชน        32  บัตร 
 บัตร อสม.         95 บัตร 
 บัตรทหารผํานศึก          18 บัตร 
 สูงอายุ        465 คน 
 บัตรผู๎พิการ          128 คน 
 ผู๎ปุวยโรคเอดส์          7  คน  

 สาเหตุการเจ็บป่วยท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
1. อุบัติเหตุ 98 ราย/ป ี
2. สาเหตุอื่น  865 ราย/ป ี

ประเภทการเจ็บป่วยท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 5  อันดับแรก 
1. โรคทางระบบทางเดินหายใจ              471 ครั้ง 
2. โรคทางระบบกล๎ามเนื้อ   310 ครั้ง  
3. โรคความดันโลหิตสูง    254 ครั้ง  
4. อุบัติเหตุ     212 ครั้ง  
5. โรคปวดข๎อ, ข๎ออักเสบ     74 ครั้ง  
6. อื่นๆ     128 ครั้ง  

  (ข้อมูล : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ลาน  ประจ าเดือนมกราคม 2561) 
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4.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-สถานีต ารวจ  (หนํวยบริการประชาชน ตู๎ยามต ารวจ)  จ านวน     1  แหํง 

 
สถิติข้อมูลอาชญากรรมท่ีเกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 

( ปี พ.ศ.2557-2560 ) 
 

ปี พ.ศ. 

สถิติคดีอาญากรรม 

คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ 
คดีประทุษร้ายต่อชีวิต/

ร่างกาย/เพศ 
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ คดีท่ีน่าสนใจ คดีท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย 

เกิด 
จับกุม

ได ้
ผู้ต้องหา เกิด 

จับกุม
ได้ 

ผู้ต้องหา เกิด 
จับกุม

ได ้
ผู้ต้องหา เกิด 

จับกุม
ได้ 

ผู้ต้องหา เกิด 
จับกุม

ได ้
ผู้ต้องหา 

2557 - - - - - - 3 3 3 - - - 7 4 4 
2558 - - - 2 2 2 3 3 3 - - - 2 1 1 
2559 - - - 2 2 2 - - - - - - 9 7 7 
2560 - - - 1 1 1 -         

รวม 4 ปี                
 
                ( ท่ีมา : ข๎อมูลจากสถานีต ารวจภูธรลี้ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561)           
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5. การบริการพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
 5.1 การคมนาคม 
  -  ถนนสายต าบลลี้ – ต าบลแมํลาน 
  -  ถนนสายต าบลลี้ - ต าบลก๎อ 
   -  ถนนสายต าบลแมํลาน - อ าเภอดอยเตํา  จังหวัดเชียงใหม ํ

 -  ถนนที่ใช๎ติดตํอเช่ือมระหวํางหมูํบ๎านตําง ๆ  
 -  ถนนลูกรัง  จ านวน  35   สาย  
 -  ถนนลาดยาง  จ านวน  2  สาย  
 -  ถนนคอนกรีต  จ านวน  70 สาย  
 -  สะพานคอนกรีต จ านวน  5 แหํง  
5.2 การโทรคมนาคม 
 - มีตู๎โทรศัพท์สาธารณะทางไกล  ระบบดาวเทียม 7 หมูํบ๎าน 1 ตู๎  
 - มีเสาสัญญาณโทรศัพท์ 3 เครือขําย 
5.3 การไฟฟ้า  

  การไฟฟูา   (แสดงถึงจ านวนหมูํบ๎านที่ไฟฟูาเข๎าถึงและจ านวนประชากรใช๎ไฟฟูา) 
ไมํทั่วถึง ต๎องขยายเขตทุกหมูํบ๎าน และการขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตรยังไมํทั่วถึง  
  - จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช๎ จ านวน 1,094 ครัวเรือน 

5.4 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
-ล าห๎วย  จ านวน  26 สาย  
-สระ,บึง,หนองน้ า จ านวน  20 แหํง /สาย 

5.5 แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 
-ฝาย   จ านวน    13 แหํง   
-บํอน้ าตื้น  จ านวน    14 แหํง  
-บํอโยก  จ านวน     7 แหํง  
-ประปาหมูํบ๎าน จ านวน     7 แหํง  
-สระน้ า  จ านวน     5 แหํง 
-บํอบาดาล  จ านวน     4 แหํง  
-จ านวนครัวเรือนมีน้ าประปาใช๎ จ านวน    1,094  ครัวเรือน  

6. ข้อมูลอื่น ๆ 
 6.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 
  ทรัพยากรธรรมชาติ  ในพื้นที่ ( แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูํในเขต อบต.) มีทรัพยากร 
ปุาไม๎  แรํธาตุ  หมูํบ๎านที่มีแรํธาตุได๎แก ํหมูํที ่1 หมูํที ่2  หมูํที ่6  หมูํที ่7  มีแรํแคลไซด์,แมงกานีส,หินอํอน 
เป็นต๎น 

6.2 มวลชนจัดตั้ง  
   -  ไทยอาสาปูองกันชาติ    1 รุํน  จ านวน  14   คน 

   -  อาสาสมัครปูองกันตนเอง  ทุกหมูํบ๎าน  หมูํบ๎านละ   43  คน  
 -  ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ปุา            จ านวน   155  คน 

                 -  อาสาพัฒนาชุมชน                          จ านวน            28   คน  
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    -  อสม.ต าบล                                  จ านวน    90 คน 
       -  อาสาสมัครปูองกันและปราบปรามยาเสพติด จ านวน     175    คน    
    -  สภาวัฒนธรรม                              จ านวน            50   คน 
    -  อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน จ านวน  49  คน  
       

7. ศักยภาพในต าบล 
 7.1  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 

องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน  ได๎มีการจัดแบํงโครงสร๎าง  ปลัดองค์การบริหารสํวน
ต าบล จัดแบํงโครงสร๎างสํวนราชการ  ออกเป็น 4  สํวน   ดังนี้ 

1) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มีบุคลากร  ดังน้ี 
1.1  หัวหน๎าส านักปลัด                จ านวน     1      คน 
1.2  นักบริหารงานทั่วไป       จ านวน      1      คน  
1.3  นักวิชาการเกษตร                              จ านวน     1      คน  
1.4  เจ๎าพนักงานธุรการ   จ านวน      1      คน 
1.5  ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ธุรการ                       จ านวน      1      คน 
1.6  ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าวิเคราะห์นโยบายและแผน    จ านวน      1      คน 
1.7  นักการภารโรง                              จ านวน       1      คน 
1.8  พนักงานขับรถยนต์                            จ านวน       1      คน  
1.9  คนงานทั่วไป                                    จ านวน       8     คน 

2) ส่วนการคลัง  มีบุคลากร  ดังน้ี 
2.1  หัวหน๎าสํวนการคลัง                         จ านวน      1     คน 
2.2  นักวิชาการเงินและบัญชี                    จ านวน        1     คน 
2.3  เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี             จ านวน      1     คน 
2.4  เจ๎าพนักงานพัสดุ                             จ านวน       1     คน  
2.5  เจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎                   จ านวน     1     คน 

3) ส่วนโยธา  มีบุคลากร  ดังน้ี 
                   3.1 หัวหน๎าสํวนโยธา (นักบริหารงานชําง 7) จ านวน       1     คน 
                   3.2  นายชํางโยธา                        จ านวน        1   คน 

4) ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีบุคลากร ดังน้ี   
                   4.1 นักวิชาการศึกษา             จ านวน        1   คน 
        4.2 ครูพี่เลี้ยงเด็ก     จ านวน       3   คน 

      4.3 ผู๎ดูแลเด็ก                จ านวน       3   คน 
             5) งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    - เจ๎าพนักงานปูองกัน   จ านวน       1     คน 
    -  เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงาน   จ านวน       5     คน  
    - รถบรรทุกน้ าขนาดความจุน๎อยกวํา 10,000 ลิตร จ านวน    1     คัน  
    - รถพยาบาลฉุกเฉิน พร๎อมอุปกรณ์ทางการแพทย์  จ านวน    1    คัน 
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ตาราง   แสดงอัตราก าลังข้าราชการส่วนต าบล พนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  2560    

  ส่วนการบริหาร 
ข้าราชการส่วนต าบล / ระดับ 

รวม 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงาน
จ้างท่ัวไป 

รวม
ลูกจ้าง 

รวมพนักงานและ
ลูกจ้าง 1 2 3 4 5 6 7 

ส านักปลัด 0 0 0 2 1 0 1 4 0 5 6 0 11 
สํวนการคลัง 0 0 0 2 2 0 1 5 0 0 0 0 0 
สํวนโยธา 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 
สํวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0 0 3 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 

รวม 0 0 3 4 4 0 4 13 0 5 6 0 11 
  
ระดับการศึกษา (คณะผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการส่วนต าบลและพนักงานจ้าง) 

ฝ่าย ประถมศึกษา มัธยม/อาชีวศึกษา ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี รวมจ านวน (คน) หมายเหตุ 
คณะผู๎บริหาร 0 3 1 0 4  
สมาชิกสภา อบต. 8 5 1 0 14  
ข๎าราชการสํวนต าบล 0 1 8 6 17  
พนักงานจ๎าง 0 4 7 0 13  
  ที่มา  :   งานบริหารบุคล   ส านักปลัด  องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน  
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7.2 สถิติการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 
 สถิติรายรับ  – รายจําย  ในรอบระยะเวลา  3  ปีงบประมาณที่ผํานมา 

รายรับจริง 
ประเภทรายรับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. ภาษีอากร    
ภาษีท๎องถ่ินจัดเก็บเอง 126,546.73 123,837.73 167,248.68 
รัฐบาลจัดเก็บหรือแบํงให๎
ท๎องถ่ิน 

12,103,025.83 13,043,666.08 14,841,714.81 

2. รายได้อ่ืน ๆ    
คําธรรมเนียมคําปรับใบอนุญาต 14,185.25 13,850 16,680 
รายได๎จากทรัพย์สิน 63,630.20 78,347.76 76,276.96 
รายได๎เบ็ดเตล็ด 59,678.24 115,376.09 13,326.32 

3. เงินอุดหนุน    
เงินอุดหนุนทั่วไป 5,291,351.00 13,785,475.22 10,415,507 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5,92,175.00 86,846  
เงินอุดหนุนอื่น ๆ     

4. เงินกู้    
รวม 22,750,592.79 27,247,398.88 25,530,743.95 

      รายจ่ายจริง 
ประเภทรายจ่าย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. รายจ่ายงบกลาง 613,434.20 884,193.61 6,525,369.77 
2. รายจ่ายของหน่วยงาน    

เงินเดือน 4,536,905.79 4,969,530 8,181,496 
คําจ๎างช่ัวคราว 1,032,350.00 1,136,710  
คําตอบแทน 1,446,155.75 1,757,891.09 929,620 
คําใช๎สอย 2,288,353.80 3,126,008.39 3,571,667.23 
คําวัสด ุ 2,169,429.88 1,764,947.69 1,651,171.23 
คําครุภัณฑ์ 189,450.00 226,385 370,034 
คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง 1,339,003.20 2,398,300 2,348,699 

 เงินอุดหนุน 1,229,000.00 1,188,500 948,000 
รายจํายอื่น ๆ 16,500.00 20,000 24,000 
คําสาธารณูปโภค 210,064.62 253,707.50 561,553.85 

3. รายจ่ายพิเศษ    
4. จ่ายขาดเงินสะสม    
5. เงินกู้    

รวมรายจํายทั้งสิน 15,070,647.24 17,499,788.28 25,108,611.74 
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  (ท่ีมา งานการเงินและบัญชี สํวนการคลัง) 
7.3  ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี  

การรวมกลุ่มทุกประเภท 49 กลุ่ม แยกประเภทกลุํมตํางๆ  ดังนี ้
-  กลุํมอาชีพ   กลุํมแมํบ๎านเกษตรกร                            20 กลุํม 

          -  กลุํมออมทรัพย ์                                                       16 กลุํม 
      -  กลุํมท าสวน                                                                1 กลุํม 
          -  กลุํมอาสาสมัครปูองกันและปราบปรามยาเสพติด           7 กลุํม                               
      -  สภาวัฒนธรรม                                                            1 กลุํม 
          -  ชมรมผู๎สูงอายุ                                                          1 กลุํม 
      -  กลุํมอาสาสมัครปูองกันไฟปุา                                   1 กลุํม 
      -  กลุํมอาสาสมัครปูองกันสิ่งแวดล๎อม       1 กลุํม 
      -  กลุํมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน      1   กลุํม  
 
 
จุดเด่นของพ้ืนท่ี  (เอ้ือต่อการพัฒนาต าบล) 

ศิลปวัฒนธรรมความสามัคคีประชาชน  ตลอดจนการด าเนินวิถีชีวิตของประชาชนในท๎องถ่ินที่เรียบ
งํายมีผลเกื้อกูลตํอการพัฒนาของประชาชนอยํางคํอยเป็นคํอยไป  พื้นที่อยูํในเขตอุทยานแหํงชาติและปุาไม๎ที่
อุดมสมบูรณ์  เหมาะสมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล๎อมและการจัดการเกี่ยวกับแหลํง
ทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์  มีแรํธาตุได๎แกํ  หมูํที่ 1 หมูํที่ 2 หมูํที่ 6 หมูํที่ 7 มีแรํแคลไซด์  หมูํที่ 4 มีแรํแมงกานีส   
และหินอํอน   

 
จุดเด่นของพ้ืนท่ี 

1) องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลานเป็นเส๎นทางผํานทางเดียว ที่จะไปองค์การบริหารสํวนต าบลก๎อ
ซึ่งมีแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติหลายแหํงที่ขึ้นช่ือของอ าเภอ  จังหวัด  เชํน แกํงก๎อ  น้ าตกก๎อ  ทุํงหญ๎า      
และสภาพพื้นที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน ยังมีสภาพสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ที่มีปุาไม๎ที่
อุดมสมบูรณ์  และวัฒนธรรม  รวมทั้งถ้ าที่สวยงามและมีพืชธัญญาหารท๎องถ่ินที่ให๎ผลผลิตตามฤดูกาล  เชํน
ผักหวาน  ไขํมดแดง  เห็ดขอน  เห็ดโคน  หนํอไม๎  ซึ่งถือได๎วําเป็นพืชเศรษฐกิจนอกเขตอุทยานและเขตปุาไม๎   
อนาคตจึงคาดวําควรสํงเสริมให๎ประชาชนพัฒนาเป็นการน าผลผลิตดังกลําวมาจ าหนําย   โดยการจัดร๎านค๎า
ชุมชนในบริเวณที่เป็นทางผํานไปอ าเภอลี้ -เทศบาลต าบลก๎อ  และเป็นร๎านค๎าชุมชนเพื่อสํงเสริมอาชีพและ
ผลิตผลจากกลุํมอาชีพมาจ าหนําย 

2)  ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลานสํวนใหญํ มีอาชีพทางการเกษตรมีแตํแหลํงน้ า
ไมํเพียงพอและบางสํวนยังถูกบุกรุกพื้นที่อุทยาน จึงควรสํงเสริมอาชีพเสริมให๎ประชาชนมีรายได๎เพิ่มข้ึน  เชํน
การแปรรูปหรือการถนอมอาหาร  ไว๎จ าหนํายในฤดูที่ไมํมี  เชํนการท าเห็ดกระป๋อง  การพัฒนาดินให๎คุณภาพ
เพิ่มผลผลิตสูงข้ึนเนื่องจากมีพื้นที่การเกษตรน๎อย  เพราะอยูํในเขตปุาสงวนสํงเสริมการเลี้ยงสัตว์  เชํน          
ไกํพื้นเมือง โคเนื้อ หมูปุา การแปรรูปผลผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
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3) องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลานมีพื้นที่อยูํในเขตปุาสงวนและอุทยานแหํงชาติแมํปิง             
ควรปลูกจิตส านึกให๎ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางเครํงครัด  อันเป็นสมบัติ    
ของแผํนดินและควรสํงเสริมให๎มีการปลูกปุาชุมชน   พืชเศรษฐกิจ   เชํนล าไย   ขนุน  มะขาม   มะมํวง  กล๎วย  
ฝรั่ง  ฯลฯ  เพื่อน ามาแปรรูปจ าหนํายเพื่อเพิ่มรายได๎และสํงเสริมอาชีพของประชาชนและเน๎นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมตลอดถึงการดูแลสิ่งแวดล๎อมทางด๎านขยะ 

4)   ศักยภาพที่สนับสนุนแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน 

- พระพุทธบาทผาผึ้ง          หมูํที ่  1  บ๎านผาต๎าย 
  -  พระพุทธบาทดอยถ้ า      หมูํที่    4  บ๎านแมํกองวะ 

-  ถ้ าอิฐ                        หมูํที่    6  บ๎านผาต๎ายเหนือ 
-   ดอยผาเวียง แมํลาน      หมูํที ่   4  บ๎านแมํกองวะ 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลานในปีที่ผ่านมา 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลานได๎น าโครงการที่ได๎รับ
การบรรจุในแผนพัฒนา (พ.ศ.25 60 – 2561) มาด าเนินการจริงตามรูปแบบของเอกสารงบประมาณ 
(ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี, ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายเพิ่มเติม)  ซึ่งผลการด าเนินงานในเชิง
ปริมาณยังมีสัดสํวนน๎อยเมื่อเทียบกับจ านวนโครงการตามแผนพัฒนา เนื่องจากข๎อจ ากัดด๎านงบประมาณ 
ส าหรับผลการด าเนินงานในเชิงคุณภาพอยูํในเกณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชนในพื้นที่  
เนื่องจากสามารถใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจ ากัดให๎เกิดประโยชน์และสร๎างความพึงพอใจให๎แกํประชาชนสูงสุด  

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   
 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท๎องถ่ิน  

ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

การบริหารจัดการ - ผู๎บริหารมีศักยภาพ นโ ยบายและ
วิสัยทัศน์ที่ดีในการพัฒนาท๎องถ่ิน 
- มีการจัดโครงสร๎างภายในที่เหมาะสม
สอดคล๎องกับภารกิจ 
- ประชาชนมีสํวนรํวมในการด าเนินงาน 
- มีการจัดเก็บข๎อมูลตําง ๆ เพื่อใช๎ในการ
พัฒนา 

- ขาดความช านาญการในจัดเก็บข๎อมูล  

เศรษฐกิจ/อาชีพ - กลุํมอาชีพมีประสบการณ์ สามารถผลิต
สินค๎าให๎มีคุณภาพ  
- มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
สามารถสนับสนุนให๎มีการปรับรูปแบบให๎
เป็นเกษตรทฤษฏีใหมํตามแนวพระราชด าริ
ของพระเจ๎าอยํูหัว 

- การประกอบอาชีพเกษตรกรรมอาศัย
สภาพดินฟูาอากาศ ผลผลิตมีปริมาณ
และคุณภาพไมํแนํนอน 
- ประชาชนขาดความรู๎ ความช านาญ
ด๎านการเกษตร 

ศิลปวัฒนธรรม - มีวัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถ่ินตลอดจน
มีโบราณสถานที่ส าคัญและเป็นที่เคารพ
ของประชาชน 

- ศิลปวัฒนธรรมเป็นที่รู๎จักในท๎องถ่ิน
และชุมชนใกล๎เคียงเทํานั้น   ยังไมํได๎
รับการเผยแพรํให๎เป็นที่รู๎จักอยําง
กว๎างขวาง 

การศึกษา - มีแหลํงการศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบ 
 

- แหลํงเรียนรู๎ยังขาดความพร๎อมทั้งใน
ด๎านอุปกรณ์เครื่องมือ และบุคลากร 

อัตราก าลังบุคลากร - บุคลากรได๎รับการสํงเสริมให๎มีการพัฒนา 
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

- อัตราก าลังบุคลากรมีน๎อยเมื่อเทียบ
กับปริมาณงานที่เพิ่มข้ึนตามภารกิจ
ถํายโอนฯ 
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ปัจจัยภายนอก โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
นโยบายรัฐบาล - นโยบายรัฐบาล เชํนการแก๎ไขปัญหา

ความยากจน ปัญหายาเสพติด การสร๎าง
ความเข๎มแข็ง ฯลฯ เอื้อตํอการพัฒนา
ท๎องถ่ิน 

- ประชาชนบางสํวนยังขาดการมีสํวน
รํวมในการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล 

ระเบียบกฎหมาย - ระเบียบกฎหมายเอื้อให๎สามารถพัฒนา
ท๎องถ่ินได๎อยํางตํอเนื่อง 

- ระเบียบกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา  จึงเกิดความไมํชัดเจนใน
การปฏิบัติ 

การคมนาคม - มีเส๎นทางคมนาคมเช่ือมตํอระหวําง
อ าเภอ จังหวัด  การเดินทางได๎รับความ
สะดวก 

- เส๎นทางเข๎าสูํการเกษตรในหมูํบ๎านยัง
เป็นลูกรัง การเดินทางยากล าบาก 

ลักษณะภูมิประเทศ - เป็นที่ราบสูง  เป็นรํองลึก กํอให๎เกิดเป็น
ล าห๎วย ซึ่งเป็นแหลํงน้ าส าคัญของชุมชน  

- สภาพพื้นที่เสี่ยงตํอการเกิดน้ าปุาไหล
หลากในชํวงฤดูฝน 

ทรัพยากรธรรมชาติ - มีทรัพยากรแรํแมงกานิส  ซึ่งสามารถ
สร๎างมูลคําให๎แกํชุมชน 

- ทรัพยากรแรํลดลงอยํางเห็นได๎ชัด 
สํงผลกระทบตํอระบบเศรษฐกิจใน
ชุมชน 

งบประมาณ - ได๎รับการจัดสรรงบประมาณตาม พรบ.
ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจ   

- งบประมาณมีจ านวนจ ากัดไมํเพียงพอ
ตํอการพัฒนาท๎องถ่ิน 

 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

2.2 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคต  
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา  การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
พื้นที่

เป้าหมาย 
แนวโน้มในอนาคต 

1.ปัญหาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

1.ถนนเพื่อการขนสํงผลการ
ผลิตทางการเกษตรไมํ
เพียงพอท าให๎การล าเลียง
ผลผลิตไมํสะดวกลําช๎า 

ทุกหมํูบ๎าน 
 
 

-การเกษตรยังเป็นพื้นฐานหลักทาง เศรษฐกิจของประเทศ  
ซ่ึงหากระบบเศรษฐกิจระดับรากหญ๎ามีความแข็งแกรํงจะ
สํงผลให๎เศรษฐกิจของประเทศแข็งแกรํง 
-การพัฒนาระบบขนสํงการล าเลียงผลผลิตจะชํวยให๎ 
ผลผลิตออกสูํตลาดได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว และทันตํอ
ความต๎องการของผู๎บริโภค 

2.เส๎นทางการคมนาคม
ระหวํางหมํูบ๎านหรือระหวําง
สถานที่ราชการที่ส าคัญไมํ
สะดวกในการติดตํอเพื่อรับ
บริการจากหนํวยงานน้ันๆ 

ทุกหมํูบ๎าน 
 
 
 

-การกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท า
ให๎ท๎องถิ่นเป็นหนํวยราชการที่อยูํใกล๎ชิดกับประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น  ประชาชนจะมารับบริการมากขึ้น จ าเป็นอยํางยิ่งที่
ต๎องพัฒนาเส๎นทางการคมนาคมให๎มีความสะดวก 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
พื้นที่

เป้าหมาย 
แนวโน้มในอนาคต 

3.ขาดแหลํงน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภคที่เพียงพอ 
โดยเฉพาะใน ฤดูแล๎งจะ
รุนแรงมาก 

หมํูบ๎านที่ยังไมํ
มีระบบ
ประปา 

 

-น้ าเพื่อการแหลํงน้ าอุปโภคและบริโภค เป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ในการด ารงชีวิต ท๎องถิ่นต๎องดูแลจัดหาให๎เพียงพอ  

4.ระบบไฟฟูายังไมํทั่วถึง
โดย เฉพาะครัวเรือนที่ตั้งอยูํ
หํางจากหมํูบ๎าน และไฟฟูา
เข๎าไมํถึง 

ทุกหมํูบ๎าน 
 
 

-ระบบพลังงานทดแทน จะมีบทบาทส าคัญในอนาคต 
โดยเฉพาะไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์จะสามารถแก๎ปัญหา
ส าหรับพื้นที่หํางไกลคูํสายไฟฟูา 

5.ไฟฟูาสาธารณะยังไมํ
เพียงพอ ส าหรับจุดที่มี
จ าเป็นต๎องติดตั้ง 

ทุกหมํูบ๎าน -ปัญหาความไมํปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนับวันยิ่ง
รุนแรงขึ้น  การติดตั้งไฟฟูาสาธารณจะสามารถลดปัญหา
ได๎ระดับหน่ึง 

2.ปัญหาด๎าน
แหลํงน้ า 

1.ขาดระบบบริหารการ
จัดการน้ าที่ดี  เน่ืองจากใน
ฤดูน้ าหลากจะเกิดปัญหาน้ า
ทํวมเสมอ และในฤดูแล๎งจะ
ประสบปัญหาการขาดแคลน
น้ าอยํางรุนแรง 

ทุกหมํูบ๎าน 
 
 

-การสร๎างระบบบริหารจัดการน้ า ถือวําเป็นการเตรียม
รับมือกับปัญหาน้ าทํวมหรือขาดแคลนน้ าได๎ดีที่สุด ไมํวํา
จะเป็นการสร๎างที่กักเก็บน้ า  การสร๎างระบบชลประทาน 
การสร๎างระบบระบายน้ า ในพื้นที่ต าบล 

2.การใช๎ประโยชน์จากแหลํง
น้ าที่มีอยูํไมํคุ๎มคํา  แหลํงน้ า
นับวํามีประโยชน์มากกวํา
เพื่อการเกษตร การอุปโภค 
บริโภคหากแตํยังสามารถ
สร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎ 
และประโยชน์ในด๎านตํางๆ
นานัปการ 

ทุกหมํูบ๎าน 
 

-การพัฒนาและใช๎ประโยชน์จากแหลํงน้ า จะชํวยให๎ชุมชน
รู๎จักวิธีการหารายได๎ พึ่งตนเอง พึ่งทรัพยากรที่มีอยูํ ซ่ึง
เป็นไปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะเป็นทางออกที่
ส าคัญของโลกในอนาคต 

3.ปัญหาด๎าน
เศรษฐกิจและ
ความยากจน 

1.ประชาชนมีความยากจนมี
ภาระหน้ีสินจ านวนมาก   
เน่ืองจากยังขาดการวาง
แผนการประกอบอาชีพที่ดี 

ทุกหมํูบ๎าน 
 
 
 

-ความเจริญของโลกท าให๎ชีวิต ประ จ าวันเปลี่ยนแปลง 
การวางแผนชีวิตที่ดีจะท าอยูํรอดในสังคม 

 2.ขาดอาชีพเสริมนอกฤดู
การท าการเกษตร ไมํมีอาชีพ
ที่แนํนอน ท าให๎ขาดโอกาสที่
จะพัฒนาและสร๎างรายได๎
ให๎กับครัวเรือน หรือชุมชน 

ทุกหมํูบ๎าน -สภาพอากาศ ฤดูกาลของโลกเปลี่ยนแปลงไป  การพึ่งพา
การเกษตรตามฤดูกาลอยํางเดียว ไมํเพียงพอที่จะสร๎าง
ชุมชนเข๎มแข็ง 

3.การขาดการรวมกลุํมเพื่อ
ประกอบอาชีพ ซ่ึงกลุํม
นับวําเป็นพลังส าคัญใน
ระบบเศรษฐกิจของชุมชน 

ทุกหมํูบ๎าน -ระบบการผลิตแบบกลุํมจะชํวยให๎ สามารถแขํงขันกับ
คูํแขํงได๎ดีกวํา  ทั้งด๎านต๎นทุน แรงงาน และผลผลิต 

4.การขาดเงินทุนประกอบ
อาชีพ ประชาชนสํวนใหญํ
ยังอยูํในฐานะที่ยากจน การ

ทุกหมํูบ๎าน -การสํงเสริมให๎ระบบเศรษฐกิจฐานรากเข๎มแข็งจะท าให๎
เศรษฐกิจของประเทศเข๎มแข็ง และยั่งยืน 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
พื้นที่

เป้าหมาย 
แนวโน้มในอนาคต 

ลงทุนประกอบอาชีพยังขาด
แคลนทุนทรัพย์ 

 5.การขาดความสนใจ 
จริงใจ จริงจัง ของ
ประชาชนในพื้นที่เอง ใน
การเอาใจใสํหรือสนใจกับ
โครงการชํวยเหลือของ
ภาครัฐท าให๎ โครงการที่รัฐ
สํงเสริมไมํประสบ
ความส าเร็จ 

ทุกหมํูบ๎าน -โครงการสํงเสริมตํางๆที่รัฐจัดให๎กับชุมชน จะประสบ
ความส าเร็จ มากหรือน๎อย ขึ้นอยูํกับความรํวมมือ รํวมใจ 
ทัศนคติของแตํละชุมชน ในพื้นที่ 
 

4.ปัญหาด๎าน
สาธารณสุขและ
สังคม 

1.ประชาชนยังขาดความรู๎
และความเข๎าใจในการ
ปูองกันโรคระบาดตํางๆ ท า
ให๎ยากแกํการปูองกัน 

ทุกหมํูบ๎าน -ความเจริญของโลกท าให๎ชีวิต ประ จ าวันเปลี่ยนแปลง 
การวางแผนชีวิตที่ดีจะท าให๎อยูํรอดในสังคม 

2.ประชาชนชนยังขาดความ
สนใจใน การรักษาสุขภาพ 
และปัญหาด๎านสุขอนามัย 

ทุกหมํูบ๎าน -สภาพอากาศ ฤดูกาลของโลกเปลี่ยนแปลงไป  การพึ่งพา
การเกษตรตามฤดูกาลอยํางเดียว ไมํเพียงพอที่จะสร๎าง
ชุมชนเข๎มแข็ง 

3.ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ปุวย
เอดส์ ถูกทอดทิ้ง ไมํได๎รับ
การดูแล ท าให๎ต๎องด ารงชีวิต
อยูํด๎วยความยากล าบาก 

ทุกหมํูบ๎าน -ระบบครอบครัวมีแนวโน๎มเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น  
สภาวะทางเศรษฐกิจจะบีบรัดให๎แตํละคนมํุงเอาตัวรอด 
และเห็นแกํตัว 

4.การแพรํระบาดของยา
เสพติด ยังคงมีอยูํในสังคม 
เน่ืองจากขาดความตํอเน่ือง
ในการปราบปรามและ
ปูองกันปัญหา 

ทุกหมํูบ๎าน -มีการพัฒนาวิธีการขนสํงยาเสพติดรูปแบบใหมํ ท าให๎ยาก
แกํการปูองกันและสกัดก้ัน วิธีที่จะบรรเทาปัญหาได๎ก็คือ
การสร๎างภูมิคุ๎มกันทางสังคม โดยเน๎นที่สถาบันครอบครัว 

5.การทะเลาะวิวาทของ
วัยรุํน มีความรุนแรงมากขึ้น
ทุกวัน  เน่ืองจากคํานิยม 
การเลียนแบบ ที่ผิดๆ การ
สํงเสริมให๎สถาบันครอบครัว
มีความเข๎มแข็งจะบรรเทา
ปัญหาน้ีได๎ 

ทุกหมํูบ๎าน -โครงการสํงเสริมตํางๆที่รัฐจัดให๎กับชุมชน จะประสบ
ความส าเร็จ มากหรือน๎อย ขึ้นอยูํกับความรํวมมือ รํวมใจ 
ทัศนคติของแตํละชุมชน 

 6.ปัญหาที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติเป็นปัญหาที่สร๎าง
ความเสียหายทางเศรษฐกิจ 
ชีวิตและทรัพย์สิน นับวันจะ
ยิ่งรุนแรงขึ้น การเตรียม
ความพร๎อม จะชํวยลดความ
สูญเสียลงได๎ในระดับหน่ึง 

ทุกหมํูบ๎าน -ปรากฏการเอลนิลโย ท าให๎สภาวะอากาศฤดูกาลของโลก
เปลี่ยนแปลง เกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากขึ้น
เรื่อยๆ 

7.เกิดอุบัติเหตุจ านวนมาก ทุกหมํูบ๎าน  -เทคโนโลยีที่เจริญก๎าวหน๎า มีผลกับอัตราการเกิดอุบัติเหตุ 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
พื้นที่

เป้าหมาย 
แนวโน้มในอนาคต 

ในชํวงเทศกาลวันหยุด ท า
ให๎เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต
และ ทรัพย์สิน 

2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์/แนว
ทางการพัฒนา 

การประเมินผลแผนพัฒนาเชิงปริมาณ การประเมิน
ประสิทธิผลเชิงคุณภาพ จ านวน

โครงการ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

งบ 
ประมาณ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
 

 
12 

 
18.18 

 
1,471,000 

 
24.78 

ประชาชนได๎รับบริการ
ด๎านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการอยําง
ทั่วถึงการคมนาคมขนสํง
มีความสะดวกรวดเร็ว 
และมีความปลอดภัย  
สํงผลให๎ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2  ยุทธศาสตร์ที่  2
การพัฒนาด๎าน
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านเศรษฐกิจและการ
ทํองเที่ยว 

 
8 

 
12.12 

 
720,000 

 
12.13 

ประชาชนมีอาชีพและ
รายได๎เพิ่มขึ้น  สํงผลให๎
สามารถยกระดับ
คุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น 

(3) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎าน
การศึกษา และกีฬา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านการศึกษา และการ
กีฬา 
 

 
7 

 
10.61 

 
1,270,892 

 
21.41 

 

ประชาชนทุกระดับมี
โอกาสเข๎าถึงการศึกษา
ได๎มากขึ้น มีแหลํงเรียนรู๎
ที่สามารถเข๎าถึงได๎งําย 
ประชาชนให๎
ความส าคัญกับการออก
ก าลังกาย เลํนกีฬาเพื่อ
สุขภาพ อีกทั้งเพื่อให๎
หํางไกลจากยาเสพติด 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านสังคม
และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านสังคมและ
วัฒนธรรม 
 

 
11 

 
16.67 

 

 
235,000 

 
3.96 

ประชาชนให๎
ความส าคัญตลอดจนมี
การเข๎ารํวม  กิจกรรม
ตําง ๆ เพิ่มมากขึ้น  และ
ให๎ความส าคัญตํอ
กิจกรรมด๎านสังคม เชํน 
กิจกรรมผู๎สูงอายุ, 
กิจกรรมสภาเด็ก ฯลฯ 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านคุณภาพ
ชีวิตและการ
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านคุณภาพชีวิตและ
การสาธารณสุข 

 
9 

 
13.64 

 

 
1,712,000 

 
28.84 

 

ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์
แข็งแรง  อัตราการเกิด
โรคมีแนวโน๎มลดลง  ให๎
ความส าคัญในการดูแล  
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ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์/แนว
ทางการพัฒนา 

การประเมินผลแผนพัฒนาเชิงปริมาณ การประเมิน
ประสิทธิผลเชิงคุณภาพ จ านวน

โครงการ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

งบ 
ประมาณ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

สุขภาพของตนเอง  
ตลอดจนมีความรู๎ความ
เข๎าใจในการควบคุมและ
ปูองกันโรค 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 
 

 
2 

 
3.03 

 
10,000 

 
0.17 

ทรัพยากรธรรมชาติเริ่ม
กลับเข๎าสูํ ความอุดม
สมบูรณ์      ปุาไม๎ต๎นไม๎
ได๎รับการฟื้นฟูเพื่อความ
เป็นปุาที่ยั่งยืน    พื้นที่
ในต าบลมีความสะอาด  
รํมรื่น   มีองค์ความรู๎ที่
สามารถจัดการ  
ทรัพยากรธรรมชาติได๎
อยํางมี ประสิทธิภาพ   

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการและ
การเมือง 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านการเมืองการบริหาร 

 
17 

 
25.76 

 
561,889 

 
8.71 

การบริหารจัดการใน
องค์กรมี ประสิทธิภาพ  
บุคลากรทุกระดับมี
ความรู๎ความเข๎าใจใน
การปฏิบัติงาน มีการ   
บูรณาการรํวมกับ
หนํวยงานอ่ืน  เพื่อให๎
เกิดแนวคิดรํวมในการ
พัฒนาองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

 รวม 166 100 5,980,781 100  
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ส่วนท่ี 3 
ยุทธศาสตรอ์งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตรอ์งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ ศ 2560-2564) 

วิสัยทัศน์ : สูํความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ให๎ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุํงสูํการเปลี่ยน
ผํานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได๎ปานกลางไปสูํ ประเทศที่มีรายได๎สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูํ
รํวมกันอยํางมีความสุข ประชาชนได๎รับประโยชน์สูงสุด 

กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย  
1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตําง 

ๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยูํท าให๎การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตํอเนื่องจาก
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนที่น๎อมน าและประยุกต์ใช๎หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น ศูนย์กลางของการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน 
โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต๎องให๎ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่
มุํงสูํการเปลี่ยนผํานประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได๎ปานกลางไปสูํประเทศที่มีรายได๎สูง มีความมั่นคง และ
ยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข และน าไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ” ของ
ประเทศ   

2. การก าหนดต าแหนํงทางยุทธศาสตร์ของประเทศ ( Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหนํงทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได๎จัดท าข้ึน ประเทศไทย
เป็นประเทศรายได๎สูงที่มีการกระจายรายได๎อยํางเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด๎านการขนสํงและโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาคสูํความเป็นชาติการค๎าและบริการ ( Trading and Service Nation) เป็นแหลํงผลิตสินค๎าเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหลํงอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

เป้าหมาย  
1. การหลุดพ๎นจากกับดักประเทศรายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง 
2. การพัฒนาศักยภาพคนให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร๎าง สังคมสูงวัยอยํางมี
คุณภาพ  
3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
4. การสร๎างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
5. การบริหารราชการแผํนดินที่มีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร์หลัก  
1. ยุทธศาสตร์ด๎านความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน  
4. ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  
6. ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1/2561) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 

- 29 - 

ทิศทางกรอบแนวทางท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางท่ีส าคัญ 
1.ยุทธศาสตร์
ด๎านความ
มั่นคง 

(1) การเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกคอรงระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ  
(3) การปูองกันและแก๎ไขการกํอความไมํสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ๎ 
(4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
(5) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรํวมมือระหวํางประเทศทุกระดับ  
(6) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศและกองทัพ  
(7) การพัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล๎อม และการปกปูองรักษา  ผลประโยชน์แหํงชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร๎างความ
มั่นคงทางอาหารพลังงาน และน้ า 
(8) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข๎องจากแนวดิ่งสูํแนวระนาบมากขึ้น 

2.ยุทธศาสตร์
ด๎านการสร๎าง
ความสามารถ
ในการแขํงขัน  
 

(1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได๎แกํ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร๎างความเช่ือมั่น 
สํงเสริมการค๎าและการลงทุนทั้งภาครัฐและ  เอกชน และพัฒนาประเทศสูํความเป็นชาติ
การค๎าเพื่อเป็นศูนย์กลางการค๎าและได๎ประโยชน์จากหํวงโซํมูลคําในภูมิภาคเพิ่มข้ึน  
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ภาคเกษตร ได๎แกํ เสริมสร๎างฐานการผลิตการเกษตร
ให๎เข๎มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของภาคเกษตร พัฒนาสินค๎าเกษตร
และอาหารที่มีศักยภาพในการแขํงขัน และสํงเสริมเกษตรกร  รายยํอยให๎ปรับไปสูํรูปแบบ
เกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและรวมกลุํมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข๎มแข็ง  
ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ได๎แกํ พัฒนาอุตสาหกรรมสํงออกที่มี
ศักยภาพสูง สร๎างความเข๎มแข็งให๎กับผู๎ประกอบการไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพในอนาคต เป็นต๎น และภาคบริการ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์  การทํองเที่ยว 
ผลักดันประเทศไทยสูํการเป็นศูนย์กลางการให๎บริการสุขภาพ และสํงเสริมธุรกิจบริการที่มี
ศักยภาพ 
(3) พัฒนาผู๎ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได๎แกํ พัฒนาทักษะและองค์ความรู๎ของ
ผู๎ประกอบการ  ไทยพัฒนาและยกระดับผลิต  ภาคแรงงานเพื่อสํงเสริมขีดความสามารถใน
การแขํงขันของประเทศ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมสูํสากลยกระดับศักยภาพ
ของสินค๎าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP) ไทยให๎ก๎าวไกลสูํสากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร  
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเล  ตะวันออก พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญของ
ประเทศ และพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ  
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานในด๎านการขนสํง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา 
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ยุทธศาสตร ์ กรอบแนวทางท่ีส าคัญ 

2.ยุทธศาสตร์
ด๎านการสร๎าง
ความสามารถ
ในการแขํงขัน  
 

(6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนา กับประเทศใน
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ สํงเสริมให๎ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ 
สํงเสริมความรํวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร๎างความมั่นคงด๎านพลังงาน อาหาร 
สิ่งแวดล๎อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติ สํงเสริมบทบาทการเป็นผู๎ประสานประโยชน์ในการ  
เช่ือมโยงและสร๎างความสมดุลของความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับกลุํมอ านาจทางเศรษฐกิจ
ตํางๆ เพิ่มบทบาทและการมีสํวนรํวมของไทยในองค์การระหวํางประเทศในการผลักดันการ
พัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค สนับสนุนการเปิดการค๎าเสรี และสร๎างองค์ความรู๎ด๎านการ
ตํางประเทศตํอสํวนตํางๆ และสาธารณชนไทย 

3.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและ
เสริมสร๎าง
ศักยภาพคน  
 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิตให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนา
เริ่มตั้งแตํในครรภ์และตํอเนื่องไปตลอดชํวงชีวิต  
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพ เทําเทียมและทั่วถึง  
(3) การสร๎างเสริมให๎คนมีสุขภาวะที่ด ี 
(4) การสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทยให๎เอื้อตํอการพัฒนาคน 

4.ยุทธศาสตร์
ด๎านการสร๎าง
โอกาสความ
เสมอภาคและ 
เทําเทียมกัน
ทางสังคม  

(1) การสร๎างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม  
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3) การสร๎างสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอื้อตํอการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) การสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข๎มแข็งของ
ชุมชน  
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให๎เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5.ยุทธศาสตร์
ด๎านการสร๎าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิต ที่
เป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม  
 

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให๎มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุํมน้ า เน๎นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอยํางบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช๎พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมในทุกภาคเศรษฐกิจ  
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
(5) การรํวมลดปัญหาโลกร๎อนและปรับตัวให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6) การใช๎เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล๎อม 

6.ยุทธศาสตร์
ด๎านการปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร 
จัดการภาครัฐ 
 

(1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได๎และรายจํายของภาครัฐ  
(2) การพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนของหนํวยงานภาครัฐ  
(3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร๎างของหนํวยงานภาครัฐ ให๎มีขนาดที่เหมาะสม  
(4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ  
(5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ  
(6) การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(7) การปรับปรุงแก๎ไขกฎหมาย ระเบียบ และข๎อบังคับให๎มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล๎องกับข๎อบังคับสากลหรือข๎อตกลง ระหวํางประเทศ ตลอดจน พัฒนาหนํวยงานภาครัฐ
และบุคลากรที่มีหน๎าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให๎มีศักยภาพ 
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ประเทศไทย 4.0 โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (Thailand 4.0) 
 

“ไทยแลนด์ 4.0”  เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดล
พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต๎การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน๎าคณะ
รักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) ที่เข๎ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ วํา “มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ” ที่มี
ภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด๎านตําง ๆ เพื่อปรับแก๎ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร๎างหนทาง
พัฒนาประเทศให๎เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหมํ ๆที่เปลียนแปลงอยํางเร็ว รุนแรงใน
ศตวรรษที่ 21 ได ๎เพื่อให๎เข๎าใจ “ประเทศไทย 4.0”  ขอไลํเรียงเพื่อให๎เห็นภาพ คือ ประเทศไทยในอดีตที่
ผํานมามีการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจเป็นไปอยํางตํอเนื่องตั้งแตํ ยุคแรก ขอเรียกวํา “ประเทศไทย 1.0” เน๎น
การเกษตรเป็นหลัก เชํน ผลิตและขาย พืชไรํ พืชสวน หมู หมา กา ไกํ เป็นต๎น ยุคสอง ขอเรียกวํา “ประเทศ
ไทย 2.0” เน๎นอุตสาหกรรมแตํเป็นอุตสาหกรรมเบา เชํน การผลิตและขายรองเท๎า  เครื่องหนัง เครื่องดื่ม  
เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุํงหํม เป็นต๎น และปัจจุบัน (2559) จัดอยํูในยุคที่สาม ขอเรียกวํา 
”ประเทศไทย 3.0”  เป็นอุตสาหกรรมหนักและการสํงออก เชํน การผลิตและขาย สํงออกเหล็กกล๎า รถยนต์ 
กลั่นน ามัน แยกก๏าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต๎น แตํ ไทยในยุค 1.0  2.0 และ 3.0 รายได๎ประเทศยังอยูํใน
ระดับปานกลาง อยูํอยํางนี้ไมํได๎ ต๎องรีบพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างประเทศ จึงเป็นเหตุให๎น าไปสูํยุคที่สี ให๎รหัสใหมํ
วํา ”ประเทศไทย 4.0” ให๎เป็นเศรษฐกิจใหมํ ( New Engines of Growth) มีรายได๎สูง โดยวางเปูาหมายให๎
เกิดภายใน 5-6 ปีนี้  คล๎าย ๆ กับการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศที่พัฒนา เชํน 
สหรัฐอเมริกา “ A Nation of Makers ”  อังกฤษ “ Design of Innovation”  อินเดีย “ Made in India” 
หรือ ประเทศเกาหลีใต๎ที่วางโมเดลเศรษฐกิจในช่ือ “ Creative Economy”   
 

“ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุํงมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต๎องการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจ 
ไปสูํ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม ”  โดยมีฐานคิดหลัก คือ 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค๎า “โภคภัณฑ์” ไปสูํสินค๎าเชิง “นวัตกรรม ” .เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด๎วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูํการขับเคลื่อนด๎วยเทคโนโลยี ความคิดสร๎างสรรค์ และนวัตกรรม  และเปลี่ยนจากการ
เน๎นภาคการผลิตสินค๎า ไปสูํการเน๎นภาคบริการมากขึ้น ดังนั้น “ประเทศไทย 4.0” จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการ
ท าที่มีลักษณะส าคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสูํการเกษตรสมัยใหมํ ที่เน๎นการ
บริหารจัดการและเทคโนโลยี ( Smart Farming) โดยเกษตรกรต๎องร่ ารวยข้ึน และเป็นเกษตรกรแบบเป็น
ผู๎ประกอบการ ( Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยูํและรัฐต๎องให๎ความ
ชํวยเหลืออยูํตลอดเวลา ไปสูํการเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหมํที่มีศักยภาพสูง 
เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร๎างมูลคําคํอนข๎างต่ า ไปสูํ High Value Services และเปลี่ยน
จากแรงงานทักษะต่ าไปสูํแรงงานที่มีความรู๎ ความเช่ียวชาญ และทักษะสูง 
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ไทยแลนด์ 4.0 จะพัฒนาเพื่อให๎เกิดผลจริงต๎องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล๎วตํอยอดในกลุํมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย 
ดังนี้ 

1. กลุํมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เชํน สร๎างเส๎นทางธุรกิจใหมํ ( New Startups) ด๎าน
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต๎น 

2. กลุํมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เชํน พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ  เทคโนโลยี
การแพทย์ สปา เป็นต๎น 
3. กลุํมเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุํนยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เชํน 
เทคโนโลยีหุํนยนต์ เป็นต๎น 

4. กลุํมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมตํอและบังคับอุปกรณ์ตํางๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เชํน เทคโนโลยีด๎านการเงิน อุปกรณ์เช่ือมตํอออนไลน์โดยไมํต๎องใช๎คน เทคโนโลยี
การศึกษา อี–มาร์เก็ตเพลส อี–คอมเมิร์ซ เป็นต๎น 

5. กลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคําสูง  เชํน เทคโนโลยีการออกแบบ 
ธุรกิจไลฟ์สไตล์  เทคโนโลยีการทํองเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ  เป็นต๎น 

ไทยแลนด์ 4.0 การพัฒนาประเทศภายใต๎โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะส าเร็จ ใช๎แนวทาง “สาน
พลังประชารัฐ” เป็นตัวการขับเคลื่อน โดยมุํงเน๎นการมีสํวนรํวมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาค
ประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตํางๆ รํวมกันระดมความคิด ผนึกก าลังกัน
ขับเคลื่อน ผํานโครงการ  บันทึกความรํวมมือ  กิจกรรม หรือ งานวิจัยตําง ๆ  โดยการด าเนินงานของ ”
ประชารัฐ ” กลุํมตํางๆ อันได๎แกํ กลุํมที่ 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก๎กฎหมายและ
กลไกภาครัฐ พัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแหํงอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน กลุํมที่ 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหมํและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
กลุํมที่ 3 การสํงเสริมการทํองเที่ยวและไมล์ การสร๎างรายได๎ และการกระตุ๎นการใช๎จํายภาครัฐ กลุํมที่ 4 
การศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู๎น า (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และกลุํมที่ 5 การ
สํงเสริมการสํงออกและการลงทุนในตํางประเทศ รวมทั้งการสํงเสริมกลุํม SMEs และผู๎ประกอบการใหมํ 
(Start Up) ซึ่งแตํละกลุํมก าลังวางระบบและก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอยํางเข๎มข๎น 

โดยสรุป กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต๎ “ประเทศไทย 4.0”  เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็น
การวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต๎นในการขับเคลื่อนไปสูํการเป็นประเทศที่มั่งค่ัง 
มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร๎างเศรษฐกิจ การปฏิรูป
การวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร๎อมๆ กัน  เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคสํวนภายใต๎
แนวคิด “ประชารัฐ ” ที่ผนึกก าลังกับเครือขํายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในและ
ระดับโลก  เป็นแนวคิดทิศทางการพัฒนาประเทศเพื่อก๎าวเข๎าสูํโมเดล “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาลใน
ปัจจุบัน จะเป็นได๎จริงแคํไหนไมํใชํคอยติดตามอยํางเดียว แตํต๎องชํวยกันทุกฝุาย คนละไม๎คนละมือตามภารกิจ
โดยเฉพาะคนในวงการศึกษาคิดวําน่ีเป็นแสงสวํางจ๎าทีเดียวที่จะท าให๎ไทย หลุดพ๎นจาก”ประเทศก าลังพัฒนา” 
กลายเป็น “ประเทศพัฒนาแล๎ว” อยํางแท๎จริง 
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นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน ประกอบด้วย 
๑. การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญ

ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของไทย  รัฐบาลจึงถือเป็นหน๎าที่ส าคัญ
ยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว๎ด๎วยความจงรักภักดีและปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ  โดยจะใช๎
มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการด าเนินการกับผู๎คะนองปาก ยํามใจหรือประสงค์ร๎าย  มุํงสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไมํค านึงถึง
ความรู๎ส านึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก  ตลอดจนเผยแพรํความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎อง
และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน  ทั้งจะสนับสนุนโครงการ
ทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สํงเสริมให๎เจ๎าหน๎าที่สถานศึกษา  ตลอดจนหนํวยงานทั้งหลายของรัฐ
เรียนรู๎เข๎าใจหลักการทรงงาน  สามารถน าหลักดังกลําวมาประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา  
ตลอดจนเรํงขยายผลตามโครงการและแบบอยํางที่ทรงวางรากฐานไว๎ให๎แพรํหลายเป็นที่ประจักษ์และเกิด
ประโยชน์ในวงกว๎างอันจะชํวยสร๎างความสมบูรณ์พูนสุขแกํประชาชนในที่สุด 

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตํางประเทศ 
๒.๑ ในระยะเรํงดํวน รัฐบาลให๎ความส าคัญตํอการเตรียมความพร๎อมสูํประชาคมการเมือง

และความมั่นคงอาเซียนในกิจการ  ๕  ด๎าน ได๎แกํ การบริหารจัดการชายแดน การสร๎างความมั่นคงทางทะเล  
การแก๎ไขปัญหาอาชญากรรมข๎ามชาติ  การสร๎างความไว๎วางใจกับประเทศเพื่อนบ๎าน  และการเสริมสร๎าง
ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารรํวมกันของอาเซียนโดยเน๎นความรํวมมือเพื่อปูองกัน  แก๎ไขข๎อพิพาทตําง  
ๆ และการแก๎ไขปัญหาเส๎นเขตแดนโดยใช๎กลไกทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตาม
กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล  

๒.๒ เรํงแก๎ไขปัญหาการใช๎ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต ๎ 
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพของกองทัพและระบบปูองกันประเทศให๎ทันสมัย มีความ

พร๎อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ  
๒.๔ เสริมสร๎างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่วํานโยบายการตํางประเทศ

เป็นสํวนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผํนดิน  
๓. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร๎างโอกาสการเข๎าถึงบริการของรัฐ ความเหลื่อมล้ าใน

สังคมเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย๎งและความเดือดร๎อนทั้งหลายของประชาชน จึงมีนโยบายที่จะ
ด าเนินการ  ดังนี้ 

๓.๑ ในระยะเฉพาะหน๎า จะเรํงสร๎างโอกาส อาชีพ และการมีรายได๎ที่มั่นคง แกํผู๎ที่เข๎าสูํ
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตร ีผู๎ด๎อยโอกาส และแรงงานข๎ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร๎อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน  

๓.๒ ปูองกันและแก๎ไขปัญหาการค๎ามนุษย ์รวมถึงปัญหาผู๎หลบหนีเข๎าเมืองการทารุณกรรม
ตํอแรงงานข๎ามชาติ  

๓.๓ ในระยะตํอไป จะพัฒนาระบบการค๎ุมครองทางสังคม ระบบการออมและระบบ
สวัสดิการชุมชนให๎มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน  

๓.๔ เตรียมความพร๎อมเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ เพื่อสํงเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือ
กิจกรรมที่เหมาะสม  

๓.๕ เตรียมความพร๎อมเข๎าสูํสังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน  
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๓.๖ จัดระเบียบสังคม  สร๎างมาตรฐานด๎านคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลให๎แกํ
เจ๎าหน๎าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช๎คํานิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แหํงชาติที่ได๎ประกาศไว๎แล๎ว 

๓.๗แก๎ปัญหาการไร๎ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตปุาสงวนโดยการกระจายสิทธิ
การถือครองให๎แกํผู๎ที่อยูํในพื้นที่ที่ไมํได๎รุกล้ าและออกมาตรการปูองกันการเปลี่ยนมือไปอยูํในครอบครองของผู๎
ที่มิใชํเกษตรกร  

๔. การศึกษาและเรียนรู๎ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รัฐบาลจะน้ าการศึกษา  ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยมาใช๎สร๎างสังคมให๎เข๎มแข็งอยํางมีคุณภาพ
และคุณธรรมควบคํูกัน  ดังนี้ 

๔.๑ จัดให๎มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู ๎ 
๔.๒ ในระยะเฉพาะหน๎า  จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให๎

สอดคล๎องกับความจ าเป็นของผู๎เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการ
กู๎ยืมเงินเพื่อการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแกํผู๎ยากจนหรือด๎อยโอกาส  

๔.๓ ให๎องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินและประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสรํวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรํวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู ๎ 

๔.๔ พัฒนาคนทุกชํวงวัยโดยสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  
๔.๕ สํงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน  
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นคร ู 
๔.๗ ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ  
๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟ ู และเผยแพรํมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญา

ท๎องถ่ิน รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย  
๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ๎านและวัฒนธรรม

สากล และการสร๎างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล  
๔.๑๐ ปลูกฝังคํานิยมและจิตส านึกที่ด ีรวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่

สาธารณะให๎เยาวชนและประชาชนได๎มีโอกาสแสดงออกอยํางสร๎างสรรค์ 
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด๎านสาธารณสุข  และสุขภาพของประชาชน   รัฐบาลจะวางรากฐาน  

พัฒนา และเสริมความเข๎มแข็งให๎แกํการให๎บริการด๎านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนโดยเน๎นความ
ทั่วถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  ดังนี้ 

๕.๑ วางรากฐานให๎ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคสํวนอยํางมี
คุณภาพโดยไมํมีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแตํละระบบ  

๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน๎นการปูองกันโรคมากกวํารอให๎ปุวยแล๎วจึงมารักษา 
สร๎างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยูํที่สํวนกลางปรับระบบการจ๎างงาน  

๕.๓ เสริมความเข๎มแข็งของระบบเฝูาระวังโรคระบาด  
๕.๔ปูองกันและแก๎ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน าไปสูํการบาดเจ็บและ

เสียชีวิต  
๕.๕ สํงเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ  
๕.๖ ประสานการท างานระหวํางภาคสํวนตําง ๆ ในสังคม  
๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด๎านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข  
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๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น ๓ ระยะ  ดังนี้ 
๖.๑ ในระยะเรํงดํวน เรํงจํายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ที่ยังค๎างอยูํกํอนที่จะ

พ๎นก าหนดภายในสิ้นปีนี้  และสานตํอนโยบายงบประมาณกระตุ๎นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบ
แหํงชาติได๎จัดท าไว๎  

๖.๒ สานตํอนโยบายงบประมาณกระตุ๎นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแหํงชาติได๎
จัดท าไว๎  

๖.๓ กระตุ๎นการลงทุนด๎วยการเรํงพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
๖.๔ ดูแลเกษตรกรให๎มีรายได๎ที่เหมาะสมด๎วยวิธีการตําง ๆ  
๖.๕ ลดอุปสรรคในการสํงออกเพื่อให๎เกิดความคลํองตัว  
๖.๖ ชักจูงให๎นักทํองเที่ยวตํางชาติเข๎ามาเที่ยวในประเทศไทย  
๖.๗ ในระยะตํอไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให๎สอดคล๎องกัน 
๖.๘ แก๎ปัญหาน้ าทํวมในฤดูฝนทั้งที่ทํวมเป็นบริเวณกว๎างและทํวมเฉพาะพื้นที่และปัญหา

ขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล  
๖.๙ ปฏิรูปโครงสร๎างราคาเช้ือเพลิงประเภทตําง  ๆ ให๎สอดคล๎องกับต๎นทุนและให๎มีภาระ

ภาษีที่เหมาะสมระหวํางน้ ามันตํางชนิดและผู๎ใช๎ตํางประเภท  
๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให๎จัดเก็บได๎อยํางครบถ๎วน  
๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดข้ึนในชํวงรัฐบาลที่ผํานมา  
๖.๑๒ ในระยะยาว พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการขนสํงและคมนาคม 
๖.๑๓ ปรับโครงสร๎างการบริหารจัดการในสาขาขนสํงที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของ

หนํวยงานระดับนโยบาย หนํวยงานก ากับดูแล และหนํวยปฏิบัติที่ชัดเจนและจัดต้ังหนํวยงานก ากับดูแลระบบ
ราง  

๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให๎มีประสิทธิภาพ  โปรํงใส  
และตรวจสอบได๎  

๖.๑๕ ในด๎านเกษตรกรรม ด าเนินการใน ๒ เรื่องใหญ ํคือ การปรับโครงสร๎างการผลิตสินค๎า
เกษตรให๎สอดคล๎องกับความต๎องการด๎วยวิธีการตําง ๆ  

๖.๑๖ ในด๎านอุตสาหกรรม สํงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล๎องกับศักยภาพพื้นฐาน
ของประเทศ  

๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมให๎เข๎มแข็ง 
สามารถแขํงขันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

๖.๑๘ สํงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให๎เริ่มขับเคลื่อนได๎
อยํางจริงจัง  

๗. การสํงเสริมบทบาทและการใช๎โอกาสในประชาคมอาเซียน   การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนซึ่งจะมีผลใช๎บังคับอยํางเต็มที่  ณ สิ้นปี ๒๕๕๘ จะเกิดประโยชน์แกํประเทศไทยเป็นอยํางมาก  หาก
ประเทศไทยเตรียมการในเรื่องตําง ๆ ให๎พร๎อม ดังนี้ 

๗.๑ เรํงสํงเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค๎า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยาย
ความรํวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ๎าน 
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๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแขํงขันของผู๎ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล๎องกับ
ข๎อตกลงในการเคลื่อนย๎ายในด๎านสินค๎า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตตําง  ๆ ที่เปิดเสรี
มาก 

๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงาน
วิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไมํมีทักษะ  

๗.๔ เรํงพัฒนาความเช่ือมโยงด๎านการขนสํงและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน โดยเรํงขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความรํวมมือ 

๗.๕ ตํอเช่ือมเส๎นทางคมนาคมขนสํงและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสูํแหลํง
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคําทั้งภายในประเทศและเช่ือมโยงกับอาเซียน เพื่อยกระดับ 

๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด๎านการค๎าชายแดนและโครงขํายการ
คมนาคมขนสํงบริเวณประตูการค๎า 

๘. การพัฒนาและสํงเสริมการใช๎ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา  และ
นวัตกรรม  เพื่อน าไปสูํการผลิตและบริการที่ทันสมัย ดังนี้ 

๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มคําใช๎จํายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
๘.๒ เรํงเสริมสร๎างสังคมนวัตกรรม โดยสํงเสริมระบบการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงระหวําง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
๘.๓ ปฏิรูประบบการให๎สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคตํอการน างานวิจัยและ

พัฒนาไปตํอยอดหรือใช๎ประโยชน์  
๘.๔ สํงเสริมให๎โครงการลงทุนขนาดใหญํของประเทศ  
๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให๎มีโครงสร๎างพื้นฐานด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด๎านการ

วิจัยและพัฒนา และด๎านนวัตกรรม 
๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร  และการสร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ์กับการใช๎

ประโยชน์อยํางยั่งยืน  ดังนี้ 
๙.๑ ในระยะเฉพาะหน๎า เรํงปกปูองและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรปุาไม๎และสัตว์ปุา  
๙.๒ สํงเสริมการอนุรักษ์และใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทาง

ชีวภาพอยํางยั่งยืน  
๙.๓ ในระยะตํอไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก๎ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึด

แนวพระราชด าริที่ให๎ประชาชนสามารถอยูํรํวมกับปุาได๎  
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให๎เป็นเอกภาพในทุกมิติ 
๙.๕ เรํงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค  

๑๐. การสํงเสริมการบริหารราชการแผํนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐระบบราชการเป็นระบบที่ใหญํโตมหึมา ประกอบด๎วยบุคลากร งบประมาณและ
อ านาจตามตัวบทกฎหมาย  ตลอดจนดุลพินิจอันกว๎างขวางของเจ๎าหน๎าที่ซึ่งสามารถให๎คุณให๎โทษให๎ความ
สะดวก  หรือเป็นอุปสรรคตํอการท ามาหากินและการด ารงชีวิตได๎  การจัดอันดับความนําเช่ือถือและความ
สะดวกหรือยากงํายในการท าธุรกิจในประเทศไทยมาแล๎ว  รัฐบาลจึงมีนโยบาย  ดังนี้ 

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด๎านองค์กรหรือหนํวยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ  
ภูมิภาค และท๎องถ่ิน  
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๑๐.๒ ในระยะแรก  กระจายอ านาจเพื่อให๎ประชาชนสามารถเข๎าถึงบริการสาธารณะได๎
โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก  

๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหนํวยงานของรัฐให๎มีประสิทธิภาพ สามารถให๎บริการเชิงรุก 
๑๐.๔ เสริมสร๎างระบบคุณธรรมในการแตํงตั้งและโยกย๎ายบุคลากรภาครัฐ 
๑๐.๕ ใช๎มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังคํานิยม คุณธรรม จริยธรรม  และจิตส านึกใน

การรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข๎าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต  
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให๎มีกฎหมายเพื่อให๎ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ๎อนในภาครัฐทุกระดับ 
๑๐.๗ สํงเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือขํายตําง ๆ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในสังคมที่อารยะ การยึดหลักนิติธรรม  ดังนี้ 
๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหน๎า  จะเรํงปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและ

กฎหมายอื่น ๆ ที่ล๎าสมัย ไมํเป็นธรรม ไมํสอดคล๎องกับความตกลงระหวํางประเทศ  
๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหนํวยงานที่มีหน๎าที่ให๎ความเห็นทางกฎหมายและจัดท ากฎหมายให๎

สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางรวดเร็ว  
๑๑.๓ ในระยะตํอไปจัดต้ังองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง

ของรัฐ 
๑๑ .๔ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู๎ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช๎เพื่อเรํงรัดการ

ด าเนินคดีทุกขั้นตอนให๎ 
๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการชํวยเหลือทางกฎหมายและคําใช๎จํายแกํประชาชนที่ไมํได๎รับ

ความเป็นธรรม 
๑๑.๖ น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการปูองกันการฟอกเงินมาใช๎ในการปูองกันและ

ปราบปรามผู๎มีอิทธิพลและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มี  9  ด้าน  ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมในสังคม  
2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสูํสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางยั่งยืน   
3  ยุทธศาสตร์ความเข๎มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
4 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจสูํการเติบโตอยํางมีคุณภาพและยั่งยืน 
5  ยุทธศาสตร์การสร๎างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
6  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน   
7. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ เพื่อให๎เกิดประโยชน์ตํอประชาชนอยํางแท๎จริง 
8. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให๎เกิดความมั่นคงอยํางทัดเทียมใน

อาเซียนและประชาคมโลก 
   9. ยุทธศาสตร์การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด และการทุจริตอยํางยิ่งยืน 
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน  
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อสํวนรวม  
3. กตัญญ ูตํอพํอแมํ ผู๎ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝุหาความรู๎ หมั่นศึกษา เลําเรียน ทั้งทางตรงและทางอ๎อม  
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5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีตํอผู๎อื่น เผื่อแผํและแบํงปัน  
7. เข๎าใจ เรียนรู๎ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต๎อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู๎น๎อยรู๎จักการเคารพผู๎ใหญํ  
9. มีสต ิรู๎ตัว รู๎คิด รู๎ท า รู๎ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัว  
10. รู๎จักตนเองอยูํได๎โดยใช๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ  

พระเจ๎าอยํูหัว รู๎จักอดออมไว๎ใช๎เมื่อยามจ าเป็น มีไว๎พอกินพอใช๎ ถ๎าเหลือก็แจกจําย จ าหนําย และขยายกิจการ 
เมื่อมีความพร๎อม โดยมีภูมิคุ๎มกันที่ดี  

11. มีความเข๎มแข็งทั้งรํางกายและจิตใจ ไมํยอมแพ๎ตํออ านาจฝุายตําง ๆ  หรือกิเลส  มีความละอาย
เกรง กลัวตํอบาป ตามหลักของศาสนา  

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของสํวนรวม และตํอชาติ มากกวําผลประโยชน์ของตนเอง 
 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างด๎านเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสังคมและวัฒนธรรม 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษาและการกีฬา 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านระบบสาธารณสุข 
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเมือง-การบริหาร 
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ตารางสรุปงบประมาณโครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
(พ.ศ. 2561 - 2564) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณรวม 4 ป ี

กลุ่มจังหวัด 
ส่วนราชการ 
(Function) 

รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  
สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้าน
อุตสาหกรรม   การท่องเท่ียวและบริการ 

14 1,126,564,000  1,126,564,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  
ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า 
การลงทุน และการค้าชายแดนเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขันท้ังในและ
ต่างประเทศ 

26 2,234,840,000 40,000,000 2,274,840,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  
พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดท้ังในและ
ต่างประเทศ 

6 716,680,000  716,680,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วม 
ตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

8 1,179,944,460 17,402,371,440 18,582,315,900 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ 

1 20,000,000  20,000,000 

รวม 55 5,278,028,460  17,447,371,440  22,720,399,900 
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บัญชีโครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2564)  
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร ์

 

 

ประเด็นศาสตร์ที่ 1 สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
1 โครงการเสริมสร๎างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การทํองเที่ยวกลุํมจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 
145,000,000 

2 โครงการสํงเสริมการสร๎างมูลคําเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการทํองเที่ยว 
ของกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

232,000,000 

3 โครงการสํงเสริมการขยายตลาดทํองเที่ยวกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
ทั้งในประเทศและตํางประเทศ 

208,000,000 

4 โครงการสืบสานประเพณีล๎านนาฟื้นคุณคําสูํชุมชนเพื่อการทํองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

16,800,000 

5 โครงการตามรอยอารยธรรมล๎านนาตะวันตกเพื่อการทํองเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม 

42,200,000 

6 โครงการสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ 22,720,000 
7 โครงการพัฒนาเครือขําย โดยการฝึกอบรมด๎านการทํองเที่ยว 16,560,000 
8 โครงการสํงเสริมทางด๎านกีฬาเอ็กส์ทรีม แอดเวนเจอร์ ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ 8,284,000 
9 โครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรมชาติพันธ์ุล๎านนาสูํอาเซียน 78,200,000 

10 โครงการขํวงวัฒนธรรมล๎านนา 22,000,000 
11 โครงการสํงเสริมการสร๎างมูลคําเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการทํองเที่ยวเชิง

สุขภาพของกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
46,800,000 

12 โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส๎นทางเพื่อการทํองเที่ยว 40,000,000 
13 โครงการพัฒนาเมืองล๎านนานํามอง บริเวณเมืองเกําล าปาง ล าพูนและเชียงใหม ํ 228,000,000 
14 โครงการสํงเสริมการทํองเที่ยวแบบบูรณาการและยุทธศาสตร์การทํองเที่ยวเชิง

นิเวศและวัฒนธรรมของกลุํมจังหวัด 
20,000,000 

รวม 1,126,564,000 
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บัญชีโครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2564)  
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร ์

 

ประเด็นศาสตร์ที่ 2 ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการเสริมสร๎างศักยภาพผู๎ประกอบการธุรกิจอาหารด๎วยแนวคิดนวัตกรรมแบบ

เปิด (Open Innovation) 
21,760,000 

2 โครงการพัฒนาผู๎ประกอบการกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สูํการเป็นนักการ
ตลาดสากล  Lanna Creative Learning Hub 

216,000,000 

3 โครงการสร๎างความเข๎มแข็งเครือขํายธุรกิจกลุํมล๎านนา (Biz Club Northern 1) 12,000,000 
4 โครงการพัฒนาเครือขํายการค๎าการลงทุนสูํตลาดอาเซียน 20,000,000 
5 โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส๎นทางเพื่อสํงเสริมการค๎าชายแดน 210,000,000 
6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเช่ือมโยงการค๎าชายแดน 240,000,000 
7 โครงการสร๎างถนนจากบ๎านน้ าเพียงดินไปถึงสันเขตชายแดนเมียนมา 9,980,000 
8 โครงการศึกษาการกํอสร๎างสนามบินนานาชาติแหํงที่ 2 เชิงเปรียบเทียบ 40,000,000 
9 โครงการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟล าปาง ล าพูน และ

เชียงใหมํ เพื่อเตรียมความพร๎อมรองรับระบบ Rail logistic ของภาคเหนือตอนบน 
68,000,000 

9 โครงการล๎านนาเมืองนําอยูํ (Lanna Go Green) 32,000,000 
10 โครงการ Lanna Wellness (Health and Beauty) 23,400,000 
11 โครงการสํงเสริมพัฒนาและประชาสัมพันธ์การค๎าชายแดนกลุํมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1  
12,000,000 

12 โครงการสํงเสริมการค๎า การลงทุนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสร๎างสรรค์สูํ
สากล 

244,000,000 

13 โครงการสร๎างสรรค์หัตถอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน ๑ สูํไทยแลนด์ ๔.๐ 
(Northern Creative Craft To Thailand 4.0) 

8,200,000 

14 โครงการโรงงานต๎นแบบอุทยานอาหารภาคเหนือ (Northern Thailand Food 
Valley Pilot Plant) 

98,500,000 

15 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแตํงกายพื้นเมืองสูํเชิงพาณิชย ์ 24,000,000 
16 โครงการพัฒนาสร๎างสรรค์สินค๎านวัตกรรมจากวัสดุที่ไมํใช๎แล๎วโดยเทคโนโลยีการ

ผลิตที่สะอาด ๓R 
40,000,000 

17 โครงการยกระดับหัตถกรรมท๎องถ่ินสูํอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ (Reinvented Craft) 45,000,000 
18 โครงการพื้นที่สร๎างสรรค์งานออกแบบอุตสาหกรรม (Creative Industrial DEsign 

Space : CIDES) 
50,000,000 

19 โครงการเสริมสร๎างศักยภาพการพัฒนาการค๎ากับประเทศเพื่อนบ๎าน 40,000,000 
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ประเด็นศาสตร์ที่ 2 ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ (ต่อ) 
ท่ี โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
20 โครงการ Lanna - ASEAN+3 (International Creative Culture and 

Trend) 
65,000,000 

21 ศูนย์กลางการเช่ือมโยงเพื่อจ าหนํายและกระจายสินค๎า OTOP & SME (Supply 
Chain Operation Center for Otop & SME : SCOS) 

320,000,000 

22 สร๎างสรรค์ปั้นแตํง แหลํงอาหารล๎านนา สร๎างมูลคํา พัฒนาสูํสากล (Northern 
Food  Valley Expo) 

60,000,000 

23 โครงการนวัตกรรมตํอยอดอุตสาหกรรมสร๎างมูลคําเพิ่มสูํตลาดสากล  
(Northern  Inno Showcase) 

40,000,000 

24 ศูนย์สํงเสริมการเรียนรู๎วิวัฒนาการสินค๎าโอท็อป สินค๎าวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยํอม (เพื่อการ พัฒนาสินค๎าและศักยภาพของผู๎ประกอบการ) 

195,000,000 

25 โครงการสํงเสริมการตลาด การจัดแสดงสินค๎าที่มีศักยภาพเพื่อสํงเสริมการค๎า
การลงทุน 
ของกลุํมจังหวัด lanna expo 

140,000,000 

รวม 2,274,840,000 

 
บัญชีโครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2564)  

แยกตามประเด็นยุทธศาสตร ์
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเกษตรมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการเสริมสร๎างศักยภาพบุคลากรในระบบธุรกิจเกษตร 80,000,000 
2 โครงการสร๎างความเข็มแข็งเครือขํายบุคลากรในระบบธุรกิจเกษตร 64,000,000 
3 โครงการควบคุมตรวจสอบสร๎างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร 

แบบเบ็ดเสร็จ 
80,000,000 

4 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันในระบบธุรกิจเกษตร 111,000,000 
5 โครงการมาตรฐานสินค๎าเกษตรกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 32,000,000 
6 โครงการยกระดับการแขํงขันในระบบธุรกิจการเกษตร 349,680,000 

รวม 716,680,000 
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บัญชีโครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2564)  
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร ์

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ        
และมีส่วนร่วม ตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการแก๎ไขปัญหาหมอกควันและไฟปุาภาคเหนือตอนบน 1 190,859,300 
2 โครงการบริหารจัดการขยะ 65,500,000 
3 โครงการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และสาธารณภัย 
66,395,560 

4 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสํงเสริมการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอยําง
ค๎ุมคํา 

348,789,600 

5 โครงการที่การจัดการน้ าและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 9,142,759,420 
6 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน 4,719,777,840 
7 โครงการจัดหาแหลํงน้ าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 2,359,888,920 
8 โครงการปูองกันและบรรเทาภัย 1,179,945,260 

รวม 18,073,915,90
0 
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แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน  
   (พ.ศ. 2561 - 2564) 

 การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน 4 ปี รอบใหมํ (พ.ศ. 2561-2564) ได๎ด าเนินการ                         
ตามกระบวนการข้ันตอนที่ก าหนด รวมทั้งการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยการบริหารงานจังหวัด                    
และกลุํมจังหวัด พ.ศ.2551  

 แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน (พ.ศ. 2561-2564) มีการทบทวนเพื่อให๎สอดคล๎องกับนโยบาย                       
ของรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12                      
แผนพัฒนาภาค รวมทั้งสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให๎สามารถก าหนดทิศทางการพัฒนา                                    
ในระยะ 4 ปี ให๎มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพและสามารถขับเคลื่อนให๎บรรลุยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว๎                  
จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามองค์ประกอบตํางๆ ดังนี้ 

แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน  

1. วิสัยทัศน์ :  เมืองแห่งความสุข  บนความพอเพียง 
 

1.1 นิยามวิสัยทัศน์ 
      “เมืองแหํงความสุข บนความพอเพียง” หมายถึง “ประชาชนในจังหวัดล าพูนมีความสุขจาก

คุณภาพชีวิตและอยูํในสภาวะแวดล๎อมที่ดี” 
 

1.2 ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์  
      ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์แบํงออกเป็น 2 สํวน ดังนี้  

(1) ตัวช้ีวัดความสุข   
(2) ตัวช้ีวัดความพอเพียง  
โดยการวัดความสุขของประชาชนในจังหวัดจากคุณภาพชีวิต อ๎างอิงตัวช้ีวัดที่ปรับปรุงจากดัชนี

คุณภาพชีวิต ของคณะกรรมการอ านวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พชช. (2558)  ซึ่งสามารถ
ใช๎ข๎อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข๎อมูลพื้นฐาน  และได๎น าเอา แนวคิดคุณภาพชีวิต (quality of life)                         
ของ OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development) มาปรับปรุงให๎
สอดคล๎องกับบริบทเฉพาะของจังหวัดล าพูน โดยแบํงออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

1) ความจ าเป็นข้ันพื้นฐาน       
2) การพัฒนาทุนมนุษย์  
3) การเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
5) คุณธรรมและความสามัคคีของคนในสังคม  

มีรายละเอียดตัวช้ีวัดภายในแตํละหมวดแยกตามประเด็นความสุขและความพอเพียง ดังนี้ 
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 ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน พ.ศ. 2561 – 2564 
 

ตัวชี้วัด ความสุข ความพอเพียง 
หมวดท่ี 1 ความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน (Basic living needs)   

1.1 ร๎อยละของสถานพยาบาลที่ได๎รับการรับรองคุณภาพ HA  (มีภูมิคุ๎มกัน) 
1.2 ร๎อยละของครัวเรือนที่เข๎าถึง น้ าเพื่ออุปโภคบริโภค ไฟฟูา และ 
อินเตอร์เนต 

 (มีภูมิคุ๎มกัน) 

1.3 ร๎อยละของครัวเรือนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร๎อย สะอาด ถูก
สุขลักษณะ  และ ไมํถูกรบกวนจากมลพิษ 

 (มีภูมิคุ๎มกัน) 

1.4 ร๎อยละของครัวเรือนที่มีความอบอุํน ภูมิคุ๎มกัน และ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน  

 (มีภูมิคุ๎มกัน) 

หมวดท่ี 2 การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human capital development)   

2.1 จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุระหวําง 15-59 ป ี   (มีความรู๎) 
2.2 ร๎อยละเด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ที่ไมํได๎ เรียนตํอและยังไมํมี
งานท าได๎รับการฝึกอบรมด๎านอาชีพ 

  (มีความรู๎) 

2.3 สัดสํวนคนอายุ 15 -60 ปีเต็ม อําน เขียน ภาษาไทย และคิดเลข
อยํางงํายได๎  

  (มีความรู๎) 

2.4 ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน)   

หมวดท่ี 3 การเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
(Economic Growth and Stability) 

  

3.1 อัตรารายได๎ของครัวเรือนตํอหัวเฉลี่ย (บาท/คน/ครัวเรือน)   

3.2 อัตราการออมของครัวเรือนตํอหัวเฉลี่ย (บาท/คน/ครัวเรือน)  (พอประมาณ) 
3.3 อัตราสํวนหนี้ตํอรายได๎ของครัวเรือนเฉลี่ย* (ร๎อยละ)  (พอประมาณ) 
3.4 อัตราการวํางงาน* (ร๎อยละ)   

3.5 สัดสํวนของประชากรที่อยูํใต๎เส๎นความยากจน  (ร๎อยละ)   

3.6 คําสัมประสิทธ์ิการกระจายรายได๎ (คําสัมประสิทธ์ิ จีนี)่   

หมวดท่ี 4 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
(Energy & Environmental Preservation) 

  

4.1 อัตราเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปุาในจังหวัด   

4.2 สัดสํวนปริมาณขยะในจังหวัดตํอประชากร   

4.3 สัดสํวนการใช๎ไฟฟูา และ น้ ามันเช้ือเพลิงของครัวเรือน  (พอประมาณ) 
4.4 สัดสํวนการใช๎ไฟฟูา และ น้ ามันเช้ือเพลิงของอุตสาหกรรม  (พอประมาณ) 

หมวดท่ี 5 คุณธรรมและความสามัคคีของคนในชุมชน  
(Community Moral and Solidarity) 

  

5.1 จ านวนหมูํบ๎านศีล 5 ตัวอยําง   (มีคุณธรรม) 
5.2 จ านวนคนในครัวเรือนมีสํวนรํวมท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน ์   (มีคุณธรรม) 
5.3 สัดสํวนผู๎สูงอายุ คนพิการ ได๎รับการดูแลจากครอบครัว หรือ 
สังคม 

  (มีคุณธรรม) 
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2. พันธกิจ (Missions) 
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดล าพูน ปี พ.ศ.2561 – 2564 มีพันธกิจ 6 ด๎าน ดังนี้ 
(1) สํงเสริม ยกระดับ และ พัฒนาหัตถกรรมในจังหวัดล าพูน ด๎วยนวัตกรรมอยํางสร๎างสรรค์ 
(2) สร๎างมูลคําเพิ่ม ให๎สินค๎าเกษตรด๎วยมาตรฐานความปลอดภัย อยํางปราดเปรื่อง 
(3) สร๎างมูลคําเพิ่มและกระจายรายได๎จากการทํองเที่ยวในจังหวัดล าพูน บนฐานวัฒนธรรมอยําง

ยั่งยืน 
(4) ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดล าพูน อยํางเทําเทียม 
(5) อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม อยํางสมดุล 
(6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับสรรถนะของบุคลากรให๎มีคุณภาพ  

บูรณาการการท างานระหวํางหนํวยงาน สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน เพื่อยกระดับ 
ความสามารถในการแขํงขันของจังหวัด 

3. ประเด็นยุทธศาสตร ์(Strategies) (เรียงตามล าดับความส าคัญ)  
(1) เมืองหัตถ นวัตกรรม สร๎างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) 
(2) เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City) 
(3) เมืองจุดหมายปลายทางแหํงการทํองเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม  

(Cultural Experience Destination) 
(4) เมืองแหํงคุณภาพชีวิต (Quality of Life)  
(5) เมืองนิเวศน์ (Eco - Town) 
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4. เป้าประสงค์รวม 
เป้าประสงค์ 1 การเติบโตของรายได๎ของครัวเรือน (household income) และการจ๎างงาน 

(employment) ที่เกิดจากการพัฒนาสินค๎าหัตถกรรมด๎วยความคิดสร๎างสรรค์ 
และนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ 2 การเติบโตของรายได๎ของครัวเรือน (household income) และการจ๎างงาน 
(employment) ที่เกิดจากการพัฒนาสินค๎าเกษตรที่ได๎รับการยกระดับมาตรฐาน 
ความปลอดภัยและเทคโนโลย ี 

เป้าประสงค์ 3 การเติบโตของรายได๎ของครัวเรือน (household income) และการจ๎างงาน 
(employment) ที่เกิดจากการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกชํวงวัย (ปฐมวัย แรงงาน ผู๎สูงอายุ และ 
ผู๎ด๎อยโอกาส) 

เป้าประสงค์ 5 เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอยํางยั่งยืน  

5. จุดเน้นต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 
เพื่อให๎การพัฒนาจังหวัดล าพูนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได๎มีการ

ก าหนด 
ต าแหนํงเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาให๎จังหวัดล าพูนมีความได๎เปรียบในการแขํงขัน ตามจุดเดํนของจังหวัด                    
และสอดคล๎องกับบริบทภายนอก ที่เป็นโอกาสในการพัฒนาจังหวัดล าพูน จึงมีการก าหนดจุดเน๎นต าแหนํง                           
ทางยุทธศาสตร์ (Strategic positioning) ใน 3 ด๎าน ดังนี ้

1. เมืองหัตถ นวัตกรรม สร๎างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) 
2. เมืองเกษตรปลอดภัย (Safe Agriculture) 
3. เมืองจุดหมายปลายทางการทํองเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม  

6. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายการพัฒนา และกลยุทธ์   

6.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft 
Innopolis) 

6.1.1 ที่มาและทิศทางในการพัฒนา :  
จังหวัดล าพูนมีศักยภาพและความโดดเดํนทางด๎านศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา ที่สืบทอดมายาวนานโดย

ปัจจุบันยังมีการถํายทอดภูมิปัญญา จนเป็นสินค๎าหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ โดยเฉพาะผ๎าฝูายทอมือพื้นบ๎าน
ของกลุํมชาติพันธ์ุตํางๆ อาทิ ผ๎าฝูายยกดอก ผ๎าฝูายลายโบราณ ผ๎าทอกะเกรี่ยง ผ๎าทอไทลื้อ                             
และผ๎าไหมยกดอกอันเป็นที่ยอมรับ และได๎รับการจดทะเบียนสิ่งบํงช้ีทางภูมิศาสตร์ และมีการอนุรักษ์ 
ถํายทอดสูํคนรุํนถัดไปผํานสถาบันผ๎าทอมือหริภุญชัย และกลุํมวัฒนธรรมพื้นบ๎านในอ าเภอตํางๆ นอกจากนี้ยัง
มีฝีมือ ด๎านงานไม๎แกะสลัก และอีกมากมาย ภายใต๎การผลักดันผํานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ผลิตภัณฑ์เดํน                                
สินค๎าล าพูนแบรนด์ สร๎างรายได๎ปีละไมํน๎อยกวํา 1,000 ล๎านบาท  
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จากศักยภาพดังกลําว จึงสนับสนุนสํงเสริมการใช๎ความคิดสร๎างสรรค์เพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มให๎สินค๎า หัตถ
อุตสาหกรรม และน านวัตกรรมมาใช๎พัฒนาสินค๎าหัตถอุตสาหกรรมให๎มีความสามารถในการแขํงขัน                         
และสร๎างมูลคําเพิ่ม โดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางของผ๎าทอ และสินค๎าหัตถ นวัตกรรม สร๎างสรรค์ 

6.1.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
  (1) จ านวนสถานศึกษาที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนด๎านหัตถอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์                   
เพิ่มข้ึนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 25 (คําเปูาหมายร๎อยละ 6.25 ตํอปี) 
     (2) จ านวนผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมที่ได๎รับการพัฒนาสูํตลาดรูปแบบใหมํ                                
เชิงนวัตกรรมสร๎างสรรค์ 24 ผลิตภัณฑ์ (คําเปูาหมาย 6 ผลิตภัณฑ์ตํอปี)   
     (3)  จ านวนผู๎ผลิต/ผู๎ประกอบการหัตถอุตสาหกรรมได๎รับการพัฒนาศักยภาพด๎านการตลาด                             
นวัตกรรมสร๎างสรรค์ที่มีคุณภาพ จ านวน 100 คน (คําเปูาหมาย 25 คนตํอปี)     

(4) ยอดจ าหนํายผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ OTOP และผลิตภัณฑ์จังหวัด 
เพิ่มข้ึนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 10 (คําเปูาหมายร๎อยละ 2.5 ตํอปี) 
 

 

6.1.3 กลยุทธ์  
 1. เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันให๎แกํบุคลากรและผู๎ประกอบการ โดยการจัดการ             

องค์ความรู๎และทักษะการบริหารจัดการ 
 2. พัฒนากระบวนการผลิตด๎วยนวัตกรรม    

 3.สร๎างมูลคําเพิ่มทางการตลาด โดยการบริการจัดการด๎านการตลาดในเชิงรุก 
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6.1.4 ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain strategies) 
หํวงโซํคุณคํา (Value Chain) กิจกรรมตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการน าผลผลิตหรือบริการ                       

ตั้งแตํเริ่มต๎นจนถึงผู๎บริโภคและสิ้นสุดการใช๎ประโยชน์ของสินค๎าและบริการ 
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6.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture) 

6.2.1 ที่มาและทิศทางในการพัฒนา :  
ศักยภาพในภาคการเกษตร ถือวําจังหวัดล าพูนเป็นแหลํงผลิตสินค๎าเกษตรที่ส าคัญ                       

ทั้งพืชไรํ พืชสวน (ล าไย มะมํวง ข๎าว พืชผัก) สินค๎าปศุสัตว์ (สุกร โคนม) และโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป                               
เอื้อตํอการเป็นฐานการผลิตสินค๎าเกษตรสีเขียว ซึ่งก าลังเป็นที่ต๎องการของกลุํมผู๎บริโภค แตํเกษตรกรยังขาด
พื้นฐานและการให๎ความส าคัญในการผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัยอยํางเป็นระบบ รวมทั้งการพัฒนาแหลํงน้ าและ
ที่ดินและปัจจัยการผลิตอื่นๆ ตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรให๎ก๎าวไปสูํเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart 
farmers) การรวมกลุํมการผลิตในรูปแบบเกษตรแปลงใหญํ ตลอดจนการสร๎างทิศทางการเพาะปลูกและ
พัฒนาคุณภาพล าไยล าพูนให๎มีทิศทางทางการตลาดที่ชัดเจน ได๎แกํ การผลิตล าไยคุณภาพผลโตเพื่อการแปร
รูป และการผลิตล าไยปลอดภัยและอินทรีย์ เพื่อพัฒนาสูํล าไยพรีเมี่ยม ส าหรับการจ าหนํายเพื่อการบริโภคสด 
(โดยการอนุรักษ์ ฟื้นฟูล าไยล าพูนที่เป็นที่รู๎จัก คือ พันธ์ุสีชมพู พันธ์ุเบี้ยวเขียว และพันธ์ุแห๎ว) การสร๎างกลไก
การผลิตและการตลาดแบบครบวงจร โดย smart farmers และการสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
สนับสนุนการผลิตตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร๎างความสามารถในการแขํงขันและมูลคําเพิ่มทางการตลาด  

6.2.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
(1) จ านวนแปลงล าไยที่ได๎รับการรวมกลุํมการผลิตในรูปแบบแปลงใหญํเพื่อการแปรรูป 

เพิ่มข้ึน จ านวน 800 ไรํ (คําเปูาหมาย จ านวน 200 ไรํตํอปี) 
(2) จ านวนการขยายพื้นที่เพาะปลูกล าไยพันธ์ุพื้นเมือง ( พันธ์ุสีชมพู พันธ์ุเบี้ยวเขียวและพันธ์ุแห๎ว) 

เพื่อสํงเสริมและพัฒนาเป็นล าไยพรีเมี่ยมรองรับการตลาดเพื่อการบริโภคสดเพิ่มข้ึนจ านวน                            
200 ไรํ (คําเปูาหมาย จ านวน 50 ไรํตํอปี)  

(3) จ านวนพื้นที่เพาะปลูกข๎าวพันธ์ุดีเพิ่มข้ึน 1,000 ไรํ (คําเปูาหมาย 250 ไรํตํอปี)  
(4) ความส าเร็จในการสร๎างเครือขํายผู๎ผลิต/ผู๎ประกอบการสินค๎าพืชผักเกษตรปลอดภัย/สินค๎าเกษตร

อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรจังหวัดล าพูนเพิ่มข้ึน 200 ราย (คําเปูาหมาย 50 รายตํอปี)    
(5) รายได๎จากการจ าหนํายสินค๎าเกษตรปลอดภัย/สินค๎าเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ 

แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดล าพูนเพิ่มข้ึนปีละ 5,000,000 บาท 
(6) จ านวนเกษตรกรที่ผํานการอบรมเกษตรสีเขียวเพิ่มข้ึน 1,000 คน (คําเปูาหมาย 250 คนตํอปี) 

  
6.2.3 กลยุทธ์  
 1. พัฒนาปัจจัยการผลิตเพื่อรองรับเกษตรสีเขียว 
 2. พัฒนาระบบเกษตรสีเขียวด๎วยนวัตกรรม  

 3. สร๎างมูลคําเพิ่มทางการตลาด โดยการบริหารจัดการด๎านการตลาดในเชิงรุก 
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6.2.4 ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain strategies) 
  หํวงโซํคุณคํา ( Value Chain) กิจกรรมตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการน าผลผลิตหรือบริการ                      

ตั้งแตํเริ่มต๎นจนถึงผู๎บริโภคและสิ้นสุดการใช๎ประโยชน์ของสินค๎าและบริการ 
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6.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์    
     วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 

6.3.1 ที่มาและทิศทางในการพัฒนา :  
จังหวัดล าพูนมีความโดดเดํนทางด๎านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน                              

และมีความโดดเดํนของการเป็นเมืองโบราณที่มีอายุ 1,300 กวําปี ยังคงมีแหลํงโบราณสถาน และความ
เป็นมาที่นําศึกษา นับได๎วําเป็นแหลํงเรียนรู๎ต๎นธารแหํงอารยะธรรมของล๎านนา หรือบางทํานก็เรียกวํา แสง
แรกแหํงล๎านนา มีศักยภาพในการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเช่ือมโยงการทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติและ
การเกษตร เพื่อเป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ จึงมุํงเน๎นพัฒนาการเป็น
เมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักทํองเที่ยวเชิงประสบการณ์ด๎านวัฒนธรรมและการเป็นแหลํงเรียนรู๎ 
ศึกษาดูงานเชิงวัฒนธรรม และเพื่อให๎การขับเคลื่อนบรรลุตามยุทธศาสตร์จึงมุํงเน๎นการพัฒนาบุคลากรให๎มี
ความรู๎ความสามารถ ในการวางแผนและจัดการการทํองเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรมล๎านนา พัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน สาธารณูปโภคเพื่อการทํองเที่ยวที่สะดวกปลอดภัย  พัฒนาแผนการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
การทํองเที่ยวตามปฏิทินงานที่ส าคัญในรอบปี  สํงเสริมและพัฒนาชุมชนทํองเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม รองรับ
การทํองเที่ยวแบบพ านักอาศัยแบบระยะสั้นและระยะยาว สํงเสริมและพัฒนากิจกรรมการทํองเที่ยวเพื่อสร๎าง
ประสบการณ์ ที่ประทับใจแกํนักทํองเที่ยวและผู๎เยี่ยมเยือน และเช่ือมโยงการตลาดเชิงรุกรํวมกับ ททท. และ
ภาคเอกชน เพื่อสร๎างความโดดเดํนและจูงใจในการพัฒนาสูํจุดหมายปลายทางแหํงการทํองเที่ยวเชิง
ประสบการณ์วัฒนธรรม 

6.3.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
(1) จ านวนผู๎ผํานการอบรมหลักสูตรอบรมด๎านการทํองเที่ยวเชิงประสบการณ์ 

วัฒนธรรม จ านวน 360 คน (คําเปูาหมาย 90 คนตํอปี)  
(2) จ านวนโปรแกรมการทํองเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ 

ล าพูน 12 เดือน 12 โปรแกรม  
(3) จ านวน ชุมชนเพื่อการทํองเที่ยวเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรมได๎รับการพัฒนา 8 ชุมชน                   

(คําเปูาหมาย 2 ชุมชนตํอปี)  
(4) จ านวนนักทํองเที่ยวเพิ่มข้ึนร๎อยละ 5 (คําเปูาหมายร๎อยละ 1.25 ตํอปี)  
(5) คําใช๎จํายเฉลี่ยของนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาในพื้นที่จังหวัดล าพูนเพิ่มข้ึน ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 5  (คํา

เปูาหมายร๎อยละ 1.25 ตํอปี)  
 
6.2.3 กลยุทธ์  

(1) สร๎างโปรแกรมการทํองเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม เช่ือมโยงกับการทํองเที่ยว                        
เชิงธรรมชาติและการเกษตร 

(2)  พัฒนาบุคลากรการทํองเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม และการจัดการความรู๎                        
เพื่อการทํองเที่ยวอยํางเป็นระบบ 

(3) พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและแหลํงทํองเที่ยวให๎มีคุณภาพมาตรฐานรองรับนักทํองเที่ยวทุกกลุํมวัย 
(4) พัฒนาชํองทางการตลาดและสร๎างมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
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     6.3.4 ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain strategies) 

     หํวงโซํคุณคํา (Value Chain) กิจกรรมตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการน าผลผลิตหรือบริการ                
ตั้งแตํเริ่มต๎น จนถึงผู๎บริโภคและสิ้นสุดการใช๎ประโยชน์ของสินค๎าและบริการ  
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6.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 

6.4.1 ที่มาและทิศทางในการพัฒนา :  
 ถึงแม๎วําล าพูนจะเป็นจังหวัดเล็กๆ แตํสภาพความหลากหลายทางสังคมและการเป็นจุด

เช่ือมตํอของจังหวัดใกล๎เคียง และมีโครงขํายการคมนาคมที่เช่ือมโยงทุกด๎านของพื้นที่ ประกอบกับประชากร
แรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมจ านวน 900 กวําโรงงาน กลุํมแรงงานชาวตํางชาติภาคการเกษตรตาม
ฤดูกาลผลิต จังหวัดล าพูนจึงมีประชากรแฝงเพิ่มข้ึนจ านวนเกือบ 100,000 คน และชํวงอายุของประชาชน
ชาวจังหวัดล าพูนที่เข๎าสูํวัยผู๎สูงอายุเป็นจ านวนมาก การพัฒนาคนในทุกชํวงวัย และการสร๎างความมั่นคง
ปลอดภัยให๎แกํประชาชนที่อยูํอาศัยในพื้นที่ทุกกลุํมจึงมีความส าคัญอยํางยิ่ง เพื่อที่จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
สังคมอยํางยั่งยืน 

6.4.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
(1) จ านวนชุมขนที่มีระบบการดูแลผู๎สูงอายุและพิการโดยชุมชนแบบบูรณาการ เพิ่มข้ึนไมํน๎อยกวํา 

36 แหํง (คําเปูาหมาย จ านวน 9 แหํงตํอปี) 
(2) จ านวนนักเรียนเยาวชนที่ด๎อยโอกาส ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคมได๎รับการ

สํงเสริมการเรียนรู๎ทักษะและสํงเสริมพัฒนาอาชีพเพิ่มข้ึนร๎อยละ 4 (คําเปูาหมาย ร๎อยละ 1 ตํอปี) 
(3) จ านวนชุมชนต๎นแบบในการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มข้ึนร๎อยละ 10 จาก

จ านวนต าบลทั้งสิ้น 51 ต าบล (คําเปูาหมาย ร๎อยละ 2.5 ตํอปี) 
(4) จ านวนเครือขํายสหวิชาชีพและภาคประชาชนตํอต๎านการค๎ามนุษย์เพิ่มข้ึน 8 เครือขําย (คํา

เปูาหมาย 2 เครือขํายตํอปี) 
(5) สัดสํวนของปัญหาสังคมด๎านคดียาเสพติดลดลงร๎อยละ 2.5 (คําเปูาหมาย ร๎อยละ 0.625 ตํอปี)  
(6) จ านวนหมูํบ๎าน/ชุมชนได๎รับการพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานเพิ่มข้ึนร๎อยละ 20 (คําเปูาหมาย 

ร๎อยละ 5 ตํอปี)   
 

6.4.3 กลยุทธ์  
(1) ปลูกจิตส านักรักบ๎านและชุมชน เพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตท๎องถ่ินที่ดีงาม 
(2) สร๎างโอกาสและพัฒนาพัฒนาภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุํมวัย 
(3) พัฒนาสังคมนําอยูํ สูํความยั่งยืน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1/2561) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 

- 55 - 

     6.4.4 ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain strategies) 
      หํวงโซํคุณคํา (Value Chain) กิจกรรมตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการน าผลผลิตหรือบริการ         

ตั้งแตํเริ่มต๎นจนสิ้นสุดกระบวนการ  
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6.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาสู่เมืองนิเวศน์ (Eco-town) 

6.4.1 ที่มาและทิศทางในการพัฒนา :  
จังหวัดล าพูนถือวํามีความหลากหลายและสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม แตํในห๎วง

ที่ผํานมาจ านวนพื้นที่ปุาไม๎ยังอยูํในคําเฉลี่ยในระดับเกณฑ์กลางของคํามาตรฐานที่ก าหนด ประกอบกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ ายังไมํเป็นระบบเทําที่ควร อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งในเขตและ
นอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจ านวน 900 กวําโรงงาน จึงจ าเป็นจะต๎องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาของจังหวัด อยํางยั่งยืนตํอไป   

6.4.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
(1) จ านวนพื้นที่ปุาไม๎ที่ได๎รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูเพิ่มข้ึน 400 ไรํ  

(คําเปูาหมาย 100 ไรํตํอปี) 
(2)มีการฟื้นฟูและพัฒนาแหลํงน้ า (แมํน้ า ล าคลอง ห๎วย ฝาย ระบบสํงน้ า)เพิ่มข้ึน 80 แหํง (คํา

เปูาหมาย 20 แหํงตํอปี) 
(3) ผลการด าเนินการปูองกันและแก๎ไขปัญหาหมอกควันและไฟปุาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่

ก าหนด (คํา PM10, จุด Hotspot, จ านวนวันที่อากาศโปรํงใส) 
(4) จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่เข๎าสูํระบบอุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มข้ึน 320 ราย (คํา

เปูาหมาย 80 รายตํอปี) 
(5) จ านวนเครือขํายด๎านทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการปูองกันและแก๎ไขปัญหา 

ภัยธรรมชาติเพิ่มข้ึน 16 เครือขําย (คําเปูาหมาย จ านวน 4 เครือขํายตํอปี)  
  
6.4.3 กลยุทธ์  
  (1) อนุรักษ์ฟื้นฟูและใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอยํางมีคุณคํา  

(2) เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพชุมชนให๎เข๎มแข็งในการดูแลรักษา 
คุณภาพสิ่งแวดล๎อม 

(3) การใช๎นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการและเป็นฐานการพัฒนาอยํางยั่งยืน  
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     6.4.4 ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain strategies) 
      หํวงโซํคุณคํา (Value Chain) กิจกรรมตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการน าผลผลิตหรือบริการ         

ตั้งแตํเริ่มต๎นจนสิ้นสุดกระบวนการ  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนจังหวัดล าพูนและ 
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินในเขตจังหวัดล าพูน  

 
- วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
   ในเขตจังหวัดล าพูน  

“ล าพูน : นครแห่งทุนทางวัฒนธรรมชุมชน” 
 ( Lamphun : The  City  of  Community  Cultural  Capital, LCC ) 

- พันธกิจ 
  พันธกิจด้านการเตรียมเมือง 
พันธกิจท่ี 1.  ด้านการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน  : 
การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานวัฒนธรรมชุมชน  ความเช่ือ  ศรัทธาและ
ความรู๎  พัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให๎มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ  ให๎เป็นสังคมแหํง
ดุลยภาพ สุข สงบ เข๎มแข็ง เช่ือมโยงฐานความรู๎ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถ่ินกับการพัฒนาในทุกมิติของ
สังคม 

พันธกิจด้านการแต่งเมือง 
พันธกิจท่ี 2 ด้านการพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์  : การพัฒนาภูมินิเวศ

วัฒนธรรม ชุมชนบนฐานอารยธรรม “หริภุญชัย” (ความเช่ือและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา)  การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานที่สอดคล๎องตามผังเมือง  โดยต๎องรักษารากและคุณคําวัฒนธรรมไว๎ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร๎าง
ความมั่นคง สมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมด๎วยกระบวนการมีสํวนรํวม โดยใช๎ความรู๎ภูมิ
ปัญญาท๎องถ่ิน และแนวทางการจัดการแบบชุมชนเป็นฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท๎องถ่ิน 

 พันธกิจด้านการเปิดเมือง 
พันธกิจท่ี 3. ด้านการพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์ : การพัฒนาให๎

เป็นศูนย์กลางและผู๎น าเรื่องการจัดการทุนวัฒนธรรมชุมชนเพื่อความยั่งยืน สํงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจท๎องถ่ิน สูํ
เศรษฐกิจ สีเขียว และเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม ทํองเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม โดย
ใช๎ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเป็นฐานในการสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับสินค๎าและบริการ เน๎นฐานการผลิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อม ไมํสํงผลกระทบ ทางลบตํอวิถีชีวิต และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน 

 
- เป้าประสงค์ 

สร๎างคุณคําให๎ชุมชนเห็นประโยชน์ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพิ่มมูลคํา น าทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ไป
ใช๎สร๎างความมั่งค่ังและแบํงปันผลประโยชน์แกํคนในชุมชน และการจัดการตนเองแล๎วสํงตํอจากรุํนสูํรุํน  
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- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1   : การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชน มีแนวทางการพัฒนา   ดังน้ี 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรอปท./ชุมชน และประชาชนในท๎องถ่ินในการจัดการตนเอง 
2. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประชาชน 
3. เสริมพลังและสร๎างโอกาสความเทําเทียมในสังคม 
4. ท๎องถ่ินธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและการมีสํวนรํวม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  :   การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์   มีแนวทาง  การ

พัฒนา ดังน้ี 
     1. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานที่สอดคล๎องกับภูมิสถาปัตย์  

    2. พัฒนาภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ บนพื้นฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม  
    3. พัฒนาให๎เป็นเมืองสีเขียว  และเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
    4. พัฒนาผังเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  : การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม  สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์  มีแนวทาง

การพัฒนา ดังน้ี 
    1. สร๎างคุณคําภูมิปัญญาท๎องถ่ิน ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อเพิ่มมูลคําทางเศรษฐกิจชุมชน  

   2. สร๎างสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม  ท าการตลาด สร๎างภาพลักษณ์สูํสากล 
  3. สํงเสริมการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานทางการค๎าการลงทุน และระบบฐานข๎อมูล 
   4. ศูนย์กลางทางการทํองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม  

- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน   
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทาง

วัฒนธรรมชุมชน 
พันธกิจท่ี 1  ด้านการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม

ชุมชน  : การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานวัฒนธรรมชุมชน  ความเช่ือ  
ศรัทธาและความรู๎  พัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให๎มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ  ให๎เป็น
สังคมแหํงดุลยภาพ สุข สงบ เข๎มแข็ง เช่ือมโยงฐานความรู๎ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถ่ินกับการพัฒนาใน
ทุกมิติของสังคม 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ชุมชนมีการจัดการตนเองได ๎
 
 

1. ครอบครัวอบอุํน 

2. ครัวเรือนในชุมชนไมํโยกย๎ายถ่ินฐาน 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรอปท./ชุมชน 
และประชาชนในท๎องถ่ินในการจัดการ
ตนเอง 

1. จ านวนประชาชนที่ได๎รับการพัฒนาศักยภาพ
และเข๎าใจทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 

ทุกสํวนราชการ 

2. จ านวนประชาชนที่รู๎จักสัญลักษณ์การ
ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชนด๎วยวิถีครูบา
งานหน๎าหมูํ 

ทุกสํวนราชการ 

2. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขํงขันของ
ประชาชน 

ระดับความพึงพอใจตํอการพัฒนาศักยภาพและ
การเพิ่มขีดความสามารถประชาชน  

ทุกสํวนราชการ 

3. เสริมพลังและสร๎างโอกาสความเทํา
เทียมในสังคม 
 

1. ระดับความพึงพอใจตํอการจัดระบบบริการ
สาธารณะของอบจ.ล าพูนด๎านคนพิการและ
ผู๎ด๎อยโอกาส 

ส านักปลัดฯ 

2. ระดับความพึงพอใจตํอการจัดระบบบริการ
สาธารณะด๎านน้ าอุปโภคบริโภคของอบจ.ล าพูน 

กองชําง 

4. ท๎องถ่ินธรรมาภิบาล การบริหาร
จัดการและการมีสํวนรํวม 

ระดับความพึงพอใจตํอการพัฒนาท๎องถ่ิน ทุกสํวนราชการ 

ความเชื่อมโยง  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบน

รากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน  มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ดังนี ้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชนท๎องถ่ิน สูํเมืองเศรษฐกิจ

สร๎างสรรค์และเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม   
2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสูํเมืองวัฒนธรรม และการทํองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน    
3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิตและความมั่นคง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 :  การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์   
 
พันธกิจท่ี 2   ด้านการพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์ : การพัฒนาภูมินิเวศ- 

วัฒนธรรมชุมชนบนฐานอารยธรรม “หริภุญชัย” (ความเช่ือและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา)  การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานที่สอดคล๎องตามผังเมือง  โดยต๎องรักษารากและคุณคําวัฒนธรรมไว๎ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร๎าง
ความมั่นคง สมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมด๎วยกระบวนการมีสํวนรํวม โดยใช๎ความรู๎ภูมิ
ปัญญาท๎องถ่ิน และแนวทางการจัดการแบบชุมชนเป็นฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท๎องถ่ิน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
เป็นเมืองทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน 
 

ความส าเร็จในการเช่ือมโยงการทํองเที่ยวชุมชน 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
1. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานที่สอดคล๎อง
กับภูมิสถาปัตย ์

         

1. ระดับความพึงพอใจตํอการจัดระบบบริการ
สาธารณะของอบจ.ล าพูนด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

กองชําง 

2. ระดับความพึงพอใจตํอการแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนโดยใช๎แนวทางวิถีครูบางานหน๎าหมูํ  

 

2. พัฒนาภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ บน
พื้นฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม 
 

จ านวนสถานที่ทํองเที่ยวทางทุนวัฒนธรรม กองชําง 

3. พัฒนาให๎เป็นเมืองสีเขียว และเป็น
มิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

     

1. จ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตรอินทรีและ
ปลอดสารพิษ 

ทุกสํวนราชการ 

2. ระดับความส าเร็จการด าเนินงานเมืองสีเขียว ทุกสํวนราชการ 

4. พัฒนาผังเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศ
วัฒนธรรม 

ระดับความพึงพอใจตํอการปรับปรุงผังเมืองรวม
จังหวัดล าพูน  

กองชําง 

 
ความเชื่อมโยง  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์   มีความเช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ดังนี ้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรสูํเมืองเกษตรปลอดภัย การพัฒนา

อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชนสูํเมืองเศรษฐกิจสร๎างสรรค์และเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรสูํเมืองเกษตรปลอดภัย   
3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม และการบริหารจัดการน้ า        

แบบบูรณาการ  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 :  การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม  สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์ 
 
พันธกิจท่ี 3   ด้านการพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์   : การพัฒนาให๎เป็น

ศูนย์กลางและผู๎น าเรื่องการจัดการทุนวัฒนธรรมชุมชนเพื่อความยั่งยืน สํงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ สูํเศรษฐกิจสี
เขียว  และเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม ทํองเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม โดยใช๎ทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชนเป็นฐานในการสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับสินค๎าและบริการ เน๎นฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม ไมํสํงผลกระทบทางลบตํอวิถีชีวิต และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

เป็นศูนย์กลางและผู๎น าเรื่องการจัดการทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชน 
 

ความส าเร็จในการสร๎างเครือขํายทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชน 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. สร๎างคุณคําภูมิปัญญาท๎องถ่ิน ทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชน เพื่อเพิ่มมูลคําทาง
เศรษฐกิจชุมชน 
 

1. จ านวนทุนทางวัฒนธรรมชุมชนที่ได๎รับการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ตํอยอด 
 

ทุกสํวนราชการ 

2. จ านวนกลุํมที่ผลิตสินค๎าทางวัฒนธรรม อาทิ 
โคม ตุง เป็นต๎น 
 

ทุกสํวนราชการ 

2. สร๎างสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม  ท า
การตลาด สร๎างภาพลักษณ์สูํสากล 

   

จ านวนทุนทางวัฒนธรรมชุมชนที่ได๎รับการข้ึน
ทะเบียนเป็นสิ่งบํงช้ีทางภูมิศาสตร์ GI  
 

ทุกสํวนราชการ 

3. สํงเสริมการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
ทางการค๎าการลงทุน และระบบ
ฐานข๎อมูล 

    

ระดับความพึงพอใจตํอโครงสร๎างพื้นฐานทาง
การค๎า และระบบฐานข๎อมูล 

กองแผนและ
งบประมาณ 

4. ศูนย์กลางทางการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ
วัฒนธรรม 
 

1. จ านวนเครือขํายทุนทางวัฒนธรรมชุมชนใน
ท๎องถ่ิน 
 

ทุกสํวนราชการ 

2. มีจ านวนแหลํงทุนฯที่ได๎เปิด”เมืองเล็ก” ตาม
วิสัยทัศน์ล าพูน: นครแหํงทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชน 

ทุกสํวนราชการ 

 
 
ความเชื่อมโยง  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจชุมชนสร๎างสรรค์  มีความเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูน  ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรสูํเมืองเกษตรปลอดภัย การพัฒนา

อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชนสูํเมืองเศรษฐกิจสร๎างสรรค์และเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรสูํเมืองเกษตรปลอดภัย 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสูํเมืองวัฒนธรรม และการทํองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน      
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วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 

องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน  เป็นองค์การบริหารสํวนต าบลที่มีขนาดเล็ก  ชีวิตความ
เป็นอยูํของประชาชนเป็นสังคมแบบชนบท ประชาชนสํวนใหญํพักอาศัยอยูํอยํางสงบสุข  และประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  แตํมีศักยภาพที่จะท าให๎เกิดการพัฒนา จากการวิเคราะห์ศักยภาพ โดยใช๎หลักการ SWOT 
Analysis แสดงให๎เห็นถึงจุดแข็ง และโอกาสในการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน ในเรื่องของ
การเกษตร มีพืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญ คือ  ล าไย ข๎าวโพด มะมํวง กระเทียม หอมแดง ถ่ัว เป็นต๎น ซึ่งสร๎าง
รายได๎ให๎กับเกษตรกรเป็นพอสมควร มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีแรํธาตุมากมาย เชํน แรํแคลไซต์
แมงกานีส อีกทั้งเป็นเมืองโบราณเกําแกํ ซึ่งมีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ๎านที่ยังรักษาไว๎ได๎ในระดับหนึ่ง           
องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน  ได๎ก าหนดวิสัยทัศน์  (VISION) เพื่อเป็นอุดมคติ  จุดหมายและปรารถนา
คาดหวังที่จะให๎เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตข๎างหน๎าและคาดการณ์วําในอนาคตต๎องเป็นชุมชนที่สงบสุข    
นําอยูํ มีทัศนียภาพและสิ่งแวดล๎อมที่ดี จึงได๎ก าหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให๎เกิดในอนาคต ดังนี้ 
 
 
 
 
 
พันธกิจ (MISSION) 
 จากวิสัยทัศน์การพัฒนาดังกลําว  คือ ทิศทางความต๎องการที่จะเป็นไปในอนาคตขององค์การบริหาร
สํวนต าบลแมํลาน  โดยมุํงเน๎นที่จะพัฒนาโดยมีพันธกิจหลัก  ดังนี ้
 1. ปรับปรุงพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค ให๎ได๎มาตรฐานและเพียงพอตํอความ
ต๎องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจของท๎องถ่ิน  
 2. สํงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ และการรวมกลุํมอาชีพของประชาชน โดยเฉพาะด๎าน
เกษตรกรรม ให๎มีความเข๎มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได๎ 
 3. สํงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา และสาธารณสุข  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
พร๎อมทั้งอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาอันดีงามภายในท๎องถ่ิน  
 4.  รักษาดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูํ ประเภทปุาไม๎ต๎นน้ าล าธาร  โดยยึดหลักการมีสํวนรํวมจาก
ภาคประชาชนและองค์กรของรัฐเป็นหลัก รวมทั้งรักษาสภาพปุาที่มีอยูํให๎อุดมสมบูรณ์  
 5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร  โดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี เน๎นการมีสํวนรํวมและความรํวมมือ ระหวํางองค์การบริหารสํวนต าบล กับประชาชน ตลอดจน
เสริมสร๎างศักยภาพขององค์กร  ให๎พร๎อมรองรับการถํายโอนอ านาจหน๎าที่ ภารกิจตามประกาศของ
คณะกรรมการกระจายอ านาจ ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 
 
 
 
 
 

พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน  สร้างงานด้วยเศรษฐกิจ  ชีวิตมีคุณภาพ 
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แผนงานพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลานตามยุทธศาสตร์ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
(1) แผนงานการพัฒนาด๎านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ถนน สะพาน รางระบายน้ า 
(2) แผนงานการ ปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหลํงน้ า 
(3) แผนงาน การปรับปรุง พัฒนาระบบไฟฟูา ประปา โทรศัพท ์

2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
(1) แผนงานการ พัฒนาและสํงเสริมอาชีพและอุตสาหกรรมในครัวเรือน  
(2) แผนงานการสํงเสริมและพัฒนาปัจจัยเก้ือหนุนด๎านเศรษฐกิจในท๎องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และกีฬา 

(1) แผนงานการ พัฒนาและสํงเสริมการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ 
(2) แผนงานการ พัฒนาและสํงเสริมการกีฬาและนันทนาการภายในต าบล 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(1) แผนงานการพัฒนาด๎านการ สํงเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท๎องถ่ิน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข 

(1) แผนงานการพัฒนาด๎านการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแกํเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ 
และผู๎ด๎อยโอกาส 

(2) แผนงานการพัฒนาด๎านการสํงเสริมและพัฒนาด๎านสาธารณสุข 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(1) แผนงานการพัฒนาด๎านการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมภายในชุมชน หมูํบ๎าน และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม มลพิษ ขยะมูลฝอย  ฯลฯ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการเมือง 
(1) แผนงานการพัฒนาด๎านการการเพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพ การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 

การมีสํวนรํวมของประชาชน ฯลฯ 
 

นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 
จากแนวคิดริเริ่มและนโยบายของ  นายกองค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน  (นายกุศล  ยะทา )         

ซึ่งได๎แถลงนโยบายตํอสภาองค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน  เมื่อวันที่  1 มิถุนายน 2555   ได๎วางกรอบ
นโยบายพัฒนาและการประสานความรํวมมือของท๎องถ่ิน แบํงเป็น 7 ด๎าน ดังนี้ 
 
1.1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการคมนาคม โดยการกํอสร๎างปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทํอระบาย
น้ า และ ทางระบายน้ า 

1) พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการเกษตร โดยการขุดลอก คลอง ล าห๎วย การกํอสร๎าง  ฝาย รางระบาย
น้ า ฯลฯ 

2) การให๎บริการทางด๎านโครงสร๎างพื้นฐานอื่นๆ สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ฯลฯ 
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1.2. ด้านสังคม 
1) พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยูํของคนในต าบลแมํลานให๎อยูํดี มีสุข ยึดหลักตามพระ

ราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัว หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2) สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแกํ ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส และผู๎ติดเช้ือ โดยการรับเบี้ยยังชีพ

อยํางทั่วถึง 
3) สํงเสริมและสนับสนุนบุคลากร เชํน ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน กรรมการหมูํบ๎าน เจ๎าหน๎าที่ 

อปพร. ต ารวจบ๎านรักษาความสงบ ให๎มีความเข๎มแข็ง 
4) สํงเสริมและพัฒนากลุํมแมํบ๎าน กลุํมเยาวชน อสม. และกลุํมสตรีทุกหมูํบ๎าน 
5) สํงเสริมการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี การมีสํวนรํวมของประชาชน ผู๎น าหมูํบ๎านแตํละหมูํบ๎าน    

การเพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพ 
6) รักษาความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน โดยการให๎มีถังขยะที่ถาวรและที่

ทิ้งขยะอยํางเป็นระบบ 
7) ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด ทุกชนิด  

1.3. ด้านเศรษฐกิจ 
1) พัฒนาและสํงเสริมอาชีพหลัก อาชีพเสริม และ กลุํมอาชีพ 
2) สํงเสริมและพัฒนาอาชีพ และสร๎างรายได๎เสริมให๎กับ กลุํมแมํบ๎าน กลุํมผู๎สูงอายุ กลุํมเยาวชน  
3) พัฒนาและสํงเสริมให๎มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค๎าพื้นบ๎าน ที่มีอยูํภายในหมูํบ๎านและต าบล โดยการ

ตั้งร๎านค๎าชุมชน เพื่อให๎เงินหมุนเวียนภายในหมูํบ๎านและต าบล 
1.4. ด้านการศึกษา 

1) พัฒนาและสํงเสริมการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ 
2) สํงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ 
3) สํงเสริมและสนับสนุนแกํ เด็กต้ังแตํระดับปฐมวัยข้ึนไป ให๎มีการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ  
4) สํงเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนมแกํ เด็ก ตั้งแตํระดับปฐมวัยเป็นต๎นไป 

1.5. ด้านศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี 
1) สํงเสริมและบ ารุงรักษาประเพณีของท๎องถ่ินอยํางเหมาะสม 
2) สํงเสริมและอนุรักษ์ ศาสนสถาน ที่เคารพบูชาของท๎องถ่ินอยํางเหมาะสม 
3) สํงเสริมให๎เด็กและเยาวชนรู๎จัก รักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของท๎องถ่ิน 

1.6. ด้านสาธารณสุข 
1) ปูองกัน ควบคุม และระงับโรคติดตํอที่อาจเกิดข้ึนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารสํวนต าบล 
2) สนับสนุนและประสานงานกับหนํวยงานหรือองค์กรด๎านสาธารณสุขอยํางตํอเนื่อง 
3) สํงเสริมให๎คนในต าบลมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีการออกก าลังกาย โดยการจัดให๎มีการแขํงขันกีฬา

ภายในต าบลประจ าปี 
1.7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) ค๎ุมครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมภายในต าบล 
2) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดข้ึน โดยการจัดต้ังศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภายในต าบล 
3) การบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมภายในชุมชน หมูํบ๎าน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม 

มลพิษ ขยะมูลฝอย และค๎ุมครองดุแลบ ารุงรักษาปุา ที่สาธารณะ ฯลฯ
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 
Strategy Map 

วิสัยทัศน ์ “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สร้างงานด้วยเศรษฐกิจ  ชีวิตมีคุณภาพ” 
 

ยุทธศาสตร ์ 1.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

 

3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การศึกษา และ

กีฬา 

 

4. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

 

7. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการและ
การเมือง 

 

6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

5.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต
และการ
สาธารณสุข 

 

เปูาประสงค์ 1.เพ่ือพัฒนา
โครงสร๎าง
พ้ืนฐาน 

 

2. เพ่ือ  
เศรษฐกิจ
และการ
ทํองเที่ยว 

3.เพ่ือพัฒนา
การศึกษา
และกีฬา 

 

4.เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ด๎านสังคม
และ
วัฒนธรรม
ท๎องถิ่น 

 

5.เพ่ือ
พัฒนาการ
สาธารณสุข 

 

6.เพ่ือ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

 

7.เพ่ือพัฒนา
ด๎านการ
บริหาร
จัดการและ
การเมือง  
การมีสํวน
รํวมของ
ประชาชน 

 

แบบ ยท.02 
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คําเปูาหมาย 1.เพ่ือพัฒนา
โครงสร๎าง
พ้ืนฐาน 

 

2.  เพ่ือ  
เศรษฐกิจ
และการ
ทํองเที่ยว 

      

 

3.เพ่ือพัฒนา
การศึกษา
และกีฬา 

 

4.เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ด๎านสังคม
และ
วัฒนธรรม
ท๎องถิ่น 
 

 

5.เพ่ือ
พัฒนาการ
สาธารณสุข 

 

6.เพ่ือ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
 

 

7.เพ่ือพัฒนา
ด๎านการ
บริหาร
จัดการและ
การเมือง  
การมีสํวน
รํวมของ
ประชาชน 

 

กลยุทธ์ 1.พัฒนา
โครงสร๎าง
พ้ืนฐาน 

 

แผนงาน 
แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

 

แผนงาน
การเกษตร  
แผนงานการ 
พัฒนาและ
สํงเสริม
อาชีพและ
อุตสาหกรรม
ในครัวเรือน 
แผนงานการ
สํงเสริมและ
พัฒนาปัจจัย
เก้ือหนุนด๎าน
เศรษฐกิจใน
ท๎องถิ่นตาม
แนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ

แผนงาน
สร๎างความ
เข๎มแข็งของ

ชุมชน 
แผนงาน

รักษาความ
สงบภายใน 

 

การศาสนา
และ

วัฒนธรรม 

แผนงาน
สาธารณสุข 

 
 

 

แผนงาน
การศึกษา 
และ
นันทนาการ 

 

2.  เพ่ือ  
เศรษฐกิจ
และการ
ทํองเที่ยว 

      

 

3.เพ่ือพัฒนา
การศึกษา
และกีฬา 

 

4.เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ด๎านสังคม
และ
วัฒนธรรม
ท๎องถิ่น 
 

 

5.เพ่ือ
พัฒนาการ
สาธารณสุข 

 

6.เพ่ือ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
 

 

7.เพ่ือพัฒนา
ด๎านการ
บริหาร
จัดการและ
การเมือง  
การมีสํวน
รํวมของ
ประชาชน 

 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่งไป 
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ส่วนท่ี 4 การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ  
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน 
สนับสุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองชําง 
อบจ. 

สป. คลัง ชําง  
ศึกษา ปูองกัน 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว 

การเศรษฐกิจ 
 

แผนงานการ พัฒนาและสํงเสริมอาชีพ
และอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
แผนงานการสํงเสริมและพัฒนาปัจจัย
เกื้อหนุนด๎านเศรษฐกิจในท๎องถ่ินตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานการเกษตร 

สป. เกษตร คลัง ชําง 
ศึกษา ปูองกัน 
 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และ
กีฬา 

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานการ พัฒนาและสํงเสริม
การศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ 
แผนงานการ พัฒนาและสํงเสริมการกีฬา
และนันทนาการภายในต าบล 

ศึกษา สป. คลัง ชําง  
เกษตร 
ปูองกัน 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานการพัฒนาด๎านการ สํงเสริมและ
อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถ่ิน 

สป. ศึกษา คลัง ชําง 
เกษตร 
ปูองกัน 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
การสาธารณสุข 

บริการชุมชนและสังคม 
การด าเนินงานอื่น 

แผนงานการพัฒนาด๎านการสํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแกํเด็ก สตรี คนชรา 
คนพิการ และผู๎ด๎อยโอกาส 
แผนงานการพัฒนาด๎านการสํงเสริมและ
พัฒนาด๎านสาธารณสุข 

ส านักปลัด 
 

คลัง ชําง 
ศึกษา เกษตร 
ปูองกัน 
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6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานการพัฒนาด๎านการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล๎อมภายในชุมชน หมูํบ๎าน 
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อม มลพิษ ขยะมูลฝอย  ฯลฯ 
 

สป. เกษตร คลัง ชําง 
ศึกษา  
ปูองกัน 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการเมือง 

บริหารทั่วไป 
การด าเนินงานอื่น 
 

แผนงานการพัฒนาด๎านการการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ศักยภาพ การบริหาร
จัดการบ๎านเมืองที่ดี การมีสํวนรํวมของ
ประชาชน ฯลฯ 
 

ส านักปลัด 
หนํวยงานที่รับเงิน
อุดหนุน 

คลัง ชําง 
ศึกษา เกษตร 
ปูองกัน 
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ส่วนที่ 4 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัต ิ
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ส่วนที่ 5 

การติดตามและประเมินผล 
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ส่วนท่ี 5 
การติดตามและประเมินผล 

 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วําด๎วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 เป็นแบบที่ก าหนดให๎
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถ่ิน ด าเนินการให๎คะแนน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ ซึ่งเป็น
สํวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตํวันที่
ประกาศใช๎งบประมาณรายจําย มีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย  

1.1 ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด๎วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได๎เพื่อให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท๎องถ่ินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ 80 (80 คะแนน)  
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด๎วย  
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด๎วย  

(1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน  
(2) ก๎าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ 5 คะแนน  
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(3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน๎าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎
ถูกต๎อง 5 คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
(5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม แหํงชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
ค่ัง ยั่งยืน ภายใต๎หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการก๎าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 5 คะแนน  
(12) ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได๎เพื่อให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคลื่อน

การ พัฒนาท๎องถ่ินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ 80 (80 คะแนน)  
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประเด็นการพิจารณา  
1. ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด๎วย 65  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์ (5)  
3.6 เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลานใช๎การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช๎ตัวแบบวัดผลในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ตามที่จะกลําวตํอไปในหัวข๎อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การ
ติดตามและประเมินผลโครงการวําบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎ในโครงการทุกประการหรือไมํอยํางไร 
 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช๎แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบํงช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุํงวัดผลสัมฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model)  
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช๎วิธีการแก๎ปัญหาหรือเรียนรู๎จากปัญหาที่เกิดข้ึน หรือ Problem-Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีสํวนรํวม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินก าหนดข้ึน ทั้งนี้ต๎องอยูํภายใต๎กรอบข๎อ (1) –(10) 

หรือเป็นแบบผสมก็ได ๎
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได๎จริงๆคืออะไร คําใช๎จําย (Cost) เวลา (Time) 

เป็นไปตามที่ก าหนดไว๎หรือไม ํ
ประชาชนได๎ประโยชน์อยํางไรหรือราชการได๎ประโยชน์อยํางไร 
วัดผลนั้นได๎หรือไมํ หรือวัดได๎เทําไหรํ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เชํน จะท า สนับสนุน สํงเสริม ปูองกัน อยํางไร เป็นต๎น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ช้ีวํา องค์กรตํางๆไมํวําจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยูํรอดได๎ต๎องมีการปรับตัวให๎เข๎ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อม
ภายนอก 4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด๎วย 

1) สิ่งแวดล๎อมด๎านการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดล๎อมด๎านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล๎อมด๎านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล๎อมด๎านวิทยาการใหมํๆ (Technology)  
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จากแผนภาพ องค์การบริหารสํวนต าบล มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความ

จ าเป็นที่จะต๎องมีความสามารถในการปรับตัวให๎เข๎ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล๎อมตํางๆ 4 ประการดังที่
กลําวมาแล๎ว เพื่อให๎องค์กรพัฒนา เติบโตและอยูํรอดตํอไปได๎ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถ่ินต๎องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล๎อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ท่ีเปลี่ยนแปลง 
หากกลําวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบํงระดับการเมืองออกได๎เป็น 2 ระดับ 

ได๎แกํ การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท๎องถ่ิน การเมืองระดับชาติ ได๎แกํ การเมืองระดับรัฐบาล
สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในสํวนของการเมืองระดับท๎องถ่ินน้ันยังสามารถแบํงแยกยํอยออก
ได๎เป็นหลายประเภท เชํน การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม๎กระทั่งการเมืองในระดับหมูํบ๎านที่
จะต๎องมีการเลือกตั้งผู๎ใหญํบ๎านโดยราษฎรในหมูํบ๎านนั้นๆ เป็นต๎น 

ในสภาพข๎อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยตํางๆที่เกี่ยวข๎องตํางช้ีวําการเมืองในระดับชาติ 
ยังมีอิทธิพลตํอการเมืองในระดับท๎องถ่ินอยูํหลายประการ เชํน การเลือกตั้งในระดับท๎องถ่ินต๎องอาศัย
ภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองระดับชาติเพื่อชํวยในการหาเสียง การให๎เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสํวนกลาง
มายังองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินโดยเลือกให๎เฉพาะท๎องถ่ินที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการสํวนกลาง เป็น
ต๎น 

ในอนาคต อ านาจหน๎าที่และบทบาทของนักการเมืองท๎องถ่ินและข๎าราชการท๎องถ่ินจะเป็น
อยํางไรนั้น สํวนหนึ่งก็ข้ึนอยูํกับสิ่งแวดล๎อมทางการเมืองโดยเฉพาะอยํางยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง
ถํายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีตํอ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กลําวคือ การรวม
อ านาจการปกครอง (Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู๎ที
จะปฏิบัติงานใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต๎องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยูํตลอดเวลา เพื่อบริหาร
จัดการ อปท.ให๎เข๎ากับสภาวการณ์ดังกลําวที่เปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา 

ในสํวนของปัจจัยการเมืองระดับท๎องถ่ินด๎วยกันเองนั้น ทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องจะต๎องเข๎าใจ
บทบาทหน๎าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล๎วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน๎าที่ของฝุายการเมือง
ท๎องถ่ิน ทุกฝุายควรต๎องรู๎ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท๎องถ่ินในทุกระดับทั้งระดับ 
อบจ. เทศบาล อบต.และระดับหมูํบ๎าน เพราะการเมืองท๎องถ่ินเหลําน้ีมีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันและจะต๎องมี
ผลกระทบตํอ อปท.ไมํทางตรงก็ทางอ๎อม ข๎าราชการท๎องถ่ินควรพยายามปรับข๎อเท็จจริงในท๎องถ่ินให๎เข๎ากับ

 

องค์การ 
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การเมือง 
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ระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไมํเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต๎องการ
ของคนในท๎องถ่ินก็ต๎องเป็นหน๎าที่ของข๎าราชการท๎องถ่ิน ที่จะประยุกต์ใช๎กฎหมาย ให๎สามารถใช๎ได๎จริงตาม
สภาพและบริบทแวดล๎อมของท๎องถ่ินน้ันๆ จึงจะได๎ช่ือวําเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 
อยํางแท๎จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ท่ีเปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไมํดี ท าให๎ประชาชนยากจนเพิ่มข้ึนเป็นสาเหตุของ

ปัญหาอื่นๆที่กระทบตํอ อปท.ตามมา ไมํวําจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชน
เรียกร๎องในสิ่งที่สามารถแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎ามากกวําสิ่งที่แก๎ไขปัญหาได๎อยํางยั่งยืน เชํน ต๎องการผ๎าหํมกัน
หนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอื่นๆจาก อปท. เป็นต๎น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการ
ตรวจสอบอยํางเข๎มข๎นของส านักงานตรวจเงินแผํนดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถ่ินในเรื่องของการแจกของให๎แกํราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีสํวนรํวมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต๎องเอาเวลาไป
ท างานหาเงินเพื่อปากท๎องของตนเองกํอน หรือบางครั้งอาจมีสํวนรํวมแคํการรับเงินแล๎วไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับนโยบายประชานิยมไปโดย
ปริยายซึ่งอาจสํงผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอยํางยิ่งเป็นการสํงเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐ
อยูํตลอดเวลาของประชาชน เป็นต๎น 

ดังนั้น การสร๎างกระบวนทัศน์ ( Paradigm) ทางความคิดให๎แกํประชาชนตามหลัก        
“ตนเป็นที่พึ่งแหํงตน ” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให๎
ความสนใจที่จะสํงเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ท่ีเปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแตํละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตํางกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแตํ

ละพื้นที่ก็ต๎องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตํางกัน เชํน บางพื้นที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ 
บางพื้นที่อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพื้นที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพื้นที่เป็น
สังคมทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพื้นที่ประชาชนให๎ความรํวมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอยํางดี บางพื้นที่
ประชาชนขาดความรํวมมือ บางพื้นที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด๎วยชนเผําตํางๆมากมาย เป็นต๎น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู๎บริหารท๎องถ่ินอาจมีแนวโน๎มที่จะตัดสินก าหนด
นโยบายไปตอบสนองตํอกลุํมญาติพี่น๎องของตน กลุํมอื่นที่แพ๎การเลือกตั้งเมื่อไมํได๎รับการตอบสนองก็หาทาง
โจมตี กํอให๎เกิดความขัดแย๎งที่รุนแรงข้ึนในสังคมท๎องถ่ินมากกวําในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นที่
จะต๎องเข๎าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสูํท๎องถ่ินที่สํงผลโดยตรงตํอความสามัคคีในสังคม
ท๎องถ่ินยุคปัจจุบัน ต๎องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย๎งในสังคม เพราะคงไมํมีสังคมใดในประเทศ
ไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได๎หมด การปฏิบัติงานทุกอยํางยํอมมีการเห็นด๎วย ไมํเห็นด๎วย ตํอต๎าน 
และไมํตํอต๎าน อยูํคํูกับสังคมประชาธิปไตยเสมอ ส าคัญเพียงแตํวําจะสามารถลดระดับหรือแก๎ไขความขัดแย๎ง
ที่รุนแรงนั้นได๎อยํางไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ท่ีเปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถ่ินมีนโยบายสํงเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝึกอบรมอยูํเป็นประจ า เชํน การฝึกอบรมการใช๎คอมพิวเตอร์โปรแกรมตํางๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์
องค์กร เป็นต๎น ประกอบกับกรมสํงเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพรํข๎อมูลขําวสารตํางๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข๎องกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปรับปรุงให๎ทันสมัยอยูํทุกวัน เชํน การเผยแพรํหนังสือสั่งการตํางๆผํานชํองทางการ
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สารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต๎น หากพนักงานท๎องถ่ินให๎ความส าคัญในการอํานหนังสือสั่งการของกรม
สํงเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยูํเป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไมํขัดตํอระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยูํตลอดเวลา  
 
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข๎อมูลเพื่อ
น าไปสูํข๎อเสนอแนะ เป็นต๎น) 
 องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน มีข๎อสังเกต ข๎อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์
การพัฒนาตํางๆอยูํภายใต๎สิ่งแวดล๎อมภายนอกตํางๆ ดังตํอไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหมํจะสํงผลตํอองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินอยํางไร 
- แนวโน๎มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน๎มการควบรวมองค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 
- การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให๎  อปท. 

 
2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดย

มี ไทย พมํา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให๎มีผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจรํวมกัน จะมีรูปแบบคล๎ายๆ กลุํม Euro Zone นั่นเอง จะท าให๎มีผลประโยชน์  อ านาจตํอรอง
ตํางๆ กับคํูค๎าได๎มากข้ึน และการน าเข๎า สํงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว๎นสินค๎าบางชนิดที่แตํละ
ประเทศอาจจะขอไว๎ไมํลดภาษีน าเข๎า (เรียกวําสินค๎าอํอนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 ณ วันน้ันจะท าให๎ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยํางมาก  โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือ
แนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแขํงขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เทําเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข๎ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลานได๎ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว๎จ านวน 7 ยุทธศาสตร์ 

ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข๎าสูํ AEC ที่จะสํงผลกระทบตํอองค์การบริหาร
สํวนต าบลแมํลาน ในยุทธศาสตร์ตํางๆ ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC) ของไทย ท าให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน

โดยเฉพาะอยํางยิ่งองค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน ต๎องให๎ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการหลั่งไหลเข๎ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ๎านไมํวําจะเข๎ามาในฐานะนักทํองเที่ยว คนท างาน หรือ
การอื่นใด การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานที่ส าคัญ เชํน ถนน ปูายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาตํางประเทศที่
จ าเป็น เป็นต๎น 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน ต๎องเรํงบูรณาการรํวมกับแหลํงทํองเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้ง

รํวมบูรณาการการท างานกับ อุทยานแหํงชาติแมํปิง ที่พักในพื้นที่ เพื่อพัฒนาไปสูํความยั่งยืนของแหลํง
ทํองเที่ยวดังกลําว 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา 
 การศึกษา 
 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเช่ียวชาญในการสื่อสารน๎อยกวําประเทศอื่นๆใน

อาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน จึงได๎เริ่มต๎นสนับสนุน สํงเสริมการน าครูชาวตํางชาติเข๎ามา
สอนภาษาอังกฤษโดยการให๎อยูํกินกับชาวบ๎าน โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อน ารํองไปสูํโครงการอื่นๆในการเรํงรัด
พัฒนาให๎ประชาชนในพื้นที่มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ๎าไมํได๎รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากข้ึน  

ปัญหาการแบํงชนช้ัน ถ๎าคนไทยท างานกับคนตํางชาติที่ด๎อยกวํา อาจมีการแบํงชนช้ันกันได๎  จะมีชุมชนสลัม
เกิดข้ึน และอาจมี พมําทาวน์  ลาวทาวน์  กัมพูชาทาวน์  ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการกํอ
อาชญากรรมจะเพิ่มข้ึนอยํางมากจากชนน้ันที่มีปัญหา  คนจะท าผิดกฎหมายมากข้ึนเนื่องจากไมํรู๎กฎหมาย     
การเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC) ของไทย ท าให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินโดยเฉพาะอยํางยิ่ง
องค์การบริหารสํวนต าบลแมํลาน ต๎องให๎ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร๎อย
มากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแตํละชนชาติอาจมีความแตกตํางกัน ดังนั้น อาจมีการฝุาฝืน
กฎหมายจากชาวตํางประเทศในไทยมากข้ึนทั้งโดยตั้งใจและความไมํรู๎กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานตํางด๎าวที่เข๎ามาท างานในไทยมากข้ึน       
อาจเกิดความขัดแย๎งในการเผยแพรํศาสนาของชาวตํางชาติที่เดินทางเข๎ามาในไทยมากข้ึน เชํน อาจมีการเผย
แผํศาสนาคริสต์ อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหวํางผู๎นับถือศาสนาที่แตกตํางกัน เชํน ชาวคริสเตียนมา
ทํองเที่ยวในวัดที่เป็นแหลํงทํองเที่ยวและมีการลบหลูํอยํางรู๎เทําไมํถึงการณ์ เป็นต๎ น ประชาสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติการด๎านสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์และการสร๎างอัตลักษณ์อาเซียน ต๎อง
สร๎างความตระหนักรู๎ถึงความแตกตํางในมรดกทางวัฒนธรรม  เชํน มุสลิมมีอาหารที่เป็นข๎อห๎าม ตามธรรม
เนียมบรูไนไมํมีการจับมือกับเพศตรงข๎าม การใช๎มือซ๎ายในการสํงของหรือนามบัตรให๎แกํชาวมุสลิมถือเป็นสิ่ง
ไมํสุภาพ เป็นต๎น 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  ปัญหาด๎านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไมํพ๎น โรคติดตํอที่ส าคัญ ไมํวําจะเป็น โรคเอดส์ 
ไข๎เลือดออก SARs ไข๎หวัดนกและโรคอื่นๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย๎ายแรงงานเข๎ามาในไทย การค๎ามนุษย์
และการทํองเที่ยว มีความเสี่ยงตํอการปนเปื้อน การแพรํระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การบุกรุกพื้นที่ปุาอาจมีมากข้ึน ด๎วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวตํางชาติ สาเหตุที่

เกิดจากคนไทยคือการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรท าให๎ที่ท ากินไมํเพียงพอตํอความต๎องการ หรือการขาย
ที่ดินให๎นายทุนตํางๆชาติแล๎วไมํมีที่ท ากินจึงต๎องไปเปิดปุาใหมํ สํวนสาเหตุจากชาวตํางชาติ อาจมีนายทุนเข๎า
มาท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เชํน การตัดไม๎เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข๎าสัมปทาน
เหมืองแรํหรือทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอื่นๆ  

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
ด๎านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย๎งด๎านการเมืองระหวํางรัฐสมาชิกด๎วยกันเอง 

รวมทั้งปัญหาการกํอการร๎ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไมํสามารถแก๎ไขได๎โดยล าพัง
การบริหารภาครัฐต๎องเรํงรัดพัฒนาให๎ตอบสนองการให๎บริการ โดยเฉพาะอยํางยิ่งการให๎บริการในด๎านการ
อนุญาต อนุมัติ ตํางๆ ซึ่งต๎องมีคํูมือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต๎น เพื่อสื่อสารกับชาวตํางชาติที่ต๎องการท านิติกรรม
ตํางๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เชํน การเสียภาษีบ ารุงท๎องที่ การเสียภาษีปูาย เป็นต๎น อีกทั้งเจ๎าหน๎าที่ภาครัฐจ าต๎อง
พัฒนาการใช๎ภาษาอังกฤษให๎อยูํในระดับที่สื่อสารกับผู๎ใช๎บริการที่เป็นชาวตํางชาติ  การพัฒนาการเมืองและ
การปกครองสํวนที่   
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                                                                                                                          บัญชีสรุปโครงการพฒันา                                                                                            แบบ ผ. 07 

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ.2561- 2564) เพิม่เตมิ (ฉบับที่ 1/2561)  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

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

(1)   ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

  

แผนงานท่ี 1.1  การพฒันาดา้น
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ถนน 
สะพาน รางระบายนํ้ า  

5 1,900,000 14 2,500,000 13 2,500,000 13 2,500,000 55 9,400,000 

แผนงานท่ี 1.2   การ ปรับปรุง พฒันาและ
จดัหาแหล่งนํ้ า 

16 2,000,000 24 2,000,000 24 2,000,000 24 2,000,000 88 8,000,000 

แผนงานท่ี 1.3   การปรับปรุง พฒันา
ระบบอาคาร ระบไฟฟ้า ประปา 
โทรศพัท ์ 

3 800,000 7 1,400,000 7 1,400,000 5 1,400,000 23 5,000,000 

รวม 24 4,700,000 45 5,900,000 44 5,900,000 42 2,300,000 166 22,400,000 
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 (2)  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
เศรษฐกจิและการท่องเที่ยว 

                    

แผนงานท่ี 2.1 พฒันาและส่งเสริมอาชีพ
และอุตสาหกรรมในครัวเรือน 5 210,000 5 210,000 5 210,000 5 210,000 20 840,000 

แผนงานท่ี 2.2 แนวทางการส่งเสริมและ
พฒันาปัจจยัเก้ือหนุนดา้นเศรษฐกิจใน
ทอ้งถ่ินตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง 

12 301,000 12 301,000 12 301,000 12 351,000 48 1,204,000 

รวม 17 511,000 17 511,000 17 511,000 17 561,000 72 2,044,000 

(3) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา 
และกฬีา 

                    

แผนงานท่ี 3.1 พฒันาและส่งเสริม
การศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ 

22 2,794,400 22 2,794,400 22 2,794,400 22 2,794,400 88 11,177,600 

แผนงานท่ี 3.2 พฒันาและส่งเสริมการ
กีฬาและนนัทนาการภายในตาํบล 

5 696,000 6 696,000 6 696,000 6 696,000 16 2,784,000 

รวม 27 3,490,400 28 3,490,400 28 3,490,400 28 3,016,000 104 13,961,600 
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4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคมและ
วฒันธรรม 

  

แผนงานท่ี 4.1 ส่งเสริมและอนุรักษ ์
ศิลปะ วฒันธรรม จารีต ประเพณีและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

15 689,000 15 689,000 15 689,000 15 689,000 60 2,756,000 

              15 689,000 15 689,000 15 689,000 15 574,000 60 2,756,000 

5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพ
ชีวติและการสาธารณสุข 

  

แผนงานท่ี 5.1 ส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี คนชรา คน
พิการ 

12 2,297,000 17 2,297,000 17 2,297,000 17 2,297,000 46 9,384,000 

แผนงานท่ี 5.1 ส่งเสริมและพฒันาดา้น
สาธารณสุข 

16 1,870,000 16 1,870,000 16 1,870,000 16 1,870,000 64 7,480,000 

รวม 28 4,167,000 33 4,167,000 33 4,167,000 33 3,036,000 111 16,864,000 
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6. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

แผนงานท่ี  6.1  การบริหารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชน หมู่บา้น และ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม 
มลพิษ ขยะมูลฝอย  ฯลฯ 

9 600,000 9 600,000 9 600,000 9 600,000 36 2,400,000 

รวม 9 600,000 9 600,000 9 600,000 9 600,000 44 2,400,000 

7. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหาร
จดัการและการเมือง 

  

แผนงานท่ี 7.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ศกัยภาพ การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 
การมีส่วนร่วมของประชาชน ฯลฯ 

25 4,205,000 25 4,205,000 25 4,205,000 25 4,205,000 100 8,276,000 

รวม 25 4,205,000 25 4,205,000 25 4,205,000 25 4,205,000 92 12,615,000 

รวมทั้งหมด 145 18,362,400 149 19,562,400 147 19,562,400 147 14,292,000 588 52,874,000 
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                                                                                              รายละเอียดโครงการพฒันา                                                                                     แบบ ผ.01 
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ (ฉบับที่ 1/2561) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 

           ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดั ที่ 4 : การพฒันาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวติ (Quality of Life) 
           ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 2  :   การพฒันาภูมินิเวศวฒันธรรมและอารยสถาปัตย์   

 
       1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

 

        

    แผนงานที่ 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน การพฒันาปรับปรุงและพฒันา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน รางระบายน า้    

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ ) 

งบประมาณและที่มา   
ผลลพัธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2561 2562 2563 2564 ตวัช้ีวดั 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) 

        หมู่ที่ 1 บ้านผาต้าย 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบา้นนายสีนวล-บา้นป้า
มูล  

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน
ใชใ้นการคมนาคม
ภายในหมู่บา้น 

ก่อสร้างถนน 
คสล.กวา้ง 4 

ม. ยาว 140 ม. 
หนา 15 ซม. 

  300,000     จาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

อบต.แม่ลาน 
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2 โครงการวางท่อลอดเหล่ียม
สายหนองคาํหล้ี 

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน
ใชใ้นการคมนาคม
ระหว่างหมู่บา้น 

วางท่อลอด
เหล่ียม กวา้ง 

4 ม. สูง 1 
เมตร 

    300,000   จาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

อบต.แม่ลาน 

3 โครงการก่อสร้างรางระบาย
นํ้ าตวั V สายบา้นบน ขา้ง
บา้นนางสมจิตร  

เพ่ือใหป้้องกนันํ้ าทว้ม
บา้นเรือนของประชาชน 

ก่อสร้างราง
ระบายนํ้ า 

กวา้ง 50 ซม.  
ยาว 150  ม.  

      300,000 จาํนวนรางระบาย
นํ้ าเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
ปลอดภยั 

อบต.แม่ลาน 

         หมู่ที่ 2 บ้านหนองมะล้อ 

4 โครงการขยายถนนพร้อม
รางระบายนํ้ า ภายในหมู่บา้น 
สายหนา้บา้นนางเรือนแกว้ 
บา้นหนองมะลอ้ หมู่ท่ี 2 

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน
ใชใ้นการคมนาคม
ภายในหมู่บา้นมีความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน
และราง

ระบายนํ้ า 
กวา้ง 50 ซม. 

ยาว 50 ม.  

  300,000     จาํนวนถนนและ
การระบายนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

อบต.แม่ลาน 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ท่ี 2 หนองมะลอ้  สาย
หว้ยลึก 

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน
ใชใ้นการคมนาคม
ภายในหมู่บา้นมีความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คสล.กวา้ง 3 

ม. ยาว 170 ม.  

    300,000   จาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

อบต.แม่ลาน 
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6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ท่ี 2 บา้นหนองมะลอ้ 
สายทุ่งดง 

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน
ใชใ้นการคมนาคม
ภายในหมู่บา้นมีความ
สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คสล.กวา้ง 3 

ม. ยาว 170 ม.  

      300,000 จาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

อบต.แม่ลาน 

         หมู่ที่ 3 บ้านแม่ลาน 

7 โครงการก่อสร้างรางระบาย
นํ้ า ตวั U พร้อมผาปิด สาย
ซอย 6 สายบา้นลุงเน่ห์ หมู่ท่ี  
3  บา้นแม่ลาน  

เพ่ือใหก้ารระบายนํ้ าให้
ดีข้ึนและลดปัญหานํ้ า
ท่วม 

ก่อสร้างราง
ระบายนํ้ า ลึก 
50 ซม. ยาว 

140 ม.  

  300,000     จาํนวนรางระบาย
นํ้ าเพ่ิมข่ึน 

การระบายนํ้ าดี
ข้ึนและลดปัญหา
นํ้ าท่วม 

อบต.แม่ลาน 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ท่ี 3  สายบา้นนายปรีชา  

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน
ใชใ้นการคมนาคม
สญัจรในหมู่บา้น 

ก่อสร้างถนน 
คสล.กวา้ง 3 

ม. ยาว 170 ม.  

    300,000   จาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

อบต.แม่ลาน 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ท่ี 3  สายบา้นลุงเสาร์คาํ 

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน
ใชใ้นการคมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
คสล.กวา้ง 3 

ม. ยาว 170 ม.  

      300,000 จาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

อบต.แม่ลาน 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ท่ี 3  สายบา้นครูมานพ 

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน
ใชใ้นการคมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
คสล.กวา้ง 3 

ม. ยาว 170 ม.  

      300,000 จาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

อบต.แม่ลาน 
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หมู่ที่ 4 บ้านแม่กองวะ 
11 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 

หมู่ท่ี 4 สายนายบา้นโยธิน 
เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน
ใชใ้นการคมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
คสล.กวา้ง 3 

ม. ยาว 170 ม.  

  300,000     จาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

อบต.แม่ลาน 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ท่ี 4 สายขา้งบา้นพ่อ
กาํนนัจนัทร์ 

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน
ใชใ้นการคมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
คสล.กวา้ง 3 

ม. ยาว 170 ม.  

    300,000   จาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

อบต.แม่ลาน 

13 โครงการก่อสร้าง (ตวั U) 
พร้อมฝาปิดคอนกรีตหมู่ท่ี  4  
หนา้โรงเรียนบา้นแม่กองวะ 

เพ่ือใหก้ารระบายนํ้ าดี
ข้ึนและลดปัญหานํ้ า
ท่วม 

ก่อสร้างถนน 
คสล.ลึก 50 
ซม. ยาว 170 

ม.  

      300,000 จาํนวนรางระบาย
นํ้ าเพ่ิมข่ึน 

การระบายนํ้ าดี
ข้ึนและลดปัญหา
นํ้ าท่วม 

อบต.แม่ลาน 

         หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเหม้า 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ท่ี 5  สายถนนประปา
หมู่บา้น 

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน
ใชใ้นการคมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
คสล.กวา้ง 4 

ม. ยาว 170 ม.    

300,000     จาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

อบต.แม่ลาน 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ท่ี 5 สายขา้งสาํนกัสงฆ ์

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน
ใชใ้นการคมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
คสล.กวา้ง 4 

ม. ยาว 170 ม.  

    300,000   จาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

อบต.แม่ลาน 
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16 โครงการก่อสร้างรางระบาย
นํ้ าสายขา้งวดั 

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน
ใชใ้นการคมนาคม 

ขนาด ลึก 50 
ซม. ยาว 140 

ม.  

      300,000 จาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

อบต.แม่ลาน 

         หมู่ที่ 6 บ้านผาต้ายเหนือ 

17 โครงการถนนสายไร่ดอย 
หมู่ท่ี 6 บา้นผาตา้ยเหนือ   

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน
ใชใ้นการคมนาคม   

ก่อสร้างถนน 
คสล.กวา้ง 4 

ม. ยาว 140 ม.  

  300,000     จาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

อบต.แม่ลาน 

18 โครงการก่อสร้างถนนสาย
เหล่าหลวง หมู่ท่ี 6 บา้นผา
ตา้ยเหนือ 

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน
ใชใ้นการคมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
คสล.กวา้ง 4 

ม. ยาว 140 ม.  

    300,000   จาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

อบต.แม่ลาน 

19 โครงการก่อสร้างถนนสาย
หว้ยจะแลน หมู่ท่ี 6 บา้นผา
ตา้ยเหนือ 

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน
ใชใ้นการคมนาคม   

ก่อสร้างถนน 
คสล.กวา้ง 3 

ม. ยาว 140 ม.  

      300,000 จาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

อบต.แม่ลาน 

         หมู่ที่ 7 บ้านห้วยทรายขาว 

20 โครงการก่อสร้างรางระบาย
นํ้ า ตวั U พร้อมผาปิดคอนก
ริต หมูท่ี 7 

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน
ใชใ้นการคมนาคม
สะดวกและป้องกนันํ้ า
ทว้มขงั 

ก่อสร้างราง
ระบายนํ้ า 

กวา้ง  50 ซม. 
สูง 200ซม.  

  300,000     จาํนวนรางระบาย
นํ้ าเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และป้องกนันํ้ า
ทว้ม 

อบต.แม่ลาน 
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21 โครงการก่อสร้างถนน สาย
บา้นนางนา หมู่ ท่ี 7 บา้น
หว้ยทรายขาว 

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน
ใชใ้นการคมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
คสล.กวา้ง 3 

ม. ยาว 170 ม.  

    300,000   จาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

อบต.แม่ลาน 

22 โครงการก่อสร้างถนน สาย
ขา้งวดั หมู่ ท่ี 7 บา้นหว้ย
ทรายขาว 

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน
ใชใ้นการคมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
คสล.กวา้ง 4 

ม. ยาว 140 ม.  

      300,000 จาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

อบต.แม่ลาน 

         โครงการระดับต าบล 
23 ก่อสร้างถนน คสล.เขา้

สาํนกังานองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลแม่ลาน 

เพื่อใหบ้ริการประชาชน
ท่ีมาติดต่อราชการ 

ก่อสร้างถนน 
คสล.กวา้ง 4 

ม. ยาว 140 ม.  

  300,000     จาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การติดต่อ
ราชการ 

อบต.แม่ลาน 

24 ก่อสร้าง ร้ัว รอบอาคาร
สาํนกังานองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลแม่ลาน 

เพื่อความปลอดภยัของ
สถานท่ีราชการ 

ก่อสร้างร้ัว
รอบอาคาร
สาํนกังาน 

  300,000 300,000 300,000 มีความปลอดภยั 
เพ่ิมข้ึน 

ทรัพสินและผูม้า
ติดต่อราชการมี
ความปลอดภยั 

อบต.แม่ลาน 

25 โครงการปรัปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังการเกษตร ภายใน
ตาํบลแม่ลาน  

เพื่อการคมนาคมพืช
ผลผลิตการเกษตรมี
ความสะดวก 

หมู่ท่ี 1-7 700,000 700,000 700,000 700,000 จาํนวนถนนลูกรัง
การเกษตรท่ีมีความ
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

อบต.แม่ลาน 
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26 โครงการอุดหนุนค่านํ้ ามนั
เช้ือเพลิงให้ อบจ.เพื่อ
ก่อสร้างถนนลูกรังบดอดั 
ภายในตาํบล 

เพื่อปรับปรุงบาํรุงรักษา
ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรภายใน 

หมู่ท่ี 1-7 300,000 300,000 300,000 300,000 จาํนวนถนนท่ี
ไดรั้บการ
บาํรุงรักษาเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

อบต.แม่ลาน 

27 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ท่อลอดเหล่ียม หรือ เหมือง
ฝาย ภายในตาํบลแม่ลาน 

เพ่ือใหก้ารระบายนํ้ าดี
ข้ึนและลดปัญหานํ้ า
ท่วมภายในตาํบล 

หมู่ท่ี 1-7 300,000 300,000 300,000 300,000 จาํนวนท่อท่ีเพ่ิมข้ึน การระบายนํ้ าดี
ข้ึนและลดปัญหา
นํ้ าท่วม 

อบต.แม่ลาน 

28 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
คอ สะพาน ภายในตาํบลแม่
ลาน 

เพ่ือใหก้ารระบายนํ้ าดี
ข้ึนและลดปัญหานํ้ า
ท่วมภายในตาํบล 

หมู่ท่ี 1-7 300,000 300,000 300,000 300,000 จาํนวนรางระบาย
นํ้ าเพ่ิมข่ึน 

การระบายนํ้ าดี
ข้ึนและลดปัญหา
นํ้ าท่วม 

อบต.แม่ลาน 

29 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
รางระบายนํ้ า หรือถนนทอ้ง
ชา้ง ภายในตาํบลแม่ลาน 

เพ่ือใหก้ารระบายนํ้ าดี
ข้ึนและลดปัญหานํ้ า
ท่วมภายในตาํบล  

หมู่ท่ี 1-7 300,000 300,000 300,000 300,000 จาํนวนรางระบาย
นํ้ าเพ่ิมข่ึน 

การระบายนํ้ าดี
ข้ึนและลดปัญหา
นํ้ าท่วม 

อบต.แม่ลาน 

      รวม
งบประมาณ 

1,900,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000    บาท     
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ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่5 : การพฒันาสู่เมืองนิเวศน์ (Eco-town) 

แนวทางที่ 1.2  แนวทางการพฒันาปรับปรุง พฒันา และจดัหาแหล่งน า้               

1 โครงการเสริมท่อและเสริม
แท็งเก็บนํ้ าหว้ยดงหลวง หมู่
ท่ี 1 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าใช้
ในการอุปโภคบริโภค 

       หมู่ท่ี 1       
บา้นผาตา้ย 

  300,000 300,000 300,000 จาํนวนแหล่งเก็บ
นํ้ าเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

อบต.แม่ลาน 

2 โครงการปรับปรุงระบบ
ปะปาสายหว้ยนํ้ านกั หมู่ท่ี 1  

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าใช้
ในการอุปโภคบริโภค 

       หมู่ท่ี 1       
บา้นผาตา้ย 

  300,000 300,000 300,000 จาํนวนแหล่งเก็บ
นํ้ าเพ่ิมข้ึน  

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

อบต.แม่ลาน 

3 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้นหนองมะลอ้ 
หมู่ท่ี 2 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าใช้
ในการอุปโภคบริโภค 

หมู่ท่ี 2      
บา้นหนองมะ

ลอ้ 

  300,000 300,000 300,000 จาํนวนแหล่งเก็บ
นํ้ าเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

อบต.แม่ลาน 

4 โครงการก่อสร้างแทง้คเ์ก็บ
นํ้ า บา้นบน บา้นแม่ลาน หมู่
ท่ี 3 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าใช้
ในการอุปโภคบริโภค  

        หมู่ท่ี 3     
บา้นแม่ลาน 

  300,000 300,000 300,000 จาํนวนแหล่งเก็บ
นํ้ าเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค 

อบต.แม่ลาน 

5 โครงการก่อสร้างแทง้คเ์ก็บ
นํ้ า บา้นหล่ายสายบน บา้น
แม่กองวะ หมู่ท่ี 4 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าใช้
ในการอุปโภคบริโภค  

        หมู่ท่ี 4    
บา้นแม่กอง

วะ 

  300,000 300,000 300,000 จาํนวนแหล่งเก็บ
นํ้ าเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค 

อบต.แม่ลาน 
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6 โครงการปรับปรุงระบบ
ปะปาใชใ้นสาํนกังาน อบต. 

เพื่อใหบ้ริการประชาชน
มีนํ้ าใชใ้นสาํนกังานท่ี
สะอาด 

สาํนกังาน 
อบต. 

  200,000 200,000 200,000 มีนํ้ าใชเ้พียงพอและ
สะอาดเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
ใหบ้ริการ 

อบต.แม่ลาน 

7 โครงการปรับปรุงระบบ
ปะปาภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 5 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าใช้
ในการอุปโภคบริโภค 

       หมู่ท่ี 5     
บา้นเด่นเหมา้ 

  300,000 300,000 300,000 จาํนวนแหล่งเก็บ
นํ้ าเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

อบต.แม่ลาน 

8 โครงการปรับปรุงระบบ
ปะปาภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 6 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าใช้
ในการอุปโภคบริโภค 

       หมู่ท่ี 6     
บา้นผาตา้ย

เหนือ 

  300,000 300,000 300,000 จาํนวนแหล่งเก็บ
นํ้ าเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค 

อบต.แม่ลาน 

9 โครงการสาํรวจและขุดเจาะ
นํ้ าประปาบาดาล บา้นผาตา้ย 
หมู่ท่ี 1  

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าใช้
ในการอุปโภคบริโภค  

        หมู่ท่ี 1      
บา้นผาตา้ย 

200,000 200,000 200,000 200,000 จาํนวนแหล่งเก็บ
นํ้ าเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค 

อบต.แม่ลาน 

10 โครงการสาํรวจและขุดเจาะ
นํ้ าประปาบาดาล บา้นหนอง
มะลอ้ หมู่ท่ี 2 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าใช้
ในการอุปโภคบริโภค 

        หมู่ท่ี 2      
บา้นหนองมะ

ลอ้ 

200,000 200,000 200,000 200,000 จาํนวนแหล่งเก็บ
นํ้ าเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค 

อบต.แม่ลาน 

11 โครงการสาํรวจและขุดเจาะ
นํ้ าประปาบาดาล บา้นแม่
ลาน หมู่ท่ี 3  

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าใช้
ในการอุปโภคบริโภค  

      หมู่ท่ี 3     
บา้นแม่ลาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 จาํนวนแหล่งเก็บ
นํ้ าเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค 

อบต.แม่ลาน 
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12 โครงการสาํรวจและขุดเจาะ
นํ้ าประปาบาดาล บา้นแม่
กองวะ หมู่ท่ี 4 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าใช้
ในการอุปโภคบริโภค 

      หมู่ท่ี 4     
บา้นแม่กอง

วะ 

200,000 200,000 200,000 200,000 จาํนวนแหล่งเก็บ
นํ้ าเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค 

อบต.แม่ลาน 

13 โครงการสาํรวจและขุดเจาะ
นํ้ าประปาบาดาล บา้นเด่นเห
มา้หมู่ท่ี 5 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าใช้
ในการอุปโภคบริโภค 

หมู่ท่ี 5  บา้น
เด่นเหมา้ 

200,000 200,000 200,000 200,000 จาํนวนแหล่งเก็บ
นํ้ าเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค 

อบต.แม่ลาน 

14 โครงการสาํรวจและขุดเจาะ
นํ้ าประปาบาดาล บา้นผาตา้ย
เหนือ หมู่ท่ี 6 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าใช้
ในการอุปโภคบริโภค  

หมู่ท่ี 6       
บา้นผาตา้ย

เหนือ 

200,000 200,000 200,000 200,000 จาํนวนแหล่งเก็บ
นํ้ าเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค 

อบต.แม่ลาน 

15 โครงการขุดสระเก็บนํ้ า หมู่ 
ท่ี 1  บา้นผาตา้ย 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าใช้
เกษตรกรรม 

    หมู่ท่ี 1    
บา้นผาตา้ย 

200,000 200,000 200,000 200,000 จาํนวนแหล่งเก็บ
นํ้ าเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
ทาํเกษตรกรรม 

อบต.แม่ลาน 

16 โครงการขุดสระเก็บนํ้ า หมู่ 
ท่ี 3  บา้นแม่ลาน 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าใช้
เกษตรกรรม 

    หมู่ท่ี 3    
บา้นแม่ลาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 จาํนวนแหล่งเก็บ
นํ้ าเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
ทาํเกษตรกรรม 

อบต.แม่ลาน 

17 โครงการขุดสระก็บนํ้ าดอย
ศาลา หมู่ 4 บา้นแม่กองวะ 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าใช้
ในการอุปโภคบ บริโภค 

    หมู่ท่ี 4  
บา้นแม่กอง

วะ 

300,000 300,000 300,000 300,000 จาํนวนแหล่งเก็บ
นํ้ าเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
ในการอุปโภค 
บริโภค 

อบต.แม่ลาน 
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18 โครงการขุดสระเก็บสระ
หมู่บา้นเด่นเหมา้  หมู่ 5 
(เพ่ิมความลึก) 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าใช้
เกษตรกรรม 

    หมู่ท่ี 5    
บา้นเด่นเหมา้ 

200,000 200,000 200,000 200,000 จาํนวนนํ้ าเพ่ิมข้ึน ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
ทาํเกษตรกรรม 

อบต.แม่ลาน 

19 โครงการขุดสระเก็บนํ้ าหว้ย
เกา้ค่า หมู่ท่ี 6 บา้นผาตา้ย
เหนือ 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าใช้
การทาํเกษตรกรรม 

    หมู่ท่ี 6    
บา้นผาตา้ย

เหนือ 

300,000 300,000 300,000 300,000 จาํนวนแหล่งเก็บ
นํ้ าเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
ทาํเกษตรกรรม 

อบต.แม่ลาน 

20 โครงการขุดสระเก็บนํ้ า
หว้ยสงัขนั หมู่ 7 บา้นหว้ย
ทรายขาว  

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าใช้
เกษตรกรรม 

    หมู่ท่ี 7    
บา้นหว้ย
ทรายขาว 

100,000 100,000 100,000 100,000 จาํนวนแหล่งเก็บ
นํ้ าเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
ทาํเกษตรกรรม 

อบต.แม่ลาน 

21 โครงการขุดสระเก็บนํ้ าตาม
หวัไร่ปลายนา  

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าใช้
เกษตรกรรม 

    หมู่ท่ี 7    
บา้นหว้ย
ทรายขาว 

100,000 100,000 100,000 100,000 จาํนวนแหล่งเก็บ
นํ้ าเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
ทาํเกษตรกรรม 

อบต.แม่ลาน 

22 โครงการขุดลอกอ่างเก็บนํ้ า 
หว้ย หนอง คลอง สระ หรือ
แหล่งนํ้ าภายในตาํบลแม่
ลาน 

เพ่ือใหมี้แหล่งนํ้ ากกัเก็บ
นํ้ าเพ่ือใชใ้นการทาํ
เกษตรกรรม  

หมู่ท่ี 1-7 500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งเก็บ
นํ้ าเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอในการ
ทาํเกษตรกรรม 

อบต.แม่ลาน 

23 โครงการก่อสร้างฝายชะลอ
นํ้ า หรือฝายแมว้ภายใน
ตาํบล 

เพ่ือกกัเก็บนํ้ าเพ่ือใชใ้น
การทาํเกษตรกรรม 

หมู่ท่ี 1-7 100,000 100,000 100,000 100,000 จาํนวนแหล่งเก็บ
นํ้ าเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอ
เกษตรกรรม 

อบต.แม่ลาน 
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24 จดัซ้ือกระสอบทราย
แกปั้ญหา ภยัแลง้ อุทกภยัใน
ตาํบลแม่ลาน 

เพ่ือจดัซ้ือกระสอบ
ทราย บรรเทาปัญหาภยั
แลง้และอุทกภยั 

หมู่ท่ี 1-7 100,000 100,000 100,000 100,000 จาํนวนแหล่งเก็บ
นํ้ าเพ่ิมข้ึน 

ปัญหาภยัแลง้
และอุทกภยั
ภายในตาํบลแม่
ลานลดลง 

อบต.แม่ลาน 

      รวม
งบประมาณ 

2,000,000 2,000,000 600,000 2,000,000    บาท     

แนวทางที่ 1.3  แนวทางการพฒันาปรับปรุง พฒันา อาคาร ระบบไฟฟ้า 
ประปา โทรศัพท์ 

              

1 โครงการติดตั้งและปรับปรุง
ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟก่ิง)  
ภายในตาํบลแม่ลาน 

เพื่อใหป้ระชาชนมีการ
คมนาคมในตอน
กลางคืนท่ีสะดวก 

หมู่ท่ี1-7 200,000 200,000 200,000 200,000 จาํนวนไฟฟ้า
สาธารณะท่ีติดตั้ง
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชใ้นตอน
กลางคืนท่ี
สะดวก 

อบต.แม่ลาน 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ภายในตาํบลแม่ลาน 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟ้าใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 

หมู่ท่ี1-7 300,000 300,000 300,000 300,000 จาํนวนครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชเ้พ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใน
ชีวิตประจาํวนั 

อบต.แม่ลาน 

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
การเกษตร ภายในตาํบลแม่
ลาน 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟ้าใชใ้นการเกษตร 

หมู่ท่ี1-7 300,000 300,000 300,000 300,000 จาํนวนพ้ืนท่ี
การเกษตรมีไฟฟ้า
ใชเ้พ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชใ้น
การเกษตร 

อบต.แม่ลาน 
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4 โครงการก่อสร้างป้ายท่ีทาํ
การสาํนกังาน ของ อบต.แม่
ลาน  

เพื่อบริการประชาชน
ท่ีมาติดต่อราชการ 

จดัทาํป้ายท่ีทาํ
การ จาํนวน 1 

ป้าย 

  100,000 100,000 100,000 จาํนวนปรชาชน
ท่ีมาติดต่อราชการ
เพ่ิมข้ึน 

มีป้ายบอกท่ีทาํ
การในการติดต่อ
ราชการ 

อบต.แม่ลาน 

5 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค ์หมู่ท่ี 4 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค ์หมู่ท่ี 4 

       หมู่ท่ี 4      
บา้นแม่กอง

วะ 
  

200,000 200,000 200,000 จาํนวนอาคาร
เอนกประสงค์
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
สถานท่ีในการ
จดักิจกรรม
ภายในหมู่บา้น 

อบต.แม่ลาน 

6 โครงการปรับปรุงโรงเก็บ
ของบา้นหนองมะลอ้ หมู่ท่ี 2 

เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีเก็บ
ของแม่บา้นหนองมะลอ้ 
หมู่ท่ี 2 

ก่อสร้าง
อาคารโรงเก็บ

ของ 

  200,000 200,000 200,000 มีสถานท่ีเก็บวสัดุ
ครุภฑัณ์สาํนกังาน
ใชต่้างๆเพ่ิมข้ึน 

มีท่ีเก็บวสัดุ
ครุภณัฑแ์ละ
เอกสาร 

อบต.แม่ลาน 

7 โครงการปรับปรุงเสียงตาม
สายประจาํหมู่บา้น  

เพื่อปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวประจาํหมู่บา้น 

หมู่ท่ี 1-7   100,000 100,000 100,000 จาํนวนเสียงตาม
สายเพ่ิมข้ึน 

ราษฎรไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสาร
อยา่งทัว่ถึง 

อบต.แม่ลาน 

      รวม
งบประมาณ 

800,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000    บาท     
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ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดั ที่ 2 : เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture)   

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดั ที่ 3 : การพฒันาเมืองวฒันธรรม สู่เศรษฐกจิชุมชน 
                  ยุทธศาสตร์ที ่  2   การพฒันาด้านเศรษฐกจิ/การท่องเที่ยว 
                   แผนงานที่ 2.1 พฒันาและส่งเสริมอาชีพหลกั อาชีพเสริมและกลุ่มอาชีพ  

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ ) 

งบประมาณและที่มา   
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2561 2562 2563 2564 ตวัช้ีวดั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) 

1 โครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ
ใหร้าษฎรในตาํบลแม่ลาน 

เพื่อใหป้ระชาชนมีอาชีพ
เสริมมีรายไดเ้พ่ิมมากข้ึน 

จดัอบรมอาชีพ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีตาํบลแม่
ลาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
อาชีพและ
รายได้
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมมีรายได ้ความ
มัน่คงทางเศรษฐกิจใน
ชุมชน  

อบต. แม่ลาน 

2 โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพให้
กลุ่มผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูรั้บ
ผลกระทบ 

เพื่อใหผู้สู้งอายมุีอาชีพและ
มีรายได ้ 

อบรมอาชีพให้
ผูสู้งอายใุนตาํบล
แม่ลาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ผูสู้งอายไุด้
มีอาชีพ
เพ่ิมข้ึน 

ผูสู้งอายมุีอาชีพเสริมมี
อาชีพรายได ้

อบต. แม่ลาน 

3 สนบัสนุนอุปกรณ์แม่บ่านให้
กลุ่มแม่บา้นในเขตตาํบลแม่ลาน 

เพื่อใหป้ระชาชนมีอุปกรณ์
ท่ีใชใ้นการประกอบ
กิจกรรมต่าง  ๆ  ของ
หมู่บา้น 

จดัซ้ืออุปกรณ์
กลุ่มแม่บา้น
ตาํบลแม่ลาน 

70,000 70,000 70,000 70,000 มีอุปกรณ์
แม่บา้น
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีอุปกรณ์ท่ี
ใชใ้นกิจกรรมของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

อบต. แม่ลาน 
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4 โครงการส่งเสริมการทาํปุ๋ย
อินทรีย ์ และปุ๋ยหมกัชีวภาพ 

ส่งเสริมการทาํปุ๋ยอินทรีย ์ 
หมู่ท่ี  1-7 

จดัอบรมการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ใหก้บัประชาชน
ท่ีสนใจ 

10,000 10,000 10,000 10,000 มีจาํนวน
การใชปุ๋้ย
อินทรีย์
เพ่ิมข้ึน 

ส่งเสริมการทาํปุ๋ย
อินทรีย ์ หมู่ท่ี  1-7 

อบต. แม่ลาน 

5 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว
โบราณสถานและโบราณวตัถุใน
พ้ืนท่ี  

เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
ในพ้ืนตาํบลแม่ลาน 

ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวตาํบล
แม่ลาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 มีจาํนวน
การ
นกัท่องเท่ียว
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีรายไดจ้าก
แหล่งท่องเท่ียวใน
พ้ืนท่ี 

อบต. แม่ลาน 

      รวมงบประมาณ 210,000 210,000 210,000 210,000     บาท     

 
แผนงาน2.2 การส่งเสริมการเกษตรและพฒันาปัจจยัเกื้อหนุนด้านเศรษฐกจิในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ ) 

งบประมาณและที่มา   
ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2561 2562 2563 2564 ตวัช้ีวดั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) 

1 โครงการฝึกอบรมการผลิตลาํไย
นอกฤดู 

เพื่อส่งเสริมการผลิตลาํไย
นอกฤดู 

จดัอบรมใหก้บั
กลุ่มเกษตร

ภายในตาํบลแม่
ลาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 จาํนวน
เกษตรมีการ
ผลิตลาํไย
เพ่ิมข้ึน 

เกษตรกรมีพฒันาการ
ผลิตลาํไยนอกฤดู 

อบต. แม่ลาน 
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2 โครงการส่งเสริมกลุ่มเยบ็ผา้และ
ทอผา้กลุ่มแม่บา้น 

เพื่อส่งเสริมอาชีพเยบ็ผา้
และทอผา้  

จดัอบรมให้
ความรู้กบักลุ่ม

เยบ็ผา้และทอผา้ 

10,000 10,000 10,000 10,000 สมาชิกกลุ่ม
เยบ็ผา้มี
ความรู้
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
อาชีพ มีรายได ้

อบต.แม่ลาน 

3 โครงการส่งเสริมกลุ่มอิฐบลอ็ก
ประสาน 

เพื่อก่อสร้างอาชีพกลุ่มทาํ
อิฐบลอ็กประสาน 

อบรมใหค้วามรู้
กลุ่มอิฐบลอ็ก
ประสานบา้น         

แม่ลาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมี
อาชีพ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
อาชีพ มีรายได ้และมี
รายได ้

อบต.แม่ลาน 

4 โครงการศูนยเ์รียนรู้และกระจาย
พืชพนัธุพ์ืชสมุนไพร 

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
การปลูกพืชสมุนไพรใช้
ประโยชน ์

สนบัสนุนให้
กลุ่มทาํขา้วแคบ 

20,000 20,000 20,000 20,000 จาํนวนท่ีมี
การปลูกพืช
สมุนไพร
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีมี
การปลูกพืชสมุนไพร 

อบต.แม่ลาน 

5 โครงการจดัซ้ือวสัดุการเกษตร เพ่ือจดัซ้ือวสัดุการเกษตร จดัซ้ืวสัดุทาง
การเกษตร 

10,000 10,000 10,000 10,000 มีวสัดุใชใ้น
การเกษตร 

กลุ่มเกษตรกรมีวสัดุ
การเกษตรใชใ้นการ
ทาํการเกษตร 

อบต.แม่ลาน
และ

หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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6 โครงการเกษตรปลอดภยั อาหาร
ปลอดภยั 

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
การทาํการเกษตรท่ี
ปลอดภยัและมีการ
รับประทานอาหารท่ี
ปลอดภยั 

จดัอบรมให้
ความรู้เกษตร
และอาหาร
ปลอดภยั 

20,000 20,000 20,000 20,000 มีความรู้
เกษตร
ปลอดภยั
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกบัเกษตร
ปลอดภยัและอาหาร
ปลอดภยั 

อบต.แม่ลาน
และ

หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

7 โครงการส่งเสริมและพฒันา
องคก์รเกษตกรและวิสาหกิจ
ชุมชน 

เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการ
บริหารองคก์รและพฒันา
กลุ่มตวัอยา่งดา้น
การนเกษตร 

ประชาสมัพนัธ์
การจดังานแสดง
สินคา้ 1 แห่ง /  ปี 

10,000 10,000 10,000 10,000 จาํนวนการ
เรียนรู้
เกษตร
พอเพียง
เพ่ิมข้ึน 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ี
การพฒันากิจกรรม
ผลิตภณัฑอ์ยา่ง
ต่อเน่ือง 

อบต.แม่ลาน
และ

หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

8 โครงการส่งเสริมศูนยถ่์ายทอด
เทคโนโลยกีารเกษตรประจาํ
ตาํบลแม่ลาน 

เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการ
บริหารองคก์รและพฒันา
กลุ่มตวัอยา่งดา้น
การเกษตร 

จดัอบรม
คณะกรรมการ
ศูนยเ์ทคโนโลย ี

ฯ 

36,000 36,000 36,000 36,000 จาํนวนศูนย์
เรียนรู้
เกษตร
พอเพียง
เพ่ิมข้ึน 

สนบัสนุนกิจกรรม
ประชุมแก่
คณะกรรมการบริหาร
ศูนยฯ์ประจาํตาํบล
จาํนวน 

ศบกต. แม่
ลาน อบต.แม่

ลาน 

9 โครงการส่งเสริมและพฒันากลุ่ม
อาชีพเกษตรกรทาํสวนตาํบลแม่
ลาน 

เพื่อลดตน้ทุนการผลิต
สินคา้เกษตรใหป้ลอดภยั
และไดม้าตรฐาน/เกษตรกร
มีรายได ้

อบรมกลุ่มอาชีพ
เกษตรทาํสวน
ตาํบลแม่ลาน 

70,000 70,000 70,000 70,000 จาํนวนกลุ่ม
อาชีพเกษตร
ทาํสวน
เพ่ิมข้ึน 

ส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
อินทรีย ์ ปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูง  ปุ๋ยหมกั
นํ้ าชีวภาพและผลิตพืช
ปลอดภยั 7 กลุ่ม 

ศบกต. แม่
ลาน อบต.แม่

ลาน 
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10 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน
เทศกาลลาํไยอาํเภอล้ีและจงัหวดั
ลาํพูน 

เพื่อส่งเสริมใหม้ีการ
กระตุน้เศรษฐกิจดา้นการ
ผลิตลาํไย 

สนบัสนุน
ทอ้งถ่ินในอาํเภอ
ล้ีและจงัหวดั
ลาํพูน 

10,000 10,000 10,000 10,000 จาํนวน
รายได้
เศรษฐกิจ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีเศรษฐกิจ
ท่ีดีข้ึน 

อบต.แม่ลาน 

11 โครงการส่งเสริมพลงัปัญญา 
เปล่ียนวิธีคิด พลิกชีวิตดว้ย
ปัญญา 

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
ต่ืนรู้และคิดใหม่ ใชชี้วิต
แบบใหม่ท่ีสมดุล 
(พอเพียง) 

จดัอบรมแก่
ประชาชนท่ี
สนใจภายใน
พ้ืนท่ีตาํบลแม่
ลาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 จาํนวน
ประชาชนมี
ความรู้เพ่ิม
มากข้ึน 

ประชาชนมีความรู้ใน
การใชพ้ลงัปัญา 

อบต.แม่ลาน
และ

หน่วยงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

12 โครงการศูนยเ์รียนรู้ตลอดชีวิต
อยา่งอยา่งยนืตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ตาํบลแม่ลาน   

เพื่อใชเ้ป็นจุดสาธิตและ
ถ่ายทอดความรู้แก่
เกษตรกร/เป็นแหล่งเรียนรู้
ดา้นการเกษตรพอเพียงแก่
เกษตรกร 

จดัอบรมแก่
ประชาชนท่ี
สนใจภายใน
พ้ืนท่ีตาํบลแม่
ลาน 

65,000 65,000 65,000 65,000 จาํนวนจุด
เรียนรู้
เกษตร
พอเพียง
เพ่ิมข้ึน 

เป็นศูนยเ์รียนรู้
การเกษตรแบบ
พอเพียงใหเ้กษตรกร
ไดศ้ึกษาหาความรู้  
จาํนวน  1 ศูนย ์

ศบกต. แม่
ลาน อบต.แม่

ลาน 

      รวม 301,000 301,000 301,000 301,000      บาท     
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ก. ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 : การพฒันาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวติ (Quality of Life)  
 ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดั  

  ยุทธศาสตร์ที ่  3   ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษาและการกฬีา      
  แผนงานที ่3.1พฒันาและส่งเสริมการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ          

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ ) 

งบประมาณและที่มา   
ผลลพัธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2561 2562 2563 2564 ตวัช้ีวดั 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) 
1 โครงการช่วยเหลือเด็กดอ้ย

โอกาสภายในตาํบลแม่ลาน  
เพื่อช่วยเหลือเด็กดอ้ย
โอกาสภายในตาํบลแม่
ลาน 

เด็กดอ้ยโอกาส
ภายในตาํบลแม่

ลาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 จาํนวนนกัเรียนท่ี
ไดรั้บการ
ช่วยเหลือเพ่ิมข้ึน 

เด็กดอ้ยโอกาส
ไดรั้บการ
ช่วยเหลือ 

อบต. แม่ลาน 

2 โครงการเรียนรู้สู่โลกกวา้ง 
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

เพื่อใหเ้ด็กเลก็มีความรู้
และพฒันาการการ
เรียนรู้ในอนาคต 

เด็กปฐมวยัของ
ศพด.ทั้ง 2 ศูนย์
ใน ต.แม่ลาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 จาํนวนเด็กปฐมวยั
มีความรู้และ
พฒันาการเพ่ิมข้ึน 

เด็กปฐมวยัมี
ความรู้และ
พฒันาการท่ี
เหมาะสม 

อบต.แม่ลาน 

3 สนบัสนุนอาหารเสริม 
(นม) ศพด/นกัเรียน 

เพื่อใหเ้ด็กเลก็ในตาํบล
แม่ลานมีสุขภาพท่ี
แข็งแรง 

จดัซ้ืออาหาร
เสริมนมให ้ศพด.
ทั้ง 2 ศูนยใ์น ต.

แม่ลาน 

800,000 800,000 800,000 800,000 เด็กเลก็มีสุขภาพ
แข็งแรงเพ่ิมข้ึน 

เด็กเลก็ใน
ตาํบลแม่ลานมี
สุขภาพแข็งแรง 

อบต.แม่ลาน 
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4 สนบัสนุนอาหารกลางวนั 
ศพด/นกัเรียน 

เพื่อใหเ้ด็กเลก็มีร่างกาย
ท่ีเจริญเติบโต 

จา้งเหมาประกอบ
ทาํอาหาร

โรงเรียนภายใน
ตาํบลแม่ลาน 

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 เด็กเลก็มีสุขภาพ
แข็งแรงเพ่ิมข้ึน 

เด็กไดรั้บ
สารอาหาร
ครบถว้น 

อบต.แม่ลาน 

5 โครงการจดัซ้ือตูเ้ก็บ
เอกสารวสัดุการเรียนของ
เด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็และ
กองการศึกษา 

เพื่อใหเ้ด็กมีสุขภาวะท่ีดี กองการศึกษา
และศพด.ทั้ง 2 

ศูนย ์

100,000 100,000 100,000 100,000 มีท่ีเก็บเอกสารท่ี
เหมาะสมเพ่ิมข้ึน 

เด็กมีอุปกรณ์
การเรียน 

อบต.แม่ลาน 

6 โครงการวนัวิชาการศูนย์
พฒันาเด็กเลก็สงักดั อบต.
แม่ลาน 

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กศูนย์
พฒันาเด็กเลก็เรียนรู้
ดา้นวิชาการ 

จดังานวนัวิชาการ
ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็สงักดั อบต. 

15,000 15,000 15,000 15,000 เด็กศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็มีการเรียนรู้
ดา้นวิชาการ
เพ่ิมข้ึน 

เด็กมีความรู้
ดา้นวิชาการ 

อบต.แม่ลาน 

7 โครงการวนัเด็กแห่งชาติ เพื่อใหค้วามสาํคญัของ
เด็ก 

เด็กนกัเรียนตาํบล
แม่ลานเขา้ร่วม

กิจกรรม 500 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 
เด็กมีความกลา้
แสดงออกและเกิด
การเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 

ส่งเสริม
กิจกรรมของ
เด็กภายใน
ตาํบลแม่ลาน 

อบต.แม่ลาน 

8 โครงการค่ายคุณธรรม    
จริยธรรม 

เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้ก
ระเบียบวินยั ความ
รับผดิชอบ ความอดทน  

จดัอบรมให้
นกัเรียนภายใน
ตาํบลแม่ลาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 นกัเรียนมี
คุณธรรม
จริยธรรมเพ่ิมข้ึน 

นกัเรียนไดฝึ้ก
ระเบียบวินยั 
ความ
รับผดิชอบ 

อบต.แม่ลาน 
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ความอดทน 
ความสามคัคี
ในหมู่คณะและ
ฝึกภาวะผูน้าํ 

9 โครงการปลูกจิตสาํนึกใน
ค่านิยมหลกั 12 ประการ
และการป้องกนัการทุจริต
คอรัปชัน่ 

เพื่อใหน้กัเรียนเยาวชน
มีจิตสาํนึกในค่านิยม
หลกั 12 ประการและ
การป้องกนัการทุจริต
คอรัปชัน่ 

จดัอบรมนกัเรียน
เยาวชนในตาํบล

แม่ลาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 นกัเรียนเยาวชนมี
จิตสาํนึกในการ
ป้องกนัการทุจริต
คอรัปชัน่เพ่ิมมาก
ข้ึน 

นกัเรียน
เยาวชนไดรั้บ
การอบรมให้
ความรู้ในการ
ป้องกนัการ
ทุจริตคอลปัชัน่ 

อบต.แม่ลาน 

10 โครงการจดัซ้ือโทรทศัน์
สาํหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

เพื่อใหเ้ด็กมีพฒันาการ
เรียนรู้ส่ือ 

จดัซ้ือ โทรศนัท์
จาํนวน 1 เคร่ือง 

10,000 10,000 10,000 10,000 มีส่ือโทรทศัน์การ
การเรียนเพ่ิมข้ึน 

เด็กมี
พฒันาการ
เรียนรู้ 

อบต. แม่ลาน 

11 จดัซ้ือเคร่ืองขยายเสียง ไร้
สาย เคล่ือนยา้ยได ้

เพื่อใหเ้ด็กมีพฒันาการ
เรียนรู้จากส่ือ 

จดัซ้ือเคร่ืองขยาย
เสียง จาํนวน 1 
เคร่ือง 

5,000 5,000 5,000 5,000 มีเคร่ืองมือส่ือสาร
การการเรียน
เพ่ิมข้ึน 

เด็กมี
พฒันาการ
เรียนรู้ 

อบต. แม่ลาน 

12 จดัซ้ือพร้อมติดตั้งกลอ้ง
วงจรปิดศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

เพื่อสร้างความปลอดภยั
ใหก้บัเด็ก 

ติดตั้งกลอ้งวงจร
ปิด ทั้ง 2 ศูนย ์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 ศูนยพ์ฒัานาเด็ก
เลก็มีความ
ปลอดภยัเพ่ิมข้ึน 

ศูนยพ์ฒัานา
เด็กเลก็มีความ
ปลอดภยั 

อบต. แม่ลาน 
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13 โครงการเขา้ค่ายเยาวชน
สมัพนัธ ์

เพื่อใหน้กัเรียนได้
เรียนรู้จากค่าย 

จดัค่ายใหก้บั
นกัเรียนในพ้ืนท่ี 

30,000 30,000 30,000 30,000 นกัเรียนมีกิจกรรม
เพ่ิมมากข้ึน 

นกัเรียนได้
เขา้ใจถึงการ
เรียนรู้ 

อบต. แม่ลาน 

14 โครงการรถรับส่งเด็กศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ 

เพื่อใหบ้ริการรับส่งเด็ก
ท่ีอยูบ่า้นไกลศูนย ์

จา้งเหมารับส่ง
เด็ก ศพด ในพ้ืนท่ี 

150,000 150,000 150,000 150,000 จาํนวนเด็กมีการ
รับส่งเพ่ิมข้ึน 

เด็กนกัเรียนมี
ความสะดวก
ข้ึน 

อบต.แม่ลาน 

15 โครงการจา้งนกัเรียน
นกัศึกษาช่วงปิดภาคเรียน 

เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียน
นกัศึกษามีรายไดช่้วง
ปิดภาคเรียน 

นกัเรียน นกัศึกษา 50,000 50,000 50,000 50,000 นกัเรียนนกัศึกษา
มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 

นกัเรียน
นกัศึกษามี
รายไดช่้วงปิด
ภาคเรียน 

อบต.แม่ลาน 

16 โครงการจดัซ้ือ
หนงัสือพิมพป์ระจาํ
หมู่บา้น 

เพื่อส่งเสริมการอ่าน
หนงัสือใหแ้ก่ราษฎรใน
พ้ืนท่ีตาํบลแม่ลาน 

จดัซ้ือ
หนงัสือพิมพใ์ห้
ทุกหมู่บา้น 

56,000 56,000 56,000 56,000 มีหนงัสือพิมพ์
ประจาํหมู่บา้น
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนมี
การศึกษาหา
ความรู้ 

อบต.แม่ลาน 

17 โครงการอินเตอร์เน็ต
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมการศึกษา
ใหแ้ก่ราษฎรในพ้ืนท่ี
ตาํบลแม่ลาน 

จดัตั้งศูนย์
อินเตอร์เน็ตให้
ทุกหมู่บา้น 

200,000 200,000 200,000 200,000 มีศูนยอิ์นเตอร์เน็ต
ประจาํหมู่บา้น
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนมี
การศึกษาหา
ความรู้ 

อบต.แม่ลาน 

18 โครงการซ่อมแซมต่อเติม
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

เพื่อใหม้ีศูนยฯ์ท่ี
เหมาะสมต่อการเรียน 

ซ่อมแซมศูนยฯ์ 2 
ศูนย ์

200,000 200,000 200,000 200,000 มีอาคารสถานท่ี
เหมาะสมเพ่ิมข้ึน 

มีอาคาร
สถานท่ี
เหมาะสม 

อบต.แม่ลาน 
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19 โครงการสนบัสนุนรายหวั
ใหแ้ก่เด็กศูนยพ์ฒันาฯ 

เพื่อใหเ้ด็กมีการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสม 

เด็กศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ 2 ศูนย ์

88,400 88,400 88,400 88,400 มีการสนบัสนุน
รายหวัเพ่ิมข้ึน 

เด็กมีการเรียนรู้
ท่ีเหมาะสม 

อบต.แม่ลาน 

20 โครงการก่อสร้างแทง้เก็บ
นํ้ าศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

เพ่ือใหมี้แหล่งเก็บนํ้ าใช้
ในศูนยฯ์ 

เด็กศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ 2 ศูนย ์

100,000 100,000 100,000 100,000 มีแหล่งเก็บนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

เด็กในศูนยฯ์มี
นํ้ าใชพ้อเพียง 

อบต.แม่ลาน 

21 โครงการจดัซ้ือวสัดุ
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ศูนย์
พฒันาเด็กเลก็และกองการ
การศึกษา 

เพื่อใหม้ีวสัดุครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ใชใ้นศูนย์
พฒันาและกอง
การศึกษา 

เด็กศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ 2 ศูนย ์
และส่วน
การศึกษา 

100,000 100,000 100,000 100,000 มีวสัดุครุภณัฑ์
เพ่ิมข้ึน 

เด็กในศูนยฯ์มี
เคร่ืองมือใน
การทาํงาน 

อบต.แม่ลาน 

22 โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ 

เพื่อใหเ้ด็ก ในศูนยม์ี
ความปลอดภยั 

เด็กศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ 2 ศูนย ์

200,000 200,000 200,000 200,000 มีความปลอดภยั
เพ่ิมข้ึน 

เด็กในศูนยฯ์มี
ความปลอดภยั 

อบต.แม่ลาน 

      รวม 2,794,400 2,794,400 2,794,400 2,794,400      บาท   

แผนงานที่ 3.2 ส่งเสริมการกฬีาและพฒันาการกฬีาใน
ท้องถิ่น  

                

1 โครงการแข่งขนักีฬา
เยาวชนและประชาชนตา้น
ยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนออกกาํลงักาย 

จดัใหม้ีการ
แข่งขนักีฬา
ประชาชน 

250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนมี
สุขภาพ 
พลานามยั เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ี
แข็งแรง 

อบต.แม่ลาน 
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2 โครงการแข่งขนักีฬาศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ 

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก
ปฐมวยัมีการเล่นกีฬา
และออกกาํลงักาย 

จดัใหม้ีการ
แข่งขนักีฬาศุนย์
พฒันาเด็กเลก็ 

100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็มีสุขภาพ 
พลานามยั เพ่ิมข้ึน 

เด็กมีสุขภาพท่ี
แข็งแรง 

อบต.แม่ลาน 

3 ส่งนกักีฬาร่วมการแข่งขนั
กีฬาองคก์รปกครอง
ทอ้งถ่ินอาํเภอล้ี 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนออกกาํลงักาย 

ส่งนกักีฬาเขา้
ร่วมการแข่งขนั 

40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนมี
สุขภาพ 
พลานามยั พฒันา 
การเพ่ิมข้ึน 

เยาวชนมี
สุขภาพแข็งแรง 
ห่างไกลส่ิงเสพ
ติด 

อบต.แม่ลาน 

4 โครงการจดัซ้ืออุปกรณ์กีฬา
ใหก้บัหมู่บา้น 

เพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์กีฬา
ใหแ้ต่ละหมู่บา้น 

จดัซ้ืออุปกรณ์
กีฬาใหป้ระชาชน 

56,000 56,000 56,000 56,000 มีอุปกรณ์กีฬาเพ่ิม
มากข้ึน 

มีอุปกรณ์กีฬา
ใชเ้ล่นกีฬา 

อบต.แม่ลาน 

5 โครงการจดัการแข่งขนั
กีฬาประชาชนและ
หน่วยงานล้ีสมัพนัธ ์

เป้นเจา้ภาพจดักีฬา
ทอ้งถ่ิน 

ประชาชน/
หน่วยงานใน

อาํเภอล้ี 

150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน/
หน่วยงานมี

สุขภาพพลานามยั
ท่ีดีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชน/
หน่วยงานใน
อาํเภอล้ีมี
สุขภาพท่ี
แข็งแรง 

อบต.แม่ลาน 

6 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
ตา้นยาเสพติด 

เพื่อก่อสร้างลานกีฬา
ตา้นยาเสพติด 

ก่อสร้างลานกีฬา
ภายในตาํบล 

100,000 100,000 100,000 100,000 มีลานกีฬาตา้นยา
เสพติดเพ่ิมมาก

ข้ึน 

เยาวชน
ห่างไกลส่ิงเสพ
ติด 

อบต.แม่ลาน 

      รวม 696,000 696,000 696,000 696,000  บาท     
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ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ 1 : เมืองหัตถ นวตักรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดั  ที่ 1 การพฒันาและเพิม่ขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวฒันธรรมชุมชน  

ยุทธศาสตร์ที ่   4   ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคมและวฒันธรรม 
แผนงานที่ 4.1 ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะ วฒันธรรม จารีต ประเพณแีละภูมปัิญญาท้องถิ่น         

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ ) 

งบประมาณและที่มา   
ผลลพัธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2561 2562 2563 2564 ตวัช้ีวดั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) 

1 โครงการจดังาน
ประเพณีวนั
เขา้พรรษา/ออก
พรรษา  

เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี
วฒันธรรมของทอ้งถ่ินใหค้งอยู่
ต่อไป 

ประชาชนตาํบล
แม่ลาน 

15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนไดร่้วม 
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
เพ่ิมข้ึน 

ประเพณีทาง
ศาสนาไดรั้บ
การสืบทอดให้
คงอยูก่บั
ทอ้งถ่ินต่อไป 

อบต. แม่ลาน 

2 โครงการจดังาน
ดาํหวัผูสู้งอายใุน
ตาํบลแม่ลาน  

เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี
วฒันธรรมของทอ้งถ่ินใหค้งอยู่
ต่อไป 

ตาํบลแม่ลาน 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนไดร่้วม 
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
เพ่ิมข้ึน 

ประเพณี
วฒันธรรม
ทอ้งถ่ินไดรั้บ
การสืบทอดให้
คงอยูก่บั
ทอ้งถ่ินต่อไป 

อบต.แม่ลาน 
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3 โครงการจดังาน
ประเพณีสรงนํ้ า
พระพุทธบาทผา
ผึ้ง 

เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี
วฒันธรรมทอ้งถ่ินใหค้งอยู่
ต่อไป 

ประชาชนทัว่ไป
ในตาํบลแม่ลาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนไดร่้วม 
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
เพ่ิมข้ึน 

ประเพณี 
วฒันธรรม
ทอ้งถ่ินไดรั้บ
การสืบทอด
ต่อไป 

อบต.แม่ลาน 

4 โครงการจดังาน
ประเพณีสรงนํ้ า
พระธาตุวดัสะหลี
บุญเรือง บา้น
หนองมะลอ้ 

เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี
วฒันธรรมใหค้งอยูต่่อไป 

ประชาชนทัว่ไป
ในตาํบลแม่ลาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนไดร่้วม
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
เพ่ิมข้ึน 

ประเพณี 
วฒันธรรม
ทอ้งถ่ินไดรั้บ
การสืบทอดใน
ทอ้งถ่ินต่อไป 

อบต.แม่ลาน 

5 โครงการจดังาน
ประเพณีสรงนํ้ า
พระธาตุศรีปกรณ์
มงคล 

เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี
วฒันธรรมของทอ้งถ่ินใหค้งอยู่
ต่อไป 

ประชาชนทัว่ไป
ในตาํบลแม่ลาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนไดร่้วม 
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
เพ่ิมข้ึน 

ประเพณี 
วฒันธรรม
ทอ้งถ่ินไดรั้บ
การสืบทอดใน
ทอ้งถ่ินต่อไป 

อบต.แม่ลาน 

6 โครงการจดังาน
ประเพณีสรงนํ้ า
พระพุทธบาทดอย
ถํ้า 

เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี
วฒันธรรมของทอ้งถ่ินใหค้งอยู่
ต่อไป 

ประชาชนทัว่ไป
ในตาํบลแม่ลาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนไดร่้วม 
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
เพ่ิมข้ึน 

ประเพณี 
วฒันธรรม
ทอ้งถ่ินไดรั้บ
การสืบทอด
ต่อไป 

อบต.แม่ลาน 
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7 โครงการจดังาน
ประเพณีสรงนํ้ า
พระพุทธบาทขุน
หาด 

เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี
วฒันธรรมของทอ้งถ่ินใหค้งอยู่
ต่อไป 

ประชาชนทัว่ไป
ในตาํบลแม่ลาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนไดร่้วม 
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
เพ่ิมข้ึน 

ประเพณี 
วฒันธรรม
ทอ้งถ่ินไดรั้บ
การสืบทอด
ต่อไป 

อบต.แม่ลาน 

8 โครงการจดังาน
งานราชพิธี หรือ
งานรัฐพิธีสาํคญั  

เพื่อจดังานราชพิธี หรืองานรัฐ
พิธี  

จดังานราชพิธี 
หรืองานรัฐพิธี
สาํคญั  

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนไดร่้วม
กิจกรรมทางรัฐ
พิธี 

ส่งเสริมงาน
ราชพิธี หรือ
งานรัฐพิธี
สาํคญั 

อบต. แม่ลาน 

9 อุดหนุนอาํเภอล้ี
จดังานพิธีวางพวง
มาลา วนัปิย
มหาราช 

เพ่ิอส่งเสริมและสนบัสนุนการ
เคารพสถาบนัพระมหากษตัริย ์

จดังานรัฐพิธี วาง
พวงมาลา วนัปิย
มหาราช 

20,000 20,000 20,000 20,000 หน่วยงาน
ราชการและ
ประชาชนไดร่้วม
พิธีวางพวงมาลา 
วนัปิยมหาราช 

หน่วยงาน
ราชการและ
ประชาชนได้
ร่วมพิธีวางพวง
มาลา วนัปิย
มหาราช 

อบต.แม่ลาน 

10 โครงการจดังาน
พิธีเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั ราชการ 
ท่ี 10 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
ราชการ ท่ี 10 

จดังานเฉลิมพระ
เกียรติ ฯราชการ 
ท่ี 10  

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนไดร่้วม 
พิธีเฉลิมพระ
เกียรติฯ ราชการ 
ท่ี 10 

มีกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั 
ราชการ ท่ี 10 

อบต.แม่ลาน 
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11 โครงการจดังาน
ประเพณีลอย
กระทงตาํบลแม่
ลาน 

เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี
วฒันธรรมของทอ้งถ่ินใหค้งอยู่
ต่อไป 

ตาํบลแม่ลาน 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนไดร่้วม 
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
เพ่ิมข้ึน 

ประเพณี 
วฒันธรรม
ทอ้งถ่ินไดรั้บ
การสืบทอด
ต่อไป 

อบต.แม่ลาน 

12 อุดหนุนทอ้งถ่ิน
ในอาํเภอล้ีเพ่ือจดั
งานเทศกาลลาํไย
อาํเภอล้ี และ
จงัหวดัลาํพูน 

เพื่ออุดหนุนเทศกาลลาํไยอาํเภอ
ล้ีและจงัหวดัลาํพูน 

ทอ้งถ่ินในอาํเภอ
ล้ี 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนไดร่้วม
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
เพ่ิมข้ึน 

ส่งเสริมงาน
เทศกาลลาํไย
ใหไ้ดรั้บการ
สืบทอด 

อบต. แม่ลาน 

13 อุดหนุนทอ้งถ่ิน
ในอาํเภอล้ี
โครงการงานฤดู
หนาวและกาชาด
จงัหวดัลาํพูน 

เพื่ออุดหนุนโครงการจดังานฤดู
หนาวและกาชาดจงัหวดัลาํพูน 

ทอ้งถ่ินอาํเภอล้ี 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนไดร่้วม 
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
เพ่ิมข้ึน 

ส่งเสริมงาน
เทศกาลของ
อาํเภอล้ีและ
จงัหวดัลาํพูน 

อบต. แม่ลาน 

14 โครงการจดั
กิจกรรมอารักษ์
บา้นเส้ือบา้น  

เพื่อส่งเสริมประเพณีอารักษ์
บา้นประจาํทอ้งถ่ิน 

หมู่ท่ี 1-7 49,000 49,000 49,000 49,000 ประชาชนไดร่้วม 
กิจกรรมทาง
ประเพณีและ
วฒันธรรม
เพ่ิมข้ึน 

ส่งเสริมงาน
ประเพณี และ
วฒันธรรมของ
ทอ้งถ่ินตาํบล 

อบต. แม่ลาน 
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15 โครงการส่งเสริม
ประเพณีและ
วฒันธรรม
ทอ้งถ่ินและการ
ท่องเท่ียว 

เพื่อส่งเสริมประเพณีประจาํ
ทอ้งถ่ินและการท่องเท่ียว 

หมู่ท่ี 1-7 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดร่้วม 
กิจกรรมทาง
ประเพณีและ
วฒันธรรม
เพ่ิมข้ึน 

ส่งเสริมงาน
ประเพณี และ
วฒันธรรมการ
ท่องเท่ียวของ
ทอ้งถ่ิน 

อบต. แม่ลาน 

      รวม 689,000 689,000 689,000 689,000  บาท     

 
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 : การพฒันาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวติ (Quality of Life) 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดั ที่ 1  การพฒันาและเพิม่ขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวฒันธรรมชุมชน  

 ยุทธศาสตร์ที ่   5   การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ 
        แผนงานที่ 5.1 ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติแก่เด็ก สตรี คนชรา คนพกิาร และผู้ด้อยโอกาส 

     

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ ) 

งบประมาณและที่มา   
ผลลพัธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

2561 2562 2563 2564 ตวัช้ีวดั 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) 

1 โครงการฝึกอบรม
อาชีพผูด้อ้ยโอกาส
ตาํบลแม่ลาน 

เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่
ผูด้อ้ยโอกาสตาํบลแม่
ลาน 

จดัอบรมอาชีพ
ผูด้อ้ยโอกาสตาํบล

แม่ลาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 ผูด้อ้ยโอกาสมี
อาชีพเพ่ิมมากข้ึน 

ผูด้อ้ยโอกาสมี
อาชีพและ

คุณภาพชีวติดี
ข้ึน 

อบต.แม่ลาน 
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2 โครงการส่งเสริมและ
ช่วยเหลือสงเคราะห์
ครอบครัวผูพ้ิการ 
ผูสู้งอาย ุผูด้อ้ยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์
และใหก้าํลงัใจใหแ้ก่
ผูสู้งอายใุนตาํบลแม่ลาน  

ครอบครัวผูพ้ิการ
ผูสู้งอายุ ผูด้อ้ย
โอกาศ ภายใน
ตาํบลแม่ลาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 ครอบครัว
ผูสู้งอายไุดรั้บ
การดูแลเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ครอบครัว
ผูสู้งอายุ ผู ้
พิการ ผูด้อ้ย
โอกาศ มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

อบต.แม่ลาน 

3 โครงการสนบัสนุน
เบ้ียยงัชีพผูพิ้การตาํบล
แม่ลาน 

เพื่อช่วยเหลือและให้
กาํลงัใจใหแ้ก่ผูพ้ิการใน
ตาํบลแม่ลาน  

ผูพ้ิการภายใน
ตาํบลแม่ลาน 

342,000 342,000 342,000 342,000 ผูพ้ิการไดรั้บการ
ช่วยเหลือเพ่ิม
มากข้ึน 

ผูพ้ิการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

อบต.แม่ลาน 

4 โครงการสนบัสนุน
เบ้ียยงัชีพผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบจากโรค
เอดส์ 

เพื่อสร้างขวญัและ
กาํลงัใจใหแ้ก่ผูป่้วยเอดส์  

ผูป่้วยเอดส์และผู ้
ไดรั้บผลกระทบ
ในตาํบลแม่ลาน 

108,000 108,000 108,000 108,000 ผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบไดรั้บ
การช่วยเหลือเพ่ิม
มากข้ึน 

ผูป่้วยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

อบต.แม่ลาน 

5 โครงการสนบัสนุน
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ

เพื่อสร้างขวญัและ
กาํลงัใจใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุ

ผูสู้งอายภุายใน
ตาํบลแม่ลาน 

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ผูพ้ิการไดรั้บการ
ช่วยเหลือเพ่ิม
มากข้ึน 

ผูสู้งอายมุี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

อบต.แม่ลาน 

6 โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาภยัหนาว 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เคร่ืองนุ่งห่มกนัหนาวใช้
ในฤดูหนาว  

ประชาชนภายใน
ตาํบลแม่ลาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 ผูย้ากไร้ไดรั้บ
การช่วยเหลือ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

อบต.แม่ลาน 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1/2561) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 

- 114 - 

7 สนบัสนุนกิจกรรม
ชมรมผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ 
ผูด้อ้ยโอกาส 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
กิจกรรมของกลุ่มผูสู้งอายุ
ผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาส 

ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ 
ผูด้อ้ยโอกาส
ภายในตาํบล 

21,000 21,000 21,000 21,000 ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ 
ดอ้ยโอกาสมี
กิจกรรมเพ่ิมข้ึน 

มีกิจกรรมกลุ่ม
ผูสู้งอายผุูพ้ิการ 
ผูด้อ้ยโอกาส 

อบต.แม่ลาน 

8 โครงการส่งเสริม
บทบาทเด็กและสตรี
ในการจดัการคุณภาพ
ชีวิต 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของ
กลุ่มเด็กและสตรี  

กลุ่มเด็กและสตรี 
ตาํบลแม่ลาน 

21,000 21,000 21,000 21,000 เด็กและสตรีมี
กิจกรรมเพ่ิมข้ึน 

เด็กและสตรีมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

อบต.แม่ลาน 

9 อุดหนุนกองทุน
สวสัดิการ ชุมชน  

เพื่ออุดหนุนกองทุน
สวสัดิการองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลแม่ลาน 

ประชาชนภายใน
ตาํบลแม่ลาน 

35,000 35,000 35,000 35,000 ประชาชน
สามารถเขา้ถึง
บริการดา้น
สาธารณสุขมาก
ข้ึน 

ส่งเสริม
กองทุน
สวสัดิการ เพื่อ
ส่งเสริมการ
ออม        

อบต.แม่ลาน 

10 โครงการส่งเสริมและ
สนบัสนุนกิจกรรม
ของ ศพส.อ 
ปฎิบติังานการป้องกนั
และปราบปรามยาเสพ
ติด 

เพื่อส่งเสริมและ
สนบัสนุนกิจกรรมของ 
ศตส.อ ในการปฎิบติังาน
เก่ียวกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด  

จาํนวน 1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 ปัญหายาเสพติด
ในตาํบลลดลง 

สนบัสนุน
กิจกรรมของ 

ศตส.อ 
ปฎิบติังานการ
ป้องกนัยาเสพ

ติด 

ศตส.อ.ล้ี 
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11 โครงการอาสาปันสุข
ใหผู้สู้งอายุ ผูพ้ิการ 
และผูด้อ้ยโอกาส 

เพื่อส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุผู ้
พิการ และผูด้อ้ยโอกาส 

ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ 
และผูด้อ้ยโอกาส 

10,000 10,000 100,000 10,000 ผูสุ้งอายุ ผูพ้ิการ 
ผูด้อ้ยโอกาสมี
คุณภาพชีวิต 
ท่ีดีข้ึน 

ผูสุ้งอายุ ผู ้
พิการ 
ผูด้อ้ยโอกาส 
ไดรั้บการ
ช่วยเหลือ 

อบต.แม่ลาน 

12 โครงการจดัซ้ือวสัดุ
ก่อสร้างบา้นใหแ้ก่ผู ้
ยากไร้ ภายในตาํบลแม่
ลาน 

เพื่อช่วยเหลือผูย้ากไร้ 
ภายในตาํบลแม่ลาน 

จดัซ้ือวสัดุในการ
สร้างบา้นใหก้บัผู ้

ยากไร้ภายในตาํบล
แม่ลาน 

40,000 40,000 40,000 40,000 ผูย้ากไร้ไดรั้บ
การช่วยเหลือ
เพ่ิมข้ึน 

ผูย้ากไร้ตาํบล
แม่ลานไดรั้บ
การช่วยเหลือ 

อบต.แม่ลาน 

      รวม 2,297,000 2,297,000 2,387,000 2,297,000    บาท   

     แนวทางที่ 5.2 ส่งเสริมและพฒันาด้านสาธารณสุข                 
1 จดัซ้ือยาและสารเคมี

ป้องกนัโรคระบาดต่าง 
ๆ  

เพื่อป้องกนัโรคระบาด
ต่าง ๆ  

หมู่ท่ี 1-7 150,000 150,000 150,000 150,000 โรคระบาดใน
พ้ืนท่ีลดลง 

เพื่อควบคุม
และป้องกนั
โรคติดต่อ 

อบต.แม่ลาน 

2 โครงการควบคุมโรค
ไขม้าลาเรีย ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อป้องกนัโรคติดต่อ
ต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน ใน
ตาํบลแม่ลาน 

หมู่ท่ี 1-7 200,000 200,000 200,000 200,000 โรคระบาดใน
พ้ืนท่ีลดลง 

ควบคุมและ
ป้องกนั
โรคติดต่อต่าง 
ๆ  

อบต.แม่ลาน 
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3 โครงการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
ของเด็ก ของตาํบลแม่ลาน 

หมู่ท่ี 1-7 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็กมีภาวะ
โภชนาการและ
สุขภาพดีข้ึน 

เด็กมีภาวะ
โภชนาการและ
สุขภาพดี 

คณะกรรมการ
หมู่บา้น 

4 โครงการรณรงคแ์ละ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บา้น) ทูล
กระหม่อนหญิงอุบล
รัตนราชกญัญาสิริ
วฒันาพรรณวดี หรือ
โครงการตาม
พระราชดาํริดา้น
สาธารณสุขอ่ืนๆ 

เพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติต
ใหก้บัประชาชนในตาํบล
แม่ลาน 

หมู่ท่ี 1-7 200,000 200,000 200,000 200,000 ปัญหายาเสพติต
ตาํบลแม่ลาน
ลดลง 

ปัญหายาเสพ
ติตใหก้บั
ประชาชนใน
ตาํบลแม่ลาน 

คณะกรรมการ
หมู่บา้น 

5 โครงการสืบสานพระ
ปณิธานสมเด็จยา่ ตา้น
ภยัโรคมะเร็ง 

เพื่อป้องกนัและควบคุม
โรคมะเร็ง 

หมู่ท่ี 1-7 200,000 200,000 200,000 200,000 ผูป่้วยโรคมะเร็ง
ในตาํบลแม่ลาน
ลดลง 

ป้องกนัและ
ควบคุม
โรคมะเร็ง 

คณะกรรมการ
หมู่บา้น 
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6 โครงการตรวจสุขภาพ
เคล่ือนท่ี สมเด็จพระ
เจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬา
ภรณวลยัลกัษณ์อคัร
ราชกุมารี 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
สุขภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 

หมู่ท่ี 1-7 200,000 200,000 200,000 200,000 สุขภาพของ
ประชาชนใน
ตาํบลแม่ลานดี
ข้ึน 

สุขภาพของ
ประชาชนใน
ตาํบลแม่ลานดี 

คณะกรรมการ
หมู่บา้น 

7 การส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามยัแม่และ
เด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามยัของ
แม่และเด็ก 

หมู่ท่ี 1-7 200,000 200,000 200,000 200,000 แม่และเด็กมี
โภชนาการและ
สุขภาพอนามยัดี
ข้ึน 

แม่และเด็กมี
โภชนาการและ
สุขภาพอนามยั
ดี 

คณะกรรมการ
หมู่บา้น 

8 อุดหนุนกองทุน
สาํนกังานหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ 

เพื่ออุดหนุนสาํนกังาน
หลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ 

ประชาชนในตาํบล
แม่ลาน 

60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนมี
สุขภาพดีท่ีดีข้ึน 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี 
และไดรั้บการ
ดูแลดา้น
สุขภาพ 

อบต.แม่ลาน 

9 โครงการป้องกนั การ
ระบาดของโรคอุบติั
ใหม่และอุบติัซํ้า 

เพื่อป้องกนัโรคติดต่อ
ต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน ใน
ตาํบลแม่ลาน 

ประชาชนในตาํบล
แม่ลาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 โรคระบาดใน
พ้ืนท่ีลดลง 

ควบคุมและ
ป้องกนั
โรคติดต่อต่าง 
ๆ  

อบต.แม่ลาน 
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10 โครงการพฒันา
ศกัยภาพอาสาสมคัร
สาธารณสุข 

เพื่อใหอ้าสาสมคัร
สาธารณสุขมีทกัษาะใน
การปฏิบติังาน 

จดัอบรมใหค้วามรู้
สมาชิก อสม.ตาํบล

แม่ลาน 

70,000 70,000 70,000 70,000 อาสาสมคัร
สาธารณสุขมี
ทกัษะ เพ่ิมข้ึน 

อสม.มีความรู้
และทกัษาะใน
การปฏิบติังาน 

อบต.แม่ลาน 

11 โครงการควบคุม 
ป้องกนัและกาํจดัโรค
พิษสุนขับา้ 

เพื่อควบคุม ป้องกนัและ
กาํจดัโรคพิษสุนขับา้ 

ควบคุม ป้องกนั
และกาํจดัโรคพิษ
สุนขับา้ 

70,000 70,000 70,000 70,000 โรคพิษสุนขับา้
ลดลง 

ควบคุม 
ป้องกนัและ
กาํจดัโรคพิษ

สุนขับา้ 

อบต.แม่ลาน
,ปศุสตัว์
จงัหวดั 

12 โครงการ ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 

เพื่อป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 

ประชาชนภายใน
ตาํบลแม่ลาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 ยาเสพติดในพ้ืนท่ี
ลดลง 

แกไ้ขปัญหายา
เสพติด 

อบต.แม่ลาน 

13 โครงการผูสู้งวยัใส่ใจ
สุขภาพ 

เพื่อส่งเสริมใหผู้สู้งอายุ
สุขภาพท่ีดี 

ผูสู้งอายใุนตาํบล
แม่ลาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 ผูสู้งอายมุีสุขภาพ
ดีข้ึน 

ผูสู้งอายมุี
สุขภาพท่ีดี 

อบต.แม่ลาน 

14 โครงการรณรงค์
ทาํลายแหล่งเพาะพนัธุ์
ยงุลาย 

เพื่อการรณรงคท์าํลาย
แหล่งเพาะพนัธุย์งุ 

รณรงคภ์ายใน
ตาํบลแม่ลาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 โรคไขเ้ลือดออก
ในพ้ืนท่ีลดลง 

ทาํลายแหล่ง
เพาะพนัธุ์
ยงุลาย 

อบต.แม่ลาน 

15 โครงการรณรงค์
ป้องกนัและลด
อุบติัเหตุ ทางถนน 

เพื่อรณรงคป้์องกนัและ
ลดอุบติัเหตุทางถนน 

จดักิจกรรมรณรงค์
ในตาํบลแม่ลาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 อุบติัเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล
ลดลง 

ประชาชน
ภายในตาํบลมี
ความปลอดภยั
จากอุบติัเหตุ 

อบต.แม่ลาน 
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16 โครงการสนบัสนุน
หน่วยปฏิบติัการระบบ
การแพทยฉุ์กเฉิน 
(EMS) 

เพื่อสนบัสนุนหน่วยกูชี้พ 
กูภ้ยั ตาํบลแม่ลานในการ
ปฎิบติับติังานช่วยเหลือ
ผูป่้วยฉุกเฉิน 

ตาํบลแม่ลาน 10,000 10,000 10,000 10,000 หน่วยปฏิบติัการ
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉินมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

ตาํบลแม่ลานมี
ทีมกูชี้พ กูภ้ยั ท่ี
มีประสิทธิภาพ
ในช่วยเหลือผู ้
เจ็บป่วยฉุกเฉิน 

อบต.แม่ลาน 

      รวม 1,870,000 1,870,000 1,870,000 1,870,000    บาท     

 
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ 5 : การพฒันาสู่เมืองนิเวศน์ (Eco-town) 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดั ที่ 2 การพฒันาภูมนิิเวศวฒันธรรมและอารยสถาปัตย์   

ยุทธศาสตร์ที ่ 6   การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

 แผนงานที่ 6.1 การบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมภายในชุมชน หมู่บ้าน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิส่ิงแวดล้อม  ฯลฯ 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ ) 

งบประมาณและที่มา   
ผลลพัธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 ตวัช้ีวดั 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) 

1 โครงการอนุรักษป่์าไม้
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้ม 

เพื่อใหป้ระชาชนร่วมมือ
กนัรักษาป่าใหค้งอยูอ่ยา่ง
อุดมสมบูรณ์ 

หมู่ท่ี 2, หมู่ท่ี 7  10,000 10,000 10,000 10,000 มีกิจกรรมร่วมกบั
อาสาสมคัรพิทกัษ์
ป่าและชีวิต เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ร่วมมือกนั
รักษาป่าใหค้ง
อยูอ่ยา่งอุดม
สมบูรณ์ 

อบต. แม่ลาน 
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2 โครงการปลูกป่าและ
หญา้แฝกเฉลิมพระ
เกียรติ 

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
ปลูกป่าและปลูกหญา้แฝก 

จดักิจกรรมปลูกป่า
และปลูกหญา้แฝก 

50,000 50,000 50,000 50,000 มีจาํนวนพ้ืนท่ีป่า
ชุมชนและพ้ืนท่ี
ปลูกหญา้แฝก
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ร่วมมือกนั
รักษาป่าไมแ้ละ
การรักษาดินให้
คงอยูอ่ยา่งอุดม
สมบูรณ์ 

อบต.แม่ลาน 

3 โครงการทาํบุญตน้นํ้ า
แม่หาด 

เพื่อจดักิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

จดักิจกรรมทาํบุญ
ตน้นํ้ า จาํนวน 1 
คร้ัง 

20,000 20,000 20,000 20,000 มีกิจกรรมในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
จิตสาํนึกในการ
อนุรักษ์
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  

อบต.แม่ลาน 

4 โครงการปรับปรุงบ่อ
ขยะ 

เพ่ือปรับปรุงบ่อท้ิงขยะ
ภายในตาํบลแม่ลาน 

ปรับปรุงบ่อท้ิงขยะ
ภายในตาํบลแม่
ลาน  จาํนวน  7 จุด  

100,000 100,000 100,000 100,000 มีจาํนวนบ่อขยะ
เพ่ิมมากข้ึน 

ราษฎรตาํบลแม่
ลานมีสถานท่ี
สาํหรับท้ิงขยะ 

อบต.แม่ลาน 

5 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เก่ียวกบัการคดั
แยกขยะตน้ทางใน
ชุมชน 

เพื่อรณรงคเ์ก่ียวกบัการคดั
แยกขยะในชุมชนตาํบล
แม่ลาน 

ตาํบลแม่ลาน 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนมีความรู้
การคดัแยกขยะ
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
ความรู้การคดั
แยกขยะใน
ชุมชน 

อบต.แม่ลาน 
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6 โครงการณรงคป้์องกนั
ลดการเผาป่าและ
หมอกควนัไฟป่า 

เพื่อรณรงคล์ดการเผาป่า
และการเกิดไฟป่าในพ้ืนท่ี
ตาํบลแม่ลาน 

ตาํบลแม่ลาน 10,000 10,000 10,000 10,000 ปัญหาการเผาป่า
และหมอกควนั
ลดลง 

ปลูกจิตสาํนึก
ใหป้ระชาชน
ตาํบลแม่ลาน
ลดการเผาป่า 

อบต.แม่ลาน 

7 โครงการปรับปรุง
สถานท่ีสุสานเผาศพ 

เพื่อใหม้ีสถานท่ีสุสานเผา
ศพของแต่ละหมู่บา้น 

ตาํบลแม่ลาน 300,000 300,000 300,000 300,000 มีสถานท่ีสุสานเผา
ศพเพ่ิมข้ึน 

แต่ละหมู่บา้นมี
สถานท่ีสุสาน
เผาศพ 

อบต.แม่ลาน 

8 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทศัน์บริเวณท่ีทาํการ 
ขององคก์ารบริหาร
บริหารส่วนตาํบลแม่
ลาน 

เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการ
บริการ และความสวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทศัน์
ตามแบบท่ี อบต.
กาํหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 ทาํการอบต.มี 
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยมากข้ึน 

สาํนกังานมี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย
สวยงาม  

อบต.แม่ลาน 

9 โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอนํ้ า 

เพ่ือก่อสร้างฝายชะลอนํ้ า ตาํบลแม่ลาน 100,000 100,000 100,000 100,000 มีจาํนวนฝายชะลอ
นํ้ าเพ่ิมมากข้ึน 

มีแหล่งนํ้ านํ้ าท่ี
อุดมสมบูรณ์ 

อบต.แม่ลาน 

    งบประมาณ 600,000 600,000 600,000 600,000   บาท     
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ยุทธศาสตร์ที ่ 7   การพฒันาด้านการบริหารจดัการและการเมือง 

แผนงานที่ 7.1 การเพิม่ประสิทธิภาพ ศักยภาพ การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ด ีการมส่ีวนร่วมของประชาชน  

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ ) 

งบประมาณและที่มา 
ตวัช้ีวดั ผลลพัธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) 

1 จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน
ของ อบต.แม่ลาน  

จดัซ้ือครุภณัฑ์
สาํนกังาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 จาํนวนวสัดุ 
ครุภณัฑท่ี์เพ่ิมข้ึน 

เพื่อใหก้าร
ดาํเนินงานของ 
อบต.แม่ลาน มี
ประสิทธิภาพ 

อบต. แม่ลาน 

2 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใชใ้นงานสาํนกังาน 
อบต. 

จดัซ้ือวสัดุ
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 จาํนวนวสัดุ
ยานพาหนะและ
ขนส่งเพ่ิมข้ึน 

การดาํเนินงาน
ของ อบต.แม่
ลาน มี
ประสิทธิภาพ 

อบต. แม่ลาน 

3 จดัซ้ือวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสมัพนัธใ์ห้
ประชาชนรับรู้ข่าวสาร 

ซ้ือครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

100,000 100,000 100,000 100,000 จาํนวนวสัดุ
โฆษณาและ
เผยแพร่เพ่ิมข้ีน 

ประชาชนได้
รับรู้ข่าวสาร
อยา่งทัว่ถึง 

อบต.แม่ลาน 
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4 จดัซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์
และการแพทย ์

เพื่อกาํจดัศตัรู วชัพืชต่าง 
ๆ และป้องกนัโรคติดต่อ 
ต่าง ๆ  

ซ้ือครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์และ

การแพทย ์

60,000 60,000 60,000 60,000 จาํนวนวสัดุ
วิทยาศาสตร์และ
การแพทยเ์พ่ิมข้ึน 

การดาํเนินงาน
ของ อบต.แม่
ลาน มี
ประสิทธิภาพ 

อบต.แม่ลาน 

5 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงาน
ครัว 

เพื่อใชใ้นงานสาํนกังาน 
อบต. 

ซ้ือครุภณัฑง์าน
บา้นงานครัว 

100,000 100,000 100,000 100,000 จาํนวนวสัดุงาน
บา้นงานครัว
เพ่ิมข้ึน 

การดาํเนินงาน
ของ อบต.แม่
ลาน มี
ประสิทธิภาพ 

อบต.แม่ลาน 

6 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและ
วิทย ุ

เพื่อใชใ้นงานสาํนกังาน 
อบต. 

ซ้ือครุภณัฑไ์ฟฟ้า
และวิทย ุ

50,000 50,000 50,000 50,000 จาํนวนวสัดุไฟฟ้า
และวิทยเุพ่ิมข้ึน 

การดาํเนินงาน
ของ อบต.แม่
ลาน มี
ประสิทธิภาพ 

อบต.แม่ลาน 

7 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใชใ้นงานสาํนกังาน 
อบต. 

จดัซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 
จาํนวน 4 เคร่ือง 

100,000 100,000 100,000 100,000 จาํนวนวสัดุ
คอมพิวเตอร์
เพ่ิมข้ึน 

การดาํเนินงาน
ของ อบต.แม่
ลาน มี
ประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน 

อบต.แม่ลาน 
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8 จดัซ้ือและซ่อมแซม
ครุภณัฑส์าํนกังาน
ต่างๆ  

เพ่ือจดัซ้ือและซ่อมแซม
ครุภณัฑส์าํนกังานใหใ้ช้
งานไดต้ามปกติ 

จดัซ้ือและซ่อม
ครุภณัฑส์าํนกังาน 
เช่น เกา้อ้ี โต๊ะ
ทาํงานและหอ้ง
ประชุม  

60,000 60,000 60,000 60,000 จาํนวนครุภณัฑ ์ใน
การปฏิบติัราชการ
ท่ีเพ่ิมข้ึน 

การดาํเนินงาน
ของ อบต. แม่
ลานมี
ประสิทธิภาพ 

อบต.แม่ลาน 

9 โครงการติดตั้งและ
ปรับปรุงระบบเคร่ือง
เสียงหอ้งประชุม 

เพื่อใชบ้ริการดา้นขอ้มูล
ข่าวสารและ
ประชาสมัพนัธ ์

 สาํนกังาน อบต.
แม่ลาน จาํนวน 1 

ชุด 

50,000 50,000 50,000 50,000 จาํนวนส่ือเคร่ือง
เสียงเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนได้
รับรู้ขอ้มูล
ข่าวสาร 

อบต.แม่ลาน 

10 อุดหนุนก่ิงกาชาด
อาํเภอล้ี 

อุดหนุนก่ิงกาชาดอาํเภอ
ล้ี 

อุดหนุนก่ิงกาชาด
อาํเภอล้ีจดักิจกรรม
เพื่อช่วยเหลือ
ส่วนรวม 

10,000 10,000 10,000 10,000 มีกิจกรรมก่ิง
กาชาดเพ่ิมข้ึน 

อุดหนุนก่ิง
กาชาดอาํเภอล้ี 

อบต.แม่ลาน 

11 โครงการฝึกอบรม
สมัมนาผูบ้ริหาร 
สมาชิก สภา อบต. และ
พนกังานส่วนตาํบล 
ประชาชน ตามหลกั
กฎหมาย การจดัการ
บริหารบา้นเมืองท่ีดี 

จดัฝึกอบรมสมัมนาเพ่ือ
พฒันาบุคลากรของ
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินทุกระดบั  

1  โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 ผูบ้ริหาร สมาชิก
สภาฯ พนกังาน
ส่วนตาํบล มี
ความรู้เพ่ิมมากข้ึน 

ขา้ราชการและ
ประชาชน
ไดรั้บรู้เร่ือง
กฏหมายต่าง ๆ 

อบต.แม่ลาน 
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12 โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์
สาํรวจ 

เพื่อใชง้านดา้นการ
สาํรวจ 

จดัซ้ือครุภณัฑ์
สาํรวจ 

30,000 30,000 30,000 30,000 มีครุภณัฑส์าํรวจ
เพ่ิมข้ึน 

การปฏิบติังาน
ดา้นสาํรวจมี
ประสิทธิภาพ
ข้ึน 

อบต. แม่ลาน 

13 โครงการป้าย
ประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบั 
พรบ.ควบคุมอาคาร 

เพื่อประชาสมัพนัธใ์ห้
ประชาชนเก่ียวกบั พรบ.
ควบคุมอาคาร 

ในพ้ืนท่ีตาํบลแม่
ลาน 

25,000 25,000 25,000 25,000 มีป้าย
ประชาสมัพนัธ ์
พรบ.ควบคุม
อาคารเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรู้้
และรับทราบ
เก่ียวกบั พรบ.ต
ควบคุมอาคาร 

อบต. แม่ลาน 

14 โครงการฝึกทบทวน
จดัทาํแผนท่ีภาษีดว้ย
ระบบคอมพิวเตอร์  

เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานจดัทาํ
แผนท่ีภาษีมีความรู้ 

ฝึกอบรมทบทวน
จดัทาํแผนท่ีภาษี

ดว้ยระบบ
คอมพิวเตอร์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 ผูป้ฏิบติังานมี
ความรู้เพ่ิมข้ึน 

ผูป้ฏิบติังาน
จดัทาํแผนท่ี
ภาษีมีความรู้ 

อบต. แม่ลาน 

15 โครงการ อบต.สญัจร 
พบประชาชน 

เพ่ือลงพ้ืนท่ีรับทรายบ
ปัญหาของประชาชนใน
พ้ืนท่ี  

หมู่ท่ี 1-7 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีเพ่ิมข้ึน 

ไดรั้บทรายบ
ปัญหาของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

อบต.แม่ลาน 
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16 โครงการจดัเวที
ประชาคมทอ้งถ่ินเพ่ือ
ทบทวนแผนพฒันา
หมู่บา้นและแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินส่ีปี 

เพื่อรับฟังปัญหาและ
ความตอ้งการของ
ประชาชนจดัทาํแผน 
พฒันาทอ้งถ่ินประชาชน
มีส่วนร่วมในการพฒันา
ทอ้งถ่ิน 

จดัทาํแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน พร้อม
ประชาสมัพนัธ ์
จดัทาํแผนชุมชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
พฒันาทอ้งถ่ิน 

อบต.แม่ลาน 

17 โครงการจดัฝึกอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม
ของคณะผูบ้ริหาร สม
ชิกสภา.อบต.แม่ลาน 
พนกังานส่วนตาํบล
และลูกจา้ง 

จดัฝึกอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมของคณะ
ผูบ้ริหาร สมชิกสภา.
อบต.แม่ลาน พนกังาน
ส่วนตาํบล 

จาํนวน 35 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูบ้ริหาร สมาชิก
สภาฯ พนกังาน
ส่วนตาํบล มี
คุณธรรมในการ
ปฏิบติังานเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมของ
คณะผูบ้ริหาร 
สมชิกสภา.
อบต.แม่ลาน 
พนกังานส่วน
ตาํบลและ
ลูกจา้ง 

อบต.แม่ลาน 

18 โครงการศึกษาดูงาน
บา้นเมืองท่ีดี 

เพื่อพฒันาศกัยภาพการ
ปฏิบิติงานและพฒันา
ทอ้งถ่ิน 

คณะผูบ้ริหาร สม
ชิกสภา.อบต.แม่
ลาน พนกังานส่วน
ตาํบลและลูกจา้ง 

250,000 250,000 250,000 250,000 ผูบ้ริหาร สมาชิก
สภาฯ พนกังาน
ส่วนตาํบล 
ปฏิบติังานมีความรู้
เพ่ิมมากข้ึน 

ไดรั้บความรู้ใน
การพฒันาจาก
การทศันศึกษา
ดูงานบา้นเมือง
ท่ีดี 

อบต.แม่ลาน 
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19 จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร
ชนิดเล่ือนและแบบปิด
เปิด 

เพื่อใชเ้ก็บเอกสารสาํคญั
ของทางราชการ 

จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร
ชนิดเล่ือนและ
แบบปิดเปิด 

30,000 30,000 30,000 30,000 มีตูเ้ก็บเอกสาร
ชนิดเล่ือนและ
แบบปิดเปิดเพ่ิมข้ึน 

เอกสารทาง
ราชการไดม้ี
การจดัเก็บ
เรียบร้อย
ปลอดภยั   

อบต.แม่ลาน 

20 โครงการเลือกตั้ง
ผูบ้ริหารและสภา
ทอ้งถ่ิน 

เพ่ือใหก้ารเลือกตั้ง
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและสภา
ทอ้งถ่ินเป็นไปดว้ยความ
บริสุทธ์ิยติุธรรมเพ่ือให้
ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

จดัการเลือกตั้ง
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
และสภาทอ้งถ่ิน
ตามอาํนาจหนา้ท่ี
ของอบต. ในกรณี
ท่ีมีตาํแหน่งว่างลง 

250,000 250,000 250,000 250,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนเก่ียวกบั
การเลือกตั้งท่ี
เพ่ิมข้ึน 

การเลือกตั้ง
ผูบ้ริหารและ
สภาทอ้งถ่ิน
เป็นไปดว้ย
ความบริสุทธ์ิ
ยติุธรรม ไม่มี
การร้องเรียน 

อบต.แม่ลาน 

21 จดัหาครุภณัฑ ์วสัดุ 
อุปกรณ์ในการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั
และรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน 

เพื่อใหง้านป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัและ
รักษาความสงบเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ  

ใน เขต อบต.แม่
ลาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 จาํนวนวสัดุในการ
ป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณะ
ภยัเพ่ิมมากข้ึน 

งานป้องกนั
และบรรเทาสา
ธารณภยัและ
รักษาความสงบ
มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน 

อบต.แม่ลาน 
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22 จดัซ้ือเกา้อ้ี เพื่อบริการประชาชน
ท่ีมาใชบ้ริการใน
สาํนกังาน 

จดัซ้ือเกา้อ้ี จาํนวน 
700 ตวั 

150,000 150,000 150,000 150,000 จาํนวนวสัดุเกา้อ้ี
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนท่ีมา
ใชบ้ริการมีท่ีนัง่
เพ่ิมข้ึน 

อบต.แม่ลาน 

23 จดัซ้ือเตน้ทรงเหลก็ เพื่อบริการประชาชน
ท่ีมาใชบ้ริการ 

จดัซ้ือเตน้ทรง
เหลก็ จาํนวน 8 

หลงั 

150,000 150,000 150,000 150,000 จาํนวนวสัดุเตน้
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนท่ีมา
ใชบ้ริการ
เพ่ิมข้ึน 

อบต.แม่ลาน 

24 โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์
รถดบัเพลิง 

เพื่อบริการประชาชนการ
ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณะภยัในพ้ืนท่ี
ตาํบลแม่ลาน 

จดัซ้ือรถดบัเพลิง 
จาํนวน 1 คนั 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีรถดบัเพลิง
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ไดรั้บการ
บริการและการ
ป้องกนัและ
บรรเทา
สาธารณะภยั 

อบต.แม่ลาน 

25 โครงการปรับปรุง
เคร่ืองเสียงหอ้งประชุม
และไฟฟ้าภายใน
สาํนกังาน 

เพื่อบริการประชาชน
ท่ีมาใชบ้ริการใน
สาํนกังาน 

ปรับปรุ่งเคร่ือง
เสียงและไฟฟ้า

ภายในสาํนกังาน 

40,000 40,000 40,000 40,000 มีเคร่ืองเสียงและ
ระบบไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 

มีระบบเคร่ือง
เสียและไฟฟ้า
ใชภ้ายใน
สาํนกังาน 

อบต.แม่ลาน 

      รวม 4,205,000 2,069,000 2,165,000 2,165,000        บาท     
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                                                                                          รายละเอียดโครงการพฒันา                                                                          แบบ ผ.02 

                                                                                      แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ (ฉบับที่ 1/2561)                                                                                 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่มา   
ผลลพัธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 2562 2563 2564 ตวัช้ีวดั  

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) 

1 โครงการการควบคุมโรคไข้
มาลาเรีย ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี  

เพื่อป้องกนัโรคติดต่อต่างๆ 
ท่ีอาจเกิดข้ึน ในตาํบลแม่
ลาน 

หมู่ท่ี 1-7 200,000 200,000 200,000 200,000 โรคระบาดใน
พ้ืนท่ีลดลง  

ควบคุมและ
ป้องกนั
โรคติดต่อต่าง 
ๆ  

คณะกรรมการ
หมู่บา้น 

2 การปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 

เพื่อปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพของ
เด็ก ของตาํบลแม่ลาน 

หมู่ท่ี 1-7 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็กมีภาวะ
โภชนาการและ
สุขภาพดีข้ึน 

เด็กมีภาวะ
โภชนาการและ
สุขภาพดี 

คณะกรรมการ
หมู่บา้น 
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3 โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนยเ์พื่อนใจ
วยัรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น) 
ทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัต
นราชกญัญาสิริวฒันาพรรณ
วดี หรือโครงการตาม
พระราชดาํริดา้น
สาธารณสุขอ่ืนๆ 

เพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติต
ใหก้บัประชาชนในตาํบล
แม่ลาน 

หมู่ท่ี 1-7 200,000 200,000 200,000 200,000 ปัญหายาเสพติต
ตาํบลแม่ลาน
ลดลง 

ปัญหายาเสพติต
ใหก้บั
ประชาชนใน
ตาํบลแม่ลาน 

คณะกรรมการ
หมู่บา้น 

4 โครงการสืบสานพระ
ปณิธานสมเด็จยา่ ตา้นภยั
โรคมะเร็ง 

เพื่อป้องกนัและควบคุม
โรคมะเร็ง 

หมู่ท่ี 1-7 200,000 200,000 200,000 200,000 ผูป่้วยโรคมะเร็ง
ในตาํบลแม่ลาน
ลดลง 

ป้องกนัและ
ควบคุม
โรคมะเร็ง 

คณะกรรมการ
หมู่บา้น 

5 โครงการตรวจสุขภาพ
เคล่ือนท่ี สมเด็จพระเจา้ลูก
เธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยั
ลกัษณ์อคัรราชกุมารี 

เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพ
ท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 

หมู่ท่ี 1-7 200,000 200,000 200,000 200,000 สุขภาพของ
ประชาชนใน
ตาํบลแม่ลานดีข้ึน 

สุขภาพของ
ประชาชนใน
ตาํบลแม่ลานดี 

คณะกรรมการ
หมู่บา้น 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1/2561) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 

- 131 - 

6 การส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามยัแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 

เพื่อส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามยัของแม่และ
เด็ก 

หมู่ท่ี 1-7 200,000 200,000 200,000 200,000 แม่และเด็กมี
โภชนาการและ
สุขภาพอนามยัดี
ข้ึน  

แม่และเด็กมี
โภชนาการและ
สุขภาพอนามยั
ดี 

คณะกรรมการ
หมู่บา้น 

7 โครงการอุดหนุนศูนย์
ประสานงานขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จงัหวดัลาํพูน 

เพ่ือพฒันาศกัยภาพทอ้งถ่ิน
อาํเภอและทอ้งถ่ินจงัหวดั
ในการบริหารจดัการและ
ประสาน อปท. 

สาํนกังาน
ทอ้งถ่ิน
จงัหวดั
ลาํพูน  

20,000 20,000 20,000 20,000 มีกิจกรรมของ
สาํนกังานทอ้งถ่ิน
เพ่ิมมากข้ึน  

ทอ้งถ่ินจงัหวดั
และอาํเภอ
ไดรั้บการ

พฒันาศกัยภาพ 

ทอ้งถ่ิน
จงัหวดัลาํพูน 

8 โครงการอุดหนุนท่ีทาํการ
ปกครองล้ี 

เพ่ือพฒันาศกัยภาพทอ้งถ่ิน
อาํเภอในการบริหารจดัการ
และประสาน อปท. 

สาํนกังาน
ปกครอง
อาํเภอล้ี  

40,000 40,000 40,000 40,000 มีกิจกรรมของ
ศูนยป์ระสานงาน 
ทอ้งถ่ินเพ่ิมมาก
ข้ึน 

อาํเภอไดรั้บการ
พฒันาศกัยภาพ
ดา้นการบริหาร

จดัการ 

ปกครอง
อาํเภอล้ี 

9 โครงการอุดหนุนท่ีทาํการ
ปกครองล้ี ตามโครงการ
ป้องกนัยาเสพติต 

เพื่อป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 

ตาํบลแม่
ลาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 มีกิจกรรมการ
ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด
เพ่ิมข้ึน 

ปัญหายาเสพติด
ไดรั้บการแกไ้ข 

ปกครอง
อาํเภอล้ี 
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10 อุดหนุนกองทุนสาํนกังาน
หลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติองคก์ารบริหาร
ตาํบลแม่ลาน 

เพื่ออุดหนุนสาํนกังาน
หลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ 

ตาํบลแม่
ลาน 

40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนมี
สุขภาพดีท่ีดีข้ึน 

ประชาชน
ภายในตาํบลแม่
ลานตระหนกั
ถึงความสาํคญั
ของการทาํลาย

แหล่งเพาะ
ยงุลาย 

กองทุน 
สปสช.ตาํบล 

11 อุดหนุนกองทุนสวสัดิการ 
ชุมชนตาํบลแม่ลาน 

เพื่ออุดหนุนกองทุน
สวสัดิการองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลแม่ลาน 

ประชาชน
ภายใน

ตาํบลแม่
ลาน 

35,000 35,000 35,000 35,000 ประชาชนสามารถ
เขา้ถึงบริการดา้น
สาธารณสุขมาก
ข้ึน 

ส่งเสริมกองทุน
สวสัดิการ เพื่อ

ส่งเสริมการ
ออม        

กองทุน 
สวสัดิการ

ชุมชนตาํบล 

12 อุดหนุนทอ้งถ่ินในอาํเภอล้ี
โครงการงานฤดูหนาวและ
กาชาดจงัหวดัลาํพูน 

เพื่ออุดหนุนโครงการจดั
งานฤดูหนาวและกาชาด
จงัหวดัลาํพูน 

ทอ้งถ่ิน
อาํเภอล้ี 

15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนไดร่้วม 
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
เพ่ิมข้ึน 

ส่งเสริมงาน
เทศกาลของ
อาํเภอล้ีและ
จงัหวดัลาํพูน 

ทอ้งถ่ินใน
อาํเภอล้ี 

13 อุดหนุนทอ้งถ่ินในอาํเภอล้ี
เพื่อจดังานเทศกาลลาํไย
อาํเภอล้ี และจงัหวดัลาํพูน  

เพื่ออุดหนุนเทศกาลลาํไย
อาํเภอล้ีและจงัหวดัลาํพูน 

ทอ้งถ่ินใน
อาํเภอล้ี 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนไดร่้วม 
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
เพ่ิมข้ึน 

ส่งเสริมงาน
เทศกาลลาํไยให้

ไดรั้บการสืบ
ทอด 

ทอ้งถ่ินใน
อาํเภอล้ี 
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14 อุดหนุนศูนยป์ฏฺบติัการ 
เอาชนะปัญหายาเสพติด 

เพื่อป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 

อุดหนุน 
จาํนวน 1 

คร้ัง 

10,000 10,000 10,000 10,000 ปัญหายาเสพติด
ในพ้ืนท่ีลดลง 

มีการป้องกนั
และแกไ้ขปะย
หายาเสพติด 

ศูนยฯ์อาํเภอล้ี 

15  อาํหนุนอาสาสมคัร
สาธารณสุขมูลฐาน บา้นละ 
15,000 บาท  

เพื่อส่งเสริมให ้อสม.
บริการดา้นสาธารณสุข
ใหก้บัประชาชนในตาํบล
แม่ลาน 

อาสาสมคัร
สาธารณสุข

มูลฐาน 

105,000 105,000 105,000 105,000 ประชาชนไดร่้วม
กิจกรรมของ
จงัหวดัลาํพูน 

ส่งเสริมงานรัฐ
พิธี งาน

ประเพณี และ
วฒันธรรมของ
จงัหวดัลาํพูน 

ทอ้งถ่ินใน
อาํเภอล้ี 

16 อุดหนุนอาํเภอล้ีจดังานพิธี
วางพวงมาลา วนัปิย
มหาราช 

เพื่อส่งเสริมใหม้ีการสดุดี
วนัปิยมหาราช 

จดังานรัฐ
พิธี งาน
ประเพณี  

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนไดร่้วม 
กิจกรรมทางรัฐพิธี
เพ่ิมข้ึน 

ส่งเสริมงานรัฐ
พิธี ประจาํชาติ
และสถาบนั
พระมหากษตัริย ์

ปกครอง
อาํเภอล้ี 

17 อุดหนุนทอ้งถ่ินอาํเภอล้ีงาน
ราชพิธี หรืองานรัฐพิธี
สาํคญั อาํเภอล้ีและจงัหวดั
ลาํพูน  

เพื่ออุดหนุนงานราชพิธี 
หรืองานรัฐพิธี อาํเภอล้ี 
และของจงัหวดัลาํพูน 

อุดหนุนงาน
ราชพิธี หรือ
งานรัฐพิธี
สาํคญั 
อาํเภอและ
จงัหวดั 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนไดร่้วม 
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
เพ่ิมข้ึน 

ส่งเสริมงานราช
พิธี หรืองานรัฐ
พิธีสาํคญั 
อาํเภอล้ีและ
จงัหวดัลาํพูน 

อาํเภอล้ี , 
จงัหวดัลาํพูน 

      รวม 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 บาท     
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                                                                                            รายละเอียดโครงการพฒันา                                                                          แบบ ผ.03/1 

                                                                  แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ (ฉบับที่ 1/2561)                                                       

        ส าหรับ ประสานโครงการพฒันาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

        ของคณะกรรมการประสานแผนพฒันาท้องถิ่น  ระดับอ าเภอ 

     อ าเภอลี ้     จงัหวดัล าพูน 

 
ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่

   

 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดั 

                 1. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับภูมิสถาปัตย์   
  

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่มา   
ผลลพัธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 2562 2563 2564 ตวัช้ีวดั  

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) 
1 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.หมู่ท่ี 1 สายหนอง
คาํหล้ี 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

กวา้ง 4 ม.ยาว 
500 ม.   หนา 
0.15  ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 1 สายหล่าย 
หนา้บา้นนายดีจา 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

กวา้ง 4 ม.ยาว 
500 ม.    หนา 
0.15  ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

3 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 2 สายหนอง
ตึง 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

กวา้ง 4 ม.ยาว 
500 ม.    หนา 
0.15  ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 2 สายทุ่งดง 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

กวา้ง 4 ม.ยาว 
500 ม.    หนา 
0.15  ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 3 สายบา้น
ครูมานพ 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

กวา้ง 4 ม.ยาว 
500 ม.      หนา 
0.15  ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 4 สายเสน้
เก่าวดัดอยถํ้า 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

กวา้ง 4 ม.ยาว 
500 ม.   หนา 
0.15  ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 5 สายสาํนกั
สงฆ ์

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

กวา้ง 4 ม.ยาว 
500  ม.      หนา 
0.15  ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

8 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 6 สายไร่
ดอย 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

กวา้ง 4 ม.ยาว 
500 ม.   หนา 
0.15  ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

9 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 2  สายโป่ง
แหง้ 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 2  
กวา้ง 4 ม.ยาว 
500  ม.              

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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10 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง     หมู่ท่ี 6 
เช่ือม หมู่ท่ี 3 บา้นผา
ลาด ต.นาทราย 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง.หมู่ท่ี 6  
กวา้ง 6 ม.ยาว 
2000 ม.    หนา 
0.15  ม. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง      หมู่ท่ี 1 
เช่ือม หมู่ท่ี 2  

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง.หมู่ท่ี 6  
กวา้ง 6 ม.ยาว 
000 ม. หนา 
0.15  ม. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

12 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 7  หนอง
เหียง 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 7  
กวา้ง 6 ม.ยาว 
250 ม.   หนา 
0.15  ม.  

795,000 795,000 795,000 795,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

13 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังหมู่ท่ี 7 บา้นหว้ย
ทรายขาว สายหว้ย
หนามโกง้ 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใชใ้นการ
คมนาคมเพื่อ
การเกษตร 

กวา้ง  4   ม.ยาว 
4,000 ม.  หนา 
0.20 ม. 

480,000 480,000 480,000 480,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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14 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังหมู่ท่ี 7 บา้นหว้ย
ทรายขาว สายทุ่งห่าง
ป่าตึง 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

กวา้ง  4   ม.ยาว 
1,500 ม.  หนา 
0.20 ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

15 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับดเพื่อ
การเกษตรพร้อมท่อ 
หมู่ท่ี 1 บา้นผาตา้ย สาย
หนองคาํหล้ี 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับด.หมู่
ท่ี 1 กวา้ง  6 ม. 
ยาว 1000  ม.   

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

16 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับดเพื่อ
การเกษตรพร้อมท่อ 
หมู่ท่ี 1 บา้นผาตา้ย 
สายบห้ว้ยบง 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับด.หมู่
ท่ี 1 กวา้ง  6 ม. 
ยาว 1000  ม.   

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

17 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับดเพื่อ
การเกษตรพร้อมท่อ 
หมู่ท่ี 2 บา้นหนองมะ
ลอ้ สายทุ่งดง 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับด.หมู่
ท่ี 2 กวา้ง  5 ม. 
ยาว 1000  ม.   

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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18 โครงการเรียงหินยา
แนวป้งกนัตล่ิงบา้น
หนองมะลอ้ หมู่ท่ี  2   

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

เรียงหิน ตาม
แนวตล่ิงบา้น
หนองมะลอ้ หมู่
ท่ี 2   

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

19 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับดเพื่อ
การเกษตรพร้อมท่อ 
หมู่ท่ี 2 บา้นหนองมะ
ลอ้ สายหว้ยโป่งแหง้ 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับด.หมู่
ท่ี 2 กวา้ง  6 ม. 
ยาว 1000  ม.   

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

20 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับดเพื่อ
การเกษตรพร้อมท่อ 
หมู่ท่ี 3 บา้นแม่ลาน 
สายป่าชา้ 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับด.หมู่
ท่ี 3 กวา้ง  6 ม. 
ยาว 1000  ม.   

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

21 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับดเพื่อ
การเกษตรพร้อมท่อ 
หมู่ท่ี 3 บา้นแม่ลาน 
สายหว้ยไมข่้อย 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับด.หมู่
ท่ี 3 กวา้ง  6 ม. 
ยาว 1000  ม.   

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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22 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับดเพื่อ
การเกษตรพร้อมท่อ 
หมู่ท่ี 3 บา้นแม่ลาน 
สายหว้ยปุ๋มเป้ง 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับด.หมู่
ท่ี 3 กวา้ง  6 ม. 
ยาว 1000  ม.   

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

23 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับดเพื่อ
การเกษตรพร้อมท่อ 
หมู่ท่ี 3 บา้นแม่ลาน 
สายขา้งสวนลุงเหน่ง 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับด.หมู่
ท่ี 3 กวา้ง  6 ม. 
ยาว 1000  ม.   

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

24 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับดเพื่อ
การเกษตรพร้อมท่อ 
หมู่ท่ี 4 บา้นแม่กองวะ 
สายก๋องตอก 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับด.หมู่
ท่ี 4 กวา้ง  6 ม. 
ยาว 1000  ม.   

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

25 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับดเพื่อ
การเกษตรพร้อมท่อ 
หมู่ท่ี 4 บา้นแม่กองวะ 
สายหว้ยปู่แย 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับด.หมู่
ท่ี 4 กวา้ง  6 ม. 
ยาว 1000  ม.   

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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26 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับดเพื่อ
การเกษตรพร้อมท่อ 
หมู่ท่ี 4 บา้นแม่กองวะ 
สายหว้ยขม้ิน 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับด.หมู่
ท่ี 4 กวา้ง  6 ม. 
ยาว 1000  ม.   

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

27 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับดเพื่อ
การเกษตรพร้อมท่อ 
หมู่ท่ี 4 บา้นแม่กองวะ 
สายดอยถํ้าสายเก่า 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับด.หมู่
ท่ี 4 กวา้ง  6 ม. 
ยาว 1000  ม.   

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

28 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับดเพื่อ
การเกษตรพร้อมท่อ 
หมู่ท่ี 5 บา้นเด่นเหมา้ 
สายหว้ยหมอ้แกงตอง 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับด.หมู่
ท่ี 5 กวา้ง  6 ม. 
ยาว 1000  ม.   

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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29 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับดเพื่อ
การเกษตรพร้อมท่อ 
หมู่ท่ี 5 บา้นเด่นเหมา้ 
สายหนองขาม 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับด.หมู่
ท่ี 5 กวา้ง  6 ม. 
ยาว 1000  ม.   

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

30 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับดเพื่อ
การเกษตรพร้อมท่อ 
หมู่ท่ี 6  สายไร่ดอย 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับด.หมู่
ท่ี 6 กวา้ง  6 ม. 
ยาว 1000  ม.   

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

32 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับดเพื่อ
การเกษตรพร้อมท่อ 
หมู่ท่ี 6 บา้นผาตา้ย
เหนือ สายถํ้าอิฐ 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับด.หมู่
ท่ี 6 กวา้ง  6 ม. 
ยาว 1000  ม.   

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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33 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับดเพื่อ
การเกษตรพร้อมท่อ 
หมู่ท่ี 7 บา้นหว้ย
ทรายขาว สายหว้ย
หนามโกง้ 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับด.หมู่
ท่ี 7 กวา้ง  6 ม. 
ยาว 1000  ม.   

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

34 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับดเพื่อ
การเกษตรพร้อมท่อ 
หมู่ท่ี 7 บา้นหว้ย
ทรายขาว สายจะก่า 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับด.หมู่
ท่ี 7 กวา้ง  6 ม. 
ยาว 1000  ม.   

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

35 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับดเพื่อ
การเกษตรพร้อมท่อ 
หมู่ท่ี 7 บา้นหว้ย
ทรายขาว สายบา้นห่าง
ป่าตึง 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับด.หมู่
ท่ี 7 กวา้ง  6 ม. 
ยาว 1000  ม.   

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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36 โครงการก่อสร้าง
สะพานหนองคาํหล้ี 
หมู่ท่ี 1   

เพื่อใหป้ระชาชนมี
สะพานใชใ้นการ
คมนาคม 

ก่อสร้าง
สะพาน.หมู่ท่ี 1  
กวา้ง 4 ม.ยาว  
25   ม.              

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีจาํนวนสะพานเพ่ิม
มากข้ึน 

ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

37 โครงการก่อสร้าง
สะพาน หมู่ท่ี 1 ทางเขา้
ศูนยเ์ด็กเลก็  

เพื่อใหป้ระชาชนมี
สะพานใชใ้นการ
คมนาคม 

ก่อสร้าง
สะพาน.หมู่ท่ี 1  
กวา้ง 4 ม.ยาว  
25   ม.              

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีจาํนวนสะพานเพ่ิม
มากข้ึน 

ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

38 โครงการก่อสร้าง
สะพานหว้ยแม่หาดหมู่
ท่ี 2   

เพื่อใหป้ระชาชนมี
สะพานใชใ้นการ
คมนาคม 

ก่อสร้าง
สะพาน.หมู่ท่ี 4  
กวา้ง 4 ม.ยาว  
25   ม.              

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีจาํนวนสะพานเพ่ิม
มากข้ึน 

ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

39 โครงการก่อสร้าง
สะพาน.หมู่ท่ี 3  กวา้ง 
4  ม.ยาว 20   ม.   ขา้ม
หว้ยแม่หาด (อุทยาน)          

เพื่อใหป้ระชาชนมี
สะพานใชใ้นการ
คมนาคม 

ก่อสร้าง
สะพาน.หมู่ท่ี 3  
กวา้ง 4 ม.ยาว  
20   ม.              

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีจาํนวนสะพานเพ่ิม
มากข้ึน 

ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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40 โครงการก่อสร้าง
สะพานขา้มหว้ยถํ้าอิฐ 
หมู่ท่ี 6   

เพื่อใหป้ระชาชนมี
สะพานใชใ้นการ
คมนาคม 

ก่อสร้าง
สะพาน.หมู่ท่ี 6  
กวา้ง 4 ม.ยาว  
25   ม.              

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีจาํนวนสะพานเพ่ิม
มากข้ึน 

ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

41 โครงการก่อสร้าง
สะพาน.หมู่ท่ี 6    ขา้ม
หว้ยหละปูน            

เพื่อใหป้ระชาชนมี
สะพานใชใ้นการ
คมนาคม 

ก่อสร้าง
สะพาน.หมู่ท่ี 6  
กวา้ง  6    ม.ยาว   
8    ม.   สูง 3 
เมตร           

700,000 700,000 700,000 700,000 มีจาํนวนสะพานเพ่ิม
มากข้ึน 

ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

42 โครงการก่อสร้าง
สะพานขา้มหว้ยจะก่า 
หมู่ท่ี 7   

เพื่อใหป้ระชาชนมี
สะพานใชใ้นการ
คมนาคม 

ก่อสร้าง
สะพาน.หมู่ท่ี 7  
กวา้ง 4 ม.ยาว  
25   ม.              

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีจาํนวนสะพานเพ่ิม
มากข้ึน 

ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

43 โครงการก่อสร้างท่อ
เหล่ียมภายในหมู่บา้น 
หมู่ท่ี 6 หว้ยหนอ้ย 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

ก่อสร้างท่อ
เหล่ียมคสล. 
ขนาดสูง 1.50
กวา้ง 1.50 เมตร 
ยาว 4 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนท่อลอดเหล่ียม
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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44 โครงการก่อสร้างผนงั
กนัตล่ิงขา้งทางเขา้
หมู่บา้น หมู่ท่ี  6 สาย
หว้ยแม่หาด 

เพ่ือป้องกนัตล่ิงพงั 
และลดปัญหานํ้ า
ท่วมตล่ิง 

ซ่อมแซมตล่ิง 
สูง 5 ม. ยาว 20 

ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนผนงัตล่ิงเพ่ิม
มากข้ึน 

ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

      รวม 25,175,000 10,000,000 25,175,000 25,175,000 บาท     

แนวทางที่ 1.2   แนวทางการปรับปรุง พฒันาและจดัหาแหล่งน า้ 

1 โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บนํ้ าหว้ยนํ้ าดิบบ่อ
นาว  หมู่ท่ี 1              

เพื่อใหป้ระชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

     หมู่ท่ี 1   
บา้นผาตา้ย               

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อ
การ
เกษตรกรรม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2 โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บนํ้ าบ่อลูกรัง  หมู่ท่ี 
1                     

เพื่อใหป้ระชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

     หมู่ท่ี 1   
บา้นผาตา้ย               

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อ
การ
เกษตรกรรม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

3 โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บนํ้ าหว้ยมะเก๋ียง หมู่
ท่ี 2 บา้นหนองมะลอ้ 

เพ่ือใหเ้กษตรกรมีนํ้ า
ใชใ้นการเกษตร
อยา่งเพียงพอ 

     หมู่ท่ี 2   
บา้นหนองมะ
ลอ้              

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อ
การ
เกษตรกรรม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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4 โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บนํ้ าหว้ยลึก หมู่ท่ี 2 
บา้นหนองมะลอ้ 

เพ่ือใหเ้กษตรกรมีนํ้ า
ใชใ้นการเกษตร
อยา่งเพียงพอ 

     หมู่ท่ี 2   
บา้นหนองมะ
ลอ้              

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อ
การ
เกษตรกรรม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

5 โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บนํ้ าหว้ยหญา้มูล  
หมู่ท่ี 2 บา้นหนองมะ
ลอ้ 

เพ่ือใหเ้กษตรกรมีนํ้ า
ใชใ้นการเกษตร
อยา่งเพียงพอ 

     หมู่ท่ี 2   
บา้นหนองมะ
ลอ้              

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อ
การ
เกษตรกรรม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

6 โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บนํ้ าหว้ยจะก่า หมู่ท่ี 
3      

เพื่อใหป้ระชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

      หมู่ท่ี 3       
บา้นแม่ลาน 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อ
การ
เกษตรกรรม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

7 โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บนํ้ าหว้ยป๋มเป้ง  หมู่
ท่ี 3        

เพื่อใหป้ระชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

      หมู่ท่ี 3       
บา้นแม่ลาน 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อ
การ
เกษตรกรรม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

8 โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บนํ้ าหว้ยไมแ้จ๋ะ หมู่
ท่ี 3        

เพื่อใหป้ระชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

      หมู่ท่ี 3       
บา้นแม่ลาน 

700,000 700,000 700,000 700,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อ
การ
เกษตรกรรม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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9 โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บนํ้ าหว้ยนอ้ย หมู่ท่ี 3       

เพื่อใหป้ระชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

      หมู่ท่ี 3       
บา้นแม่ลาน 

600,000 600,000 600,000 600,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อ
การ
เกษตรกรรม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

10 โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บนํ้ าดงป่าสา้น หมู่ท่ี 
3         

เพื่อใหป้ระชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

      หมู่ท่ี 3       
บา้นแม่ลาน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อ
การ
เกษตรกรรม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

11 โครงการก่อสร้างฝาย
นํ้ าลน้หลงับา้นลุง
สมศกัด์ิ หมู่ท่ี 3        

เพื่อใหป้ระชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

      หมู่ท่ี 3       
บา้นแม่ลาน 

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อ
การ
เกษตรกรรม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

12 โครงการขุดสระเก็บนํ้ า
ตรงขา้มป่าชา้ หมู่ท่ี 3 
บา้นแม่ลาน    

เพื่อใหป้ระชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

      หมู่ท่ี 3       
บา้นแม่ลาน 

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อ
การ
เกษตรกรรม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

13 โครงการขุดสระเก็บนํ้ า
หว้ยไมข่้อย หมู่ท่ี 3 
บา้นแม่ลาน                          

เพื่อใหป้ระชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

ขุดสระเก็บนํ้ า
หมู่ท่ี 3 กวา้ง60  
ม.ยาว 80 ม. ลึก   
5   เมตร           

600,000 600,000 600,000 600,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อ
การ
เกษตรกรรม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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14 โครงการขุดสระเก็บ
หว้ยปู้แย หมู่ท่ี 4        

เพื่อใหป้ระชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

ขุดสระเก็บนํ้ า
หมู่ท่ี 4 กวา้ง  
40  ม.ยาว 200 
ม.ลึก 4 เมตร           

600,000 600,000 600,000 600,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อ
การ
เกษตรกรรม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

15 โครงการขุดสระเก็บนํ้ า
ดอยศาลา หมู่ท่ี 4           

เพื่อใหป้ระชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

ขุดสระเก็บนํ้ า
หมู่ท่ี  4  กวา้ง  
40  ม.ยาว  200   
ม.    ลึก   4   
เมตร           

700,000 700,000 700,000 700,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อ
การ
เกษตรกรรม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

16 โครงการก่อสร้างขุด
สระเก็บนํ้ าสระหมู่บา้น 
หมู่ท่ี 5            

เพื่อใหป้ระชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

ก่อสร้างอ่างเก็บ
นํ้ าหมู่ท่ี 5  กวา้ง  
50 ม.ยาว  50 ม. 
ลึก 12  เมตร           

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อ
การ
เกษตรกรรม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

17 โครงการขุดสระเก็บนํ้ า
หมอ้แกงตอง หมู่ท่ี 5            

เพื่อใหป้ระชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

ก่อสร้างสระ
เก็บนํ้ ามู่ท่ี 5  
กวา้ง  40   ม.
ยาว  100   ม.    
ลึก  6  เมตร           

700,000 700,000 700,000 700,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อ
การ
เกษตรกรรม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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18 โครงการก่อสร้างสระ
เก็บนํ้ าหว้ยปางค่าวงั
ลอ้งหมู่ท่ี 5            

เพื่อใหป้ระชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

ก่อสร้างสระ
เก็บนํ้ ามู่ท่ี 5  
กวา้ง  40   ม.
ยาว  100   ม.    
ลึก  6  เมตร           

700,000 700,000 700,000 700,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อ
การ
เกษตรกรรม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

19 โครงการก่อสร้างสระ
เก็บนํ้ าหว้ยสวนพริก 
หมู่ท่ี 5   

เพื่อใหป้ระชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

ก่อสร้างสระ
เก็บนํ้ า หมู่ท่ี 5  
กวา้ง  30   ม.
ยาว  100 ม.    
ลึก 5 เมตร               

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อ
การ
เกษตรกรรม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

20 โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บนํ้ า หมู่ท่ี 5 หว้ย        

เพื่อใหป้ระชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

ก่อสร้างอ่างเก็บ
นํ้ า หมู่ท่ี 5  
กวา้ง  40   ม.
ยาว  100   ม.    
ลึก  6  เมตร           

600,000 600,000 600,000 600,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อ
การ
เกษตรกรรม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

21 โครงการก่อสร้างสระ
เก็บนํ้ าหว้ยตน้ม่วง หมู่
ท่ี 5  

เพื่อใหป้ระชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

ก่อสร้างสระ
เก็บนํ้ าหมู่ท่ี 5  
กวา้ง 500 ม. 
ยาว 500 ม.  ลึก 
8 เมตร           

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อ
การ
เกษตรกรรม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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22 โครงการขุดสระเก็บนํ้ า
หว้ยจะก่า หมู่ท่ี 7    

เพื่อใหป้ระชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

ขุดสระเก็บนํ้ า
หว้ยจะก่า  หมู่ท่ี 
7 กวา้ง 50 ม. 
ยาว  50 ม. ลึก 3 
เมตร           

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อ
การ
เกษตรกรรม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

23 โครงการขุดสระเก็บนํ้ า
หว้ยทรายขาวนอ้ย  หมู่
ท่ี 7         

เพื่อใหป้ระชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

ขุดสระเก็บนํ้ า
หว้ยทรายขาว
นอ้ย  หมู่ท่ี 7 
กวา้ง 50 ม. ยาว 
50 ม.   ลึก 5 
เมตร           

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อ
การ
เกษตรกรรม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

24 โครงการขุดสระเก็บนํ้ า
หว้ยหนามโกง้ หมู่ท่ี 7          

เพื่อใหป้ระชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

ขุดสระเก็บนํ้ า
หว้ยหนามโกง้ 
หมู่ท่ี 7 กวา้ง   
50   ม.ยาว  50   
ม.   ลึก   5   
เมตร           

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อ
การ
เกษตรกรรม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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25 โครงการขุดสระเก็บนํ้ า
หนองเหียงหนองคา 
หมู่ท่ี 7            

เพื่อใหป้ระชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

ขุดสระเก็บนํ้ า
หนองคา  หมู่ท่ี 
7 กวา้ง 50 ม. 
ยาว  50 ม.  ลึก 
5 เมตร           

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อ
การ
เกษตรกรรม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

26 โครงการขุดสระเก็บนํ้ า
หนองเห๋ียง หมู่ท่ี 7            

เพื่อใหป้ระชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

ขุดสระเก็บนํ้ า
หนองเห๋ียง  หมู่
ท่ี 7 กวา้ง 50 ม. 
ยาว  50 ม.  ลึก 
5 เมตร           

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อ
การ
เกษตรกรรม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

27 โครงการก่อสร้างสระ
เก็บนํ้ าเพ่ือการเกษตร 
ภายในตาํบลแม่ลาน 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

ก่อสร้างสระ
เก็บนํ้ าเพ่ือ
การเกษตร  
กวา้ง 40 ม.ยาว 
40 ม. ลึก 3 ม. 
จาํนวน  12  
แห่ง   

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อ
การ
เกษตรกรรม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

28 โครงการก่อสร้างฝาย
นํ้ าลน้หว้ยผาผึ้ง หมู่ท่ี  
1 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

ก่อสร้างฝายนํ้ า
ลน้หว้ยผาผึ้ง 
หมู่ท่ี  5 กวา้ง 

700,000 700,000 700,000 700,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อ
การ

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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30 ม.ยาว 10 ม. เกษตรกรรม 

29 โครงการก่อสร้างฝาย
นํ้ าลน้หว้ยแม่ก๋าง หมู่ท่ี  
2 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

ก่อสร้างฝายนํ้ า
ลน้หว้ยแม่ก๋าง 
หมู่ท่ี  2 กวา้ง 
30 ม.ยาว 10 ม.  

700,000 700,000 700,000 700,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อ
การ
เกษตรกรรม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

30 โครงการก่อสร้างฝาย
นํ้ าลน้ หมู่ท่ี  3 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

ก่อสร้างฝายนํ้ า
ลน้หว้ย หมู่ท่ี 3  
กวา้ง 30 ม.ยาว 
10 ม.  

700,000 700,000 700,000 700,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อ
การ
เกษตรกรรม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

31 โครงการก่อสร้างฝาย
นํ้ าลน้หว้ยแม่หาด หมู่
ท่ี  4 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

ก่อสร้างฝายนํ้ า
ลน้หว้ยแม่หาด 
หมู่ท่ี  4 กวา้ง 
30 ม.ยาว 10 ม.  

700,000 700,000 700,000 700,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อ
การ
เกษตรกรรม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

32 โครงการก่อสร้างฝาย
นํ้ าลน้หว้ยแม่ลาน  หมู่
ท่ี  5 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

ก่อสร้างฝายนํ้ า
ลน้ หมู่ท่ี  5 
กวา้ง 30 ม.ยาว 
10 ม. 

700,000 700,000 700,000 700,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อ
การ
เกษตรกรรม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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33 โครงการก่อสร้างฝาย
นํ้ าลน้ หว้ยหละปูน หมู่
ท่ี  6 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

ก่อสร้างฝายนํ้ า
ลน้หว้ยหละปูน   
หมู่ท่ี  6 กวา้ง 
30 ม.ยาว 10 ม. 

700,000 700,000 700,000 700,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อ
การ
เกษตรกรรม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

34 โครงการก่อสร้างฝาย
นํ้ าลน้หว้ยหนามโก้
งบน หมู่ท่ี  7 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

ก่อสร้างฝายนํ้ า
ลน้หว้ยหนาม
โกง้บนหมู่ท่ี  5 
กวา้ง 30 ม.ยาว 
10 ม. ลึก 5 ม.  

700,000 700,000 700,000 700,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อ
การ
เกษตรกรรม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

35 โครงการก่อสร้างฝาย
นํ้ าลน้ป๋างค่าหมู่ท่ี  5 
บา้นเด่นเหมา้ 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

ก่อสร้างฝายนํ้ า
ลน้เด่นป๋างค่า  
หมู่ท่ี  5 สนัฝาย 
ยาว 10 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อ
การ
เกษตรกรรม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

36 โครงการก่อสร้างพนงั
กั้นนํ้ า ทางเขา้หมู่บา้น  
หมู่ท่ี  6  

เพื่อป้องกนัการ
ทะลายของดิน
ในช่วงนํ้ าท่วม 

ก่อสร้างพนงักั้น
ดิน  หมู่ท่ี  6 
ยาว 30 เมตรสูง 
3 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

เพื่อใหก้าร
ระบายนํ้ าดีข้ึน
และลดปัญหา
นํ้ าท่วม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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37 โครงการก่อสร้างพนงั
กั้นนํ้ า หมู่บา้น  หมู่ท่ี  
7  บา้นหว้ยทรายขาว  

เพื่อป้องกนัการ
ทะลายของดิน
ในช่วงนํ้ าท่วม 

ก่อสร้างพนงักั้น
ดิน  หมู่ท่ี  7 
กวา้ง 20  ม. ยาว 
50 เมตรสูง 1.5  
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

เพื่อใหก้าร
ระบายนํ้ าดีข้ึน
และลดปัญหา
นํ้ าท่วม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

38 ปรับปรุงอ่างเก็บนํ้ า
หว้ยหละปูน 

เพ่ือปรับปรุงอ่างเก็บ
นํ้าหว้ยหละปูนเพ่ือให้
การระบายนํ้า 

ปรับปรุงอ่าง
เก็บนํ้ าหว้ยหละ
ปูน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพียงพอต่อ
การ
เกษตรกรรม 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

39 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ า / ท่อระบาย
นํ้ าหมู่ท่ี 1-7 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายนํ้ า / ท่อ
ระบายนํ้ าหมู่ท่ี 1-7 

ก่อสร้างราง
ระบายนํ้ า / ท่อ
ระบายนํ้ าหมู่ท่ี 
1-7 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จาํนวนรางระบายนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าสะอาดเพ่ือ
ใชใ้นการ
อุปโภค 
บริโภค  

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

      รวม 37,100,000 37,100,000 3,500,000 37,100,000  บาท     

แนวทางที่ 1.3 แนวทาง การปรับปรุง พฒันาระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ โทรศัพท์            

1 โครงการก่อสร้าง
ประปา หมู่ท่ี 2 บา้น
หนองมะลอ้ 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
นํ้ าสะอาดเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค 

ก่อสร้างประปา
ถงัถงัแซมเปญ 
หมู่ท่ี 2 

700,000 700,000 700,000 700,000 จาํนวนประปาถงัสูง
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพ่ือใชใ้น
การอุปโภค 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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บริโภค 

2 โครงการก่อสร้าง
ประปา หมู่ท่ี 4 บา้นแม่
กองวะ 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
นํ้ าสะอาดเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค 

ก่อสร้างประปา
ถงัถงัแซมเปญ 
หมู่ท่ี 4 

700,000 700,000 700,000 700,000 จาํนวนประปาถงัสูง
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพ่ือใชใ้น
การอุปโภค 
บริโภค 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

3 โครงการก่อสร้าง
ประปา หมู่ท่ี 5 บา้น
เด่นเหมา้ 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
นํ้ าสะอาดเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค 

ก่อสร้างประปา
ถงัถงัแซมเปญ 
หมู่ท่ี 5 

700,000 700,000 700,000 700,000 จาํนวนประปาถงัสูง
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพ่ือใชใ้น
การอุปโภค 
บริโภค 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

4 โครงการก่อสร้าง
ประปา หมู่ท่ี 6 บา้นผา
ตา้ยเหนือ 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
นํ้ าสะอาดเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค 

ก่อสร้างประปา
ถงัถงัแซมเปญ 
หมู่ท่ี 6 

700,000 700,000 700,000 700,000 จาํนวนประปาถงัสูง
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพ่ือใชใ้น
การอุปโภค 
บริโภค 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

5 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร
หมู่ท่ี 1-7 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จาํนวนเขตไฟฟ้า
การเกษตรเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพ่ือใชใ้น
การอุปโภค 
บริโภค 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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6 โครงการก่อสร้าง
ประปาถงัสูง หมู่ท่ี 2 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
นํ้ าสะอาดเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค 

ก่อสร้างประปา
ถงัสูง หมู่ท่ี 2 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จาํนวนประปาถงัสูง
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพ่ือใชใ้น
การอุปโภค 
บริโภค 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

7 โครงการก่อสร้าง
ประปาถงัสูง หมู่ท่ี 4 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
นํ้ าสะอาดเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค 

ก่อสร้างประปา
ถงัสูง หมู่ท่ี 4 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จาํนวนประปาถงัสูง
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพ่ือใชใ้น
การอุปโภค 
บริโภค 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

8 โครงการก่อสร้าง
ประปาถงัสูง หมู่ท่ี 6 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
นํ้ าสะอาดเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค 

ก่อสร้างประปา
ถงัสูง หมู่ท่ี 6 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จาํนวนประปาถงัสูง
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพ่ือใชใ้น
การอุปโภค 
บริโภค 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

9 โครงการก่อสร้างถงั
เก็บนํ้ า ภายในตาํบล 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถงัเก็บนํ้ าสะอาดเพ่ือ
การอุปโภค บริโภค 

ก่อสร้างถงัเก็บ
นํ้ า หมู่ท่ี   1-7 

700,000 700,000 700,000 700,000 จาํนวนประปาถงัสูง
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพ่ือใชใ้น
การอุปโภค 
บริโภคฃ 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

10 โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งนํ้ าเขา้สระเด่นนกแต ้
หมู่ท่ี 7 บา้นหว้ย
ทรายขาว 

เพ่ือใหเ้ก็บกกันํ้ า
ในช่วงฤดูฝน ดีข้ึน 

ก่อสร้างคลอง
ส่งนํ้ า ระยะทาง 
84 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จาํนวนคลองส่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพ่ือใชใ้น
การอุปโภค 
บริโภค 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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11 โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งนํ้ าคอนกรีตเสริม
เหลก็ ยาว 2,500 เมตร
สายโตง้ดงหมู่ท่ี 2 บา้น
หว้ยทรายขาว 

เพ่ือระบายนํ้ าใน
การเกษตร 

ก่อสร้างคลอง
ส่งนํ้ า ระยะทาง 
2,500 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จาํนวนคลองส่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
นํ้ าเพ่ือใชใ้น
การอุปโภค 
บริโภค 

อบจ.และส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

      
รวม

งบประมาณ 
9,612,000 4,912,000 3,400,000 2,912,000      บาท   

 

                                                                                 รายละเอียดโครงการพฒันา                                                                  แบบ ผ.05 

                                                แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ (ฉบับที่ 1/2561)                                                 

ส าหรับ ประสานโครงการพฒันาจงัหวดั 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 

 
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่

   

 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดั 

                 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน         
  

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่มา   
ผลลพัธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 2562 2563 2564 ตวัช้ีวดั  

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) 
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1 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 1 สายหนอง
คาํหล้ี 

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนใชใ้นการคมนาคม กวา้ง 4 ม.
ยาว 500 ม.   
หนา 0.15  
ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

จงัหวดั 

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 1 บา้นผา
ตา้ย สายหล่าย หนา้
บา้นนายดีจา 

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนใชใ้นการคมนาคม กวา้ง 4 ม.
ยาว 500 ม.    
หนา 0.15  
ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

จงัหวดั 

3 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 2 บา้น
หนองมะลอ้ สายหนอง
ตึง 

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนใชใ้นการคมนาคม กวา้ง 4 ม.
ยาว 500 ม.    
หนา 0.15  
ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

จงัหวดั 

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 2 สายทุ่งดง 

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนใชใ้นการคมนาคม กวา้ง 4 ม.
ยาว 500 ม.    
หนา 0.15  
ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

จงัหวดั 

5 โครงการ ก่อสร้างถนน
ถนนลาดยางเคพซิล 
สายทุ่งดง บา้นหนอง
มะลอ้ หมู่ท่ี 2   

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนใชใ้นการคมนาคม กวา้ง 5 ม.
ยาว 1000  
ม.     

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

จงัหวดั 
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6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 3 สายบา้น
ครูมานพ 

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนใชใ้นการคมนาคม กวา้ง 4 ม.
ยาว 500 ม.      
หนา 0.15  
ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

จงัหวดั 

7 โครงการ ก่อสร้างถนน
ถนนลาดยางเคพซิล 
บา้นแม่ลาน หมู่ท่ี 3 – 
บา้นแม่กองวะ หมู่ท่ี 4  

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนใชใ้นการคมนาคม กวา้ง 5 ม.
ยาว 4000  
ม.     

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

จงัหวดั 

8 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 4 สายเสน้
เก่าวดัดอยถํ้า 

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนใชใ้นการคมนาคม กวา้ง 4 ม.
ยาว 500 ม.   
หนา 0.15  
ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

จงัหวดั 

9 โครงการ ก่อสร้างถนน
ถนนลาดยางเคพซิล 
สายดอยถํ้าเก่า บา้นแม่
กองวะ หมู่ท่ี 4  

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนใชใ้นการคมนาคม กวา้ง 5 ม.
ยาว 2000  
ม.     

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

จงัหวดั 

10 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 5 สายขา้ง
วดั 

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนใชใ้นการคมนาคม กวา้ง 4 ม.
ยาว 500  ม.      
หนา 0.15  
ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

จงัหวดั 
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11 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 6 สายไร่
ดอย 

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนใชใ้นการคมนาคม กวา้ง 4 ม.
ยาว 500 ม.   
หนา 0.15  
ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

จงัหวดั 

12 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 2  สายโป่ง
แหง้ 

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนใชใ้นการคมนาคม ก่อสร้าง
ถนน คสล.
หมู่ท่ี 2  
กวา้ง 4 ม.
ยาว 500  ม.              

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

จงัหวดั 

13 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง     หมู่ท่ี 6 
เช่ือม หมู่ท่ี 3 บา้นผา
ลาด ต.นาทราย 

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนใชใ้นการคมนาคม ก่อสร้าง
ถนน ลาด
ยาง.หมู่ท่ี 6  
กวา้ง 6 ม.
ยาว 2000 ม.    
หนา 0.15  
ม. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคม 

จงัหวดั 
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14 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง แอสฟัลท์
ติกหมู่ท่ี 3 เช่ือม หมู่ท่ี 4 

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนใชใ้นการคมนาคม ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
แอสฟัสท์
ติกหมู่ท่ี 3 
เช่ือม หมู่ท่ี 
4  กวา้ง 8 ม.
ยาว 3.900 
ม.     

4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคม 

จงัหวดั 

15 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง      หมู่ท่ี 1 
เช่ือม หมู่ท่ี 2  

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนใชใ้นการคมนาคม ก่อสร้าง
ถนน ลาด
ยาง.หมู่ท่ี 6  
กวา้ง 6 ม.
ยาว 000 ม. 
หนา 0.15  
ม. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคม 

จงัหวดั 
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16 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 7  หนอง
เหียง 

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนใชใ้นการคมนาคม ก่อสร้าง
ถนน คสล.
หมู่ท่ี 7  
กวา้ง 6 ม.
ยาว 250 ม.   
หนา 0.15  
ม.  

800,000 800,000 800,000 800,000 มีจาํนวนถนนเพ่ิมข้ึน ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคม 

จงัหวดั 

17 โครงการก่อสร้าง
สะพานหนองคาํหล้ี 
หมู่ท่ี 1   

เพื่อใหป้ระชาชนมีสะพานใชใ้นการคมนาคม ก่อสร้าง
สะพาน.หมู่
ท่ี 1  กวา้ง 4 
ม.ยาว  25   
ม.              

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีจาํนวนสะพานเพ่ิม
มากข้ึน 

ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคม 

จงัหวดั 

18 โครงการก่อสร้าง
สะพานเขา้ศูนยเ์ด็กเลก็ 
หมู่ท่ี 1   

เพื่อใหป้ระชาชนมีสะพานใชใ้นการคมนาคม ก่อสร้าง
สะพาน.หมู่
ท่ี 1  กวา้ง 4 
ม.ยาว  25   
ม.              

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีจาํนวนสะพานเพ่ิม
มากข้ึน 

ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคม 

จงัหวดั 
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19 โครงการก่อสร้าง
สะพานหว้ยแม่หาดหมู่
ท่ี 2   

เพื่อใหป้ระชาชนมีสะพานใชใ้นการคมนาคม ก่อสร้าง
สะพาน.หมู่
ท่ี 4  กวา้ง 4 
ม.ยาว  25   
ม.              

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีจาํนวนสะพานเพ่ิม
มากข้ึน 

ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคม 

จงัหวดั 

20 โครงการก่อสร้าง
สะพาน.หมู่ท่ี 3 ขา้ม
หว้ยแม่หาด (อุทยาน)          

เพื่อใหป้ระชาชนมีสะพานใชใ้นการคมนาคม ก่อสร้าง
สะพาน.หมู่
ท่ี 3  กวา้ง 4 
ม.ยาว  20   
ม.              

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีจาํนวนสะพานเพ่ิม
มากข้ึน 

ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคม 

จงัหวดั 

21 โครงการก่อสร้าง
สะพานขา้มหว้ยถํ้าอิฐ 
หมู่ท่ี 6   

เพื่อใหป้ระชาชนมีสะพานใชใ้นการคมนาคม ก่อสร้าง
สะพาน.หมู่
ท่ี 6  กวา้ง 4 
ม.ยาว  25   
ม.              

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีจาํนวนสะพานเพ่ิม
มากข้ึน 

ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคม 

จงัหวดั 

22 โครงการก่อสร้าง
สะพาน.หมู่ท่ี 6    ขา้ม
หว้ยหละปูน            

เพื่อใหป้ระชาชนมีสะพานใชใ้นการคมนาคม ก่อสร้าง
สะพาน. 
กวา้ง  6    ม.
ยาว   8    ม.   
สูง 3 เมตร           

700,000 700,000 700,000 700,000 มีจาํนวนสะพานเพ่ิม
มากข้ึน 

ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการคมนาคม 

จงัหวดั 
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23 โครงการก่อสร้าง
สะพานขา้มหว้ยจะก่า 
หมู่ท่ี 7   

เพื่อใหป้ระชาชนมีสะพานใชใ้นการคมนาคม ก่อสร้าง
สะพาน.หมู่
ท่ี 7  กวา้ง 4 
ม.ยาว  25   
ม.              

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีจาํนวนสะพานเพ่ิม
มากข้ึน 

ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

จงัหวดั 

24 โครงการก่อสร้างท่อ
เหล่ียมภายในหมู่บา้น 
หมู่ท่ี 6 หว้ยหนอ้ย 

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนใชใ้นการคมนาคม ก่อสร้างท่อ
เหล่ียมคสล. 
ขนาดสูง 
1.50กวา้ง 
1.50 เมตร 
ยาว 4 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนท่อลอดเหล่ียม
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

จงัหวดั 

25 โครงการก่อสร้างผนงั
กนัตล่ิงขา้งทางเขา้
หมู่บา้น หมู่ท่ี  6 สาย
หว้ยแม่หาด 

เพ่ือป้องกนัตล่ิงพงั และลดปัญหานํ้ าท่วมตล่ิง ซ่อมแซม
ตล่ิง สูง 5 ม. 

ยาว  ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนผนงัตล่ิงเพ่ิม
มากข้ึน 

ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

จงัหวดั 

26 โครงการก่อสร้างท่อเท
ทอ้งชา้งถนนเพื่อใชใ้น
การเกษตร หมู่ท่ี 1-7 

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนใชใ้นการคมนาคม   500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนท่อลอดเหล่ียม
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

จงัหวดั 
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      รวม 19,500,000 1,700,000 19,500,000 19,500,000 บาท     

แนวทางที่ 1.2   แนวทางการปรับปรุง พฒันาและจดัหาแหล่งน า้               

1 โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บนํ้ าหว้ยนํ้ าดิบบ่อ
นาว  หมู่ท่ี 1              

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการเกษตรกรรม      หมู่ท่ี 1   
บา้นผาตา้ย               

300,000 300,000 300,000 300,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

จงัหวดั 

2 โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บนํ้ าบ่อลูกรัง  หมู่ท่ี 
1                     

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการเกษตรกรรม      หมู่ท่ี 1   
บา้นผาตา้ย               

300,000 300,000 300,000 300,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

จงัหวดั 

3 โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บนํ้ าหว้ยนองตึง หมู่
ท่ี 2 บา้นหนองมะลอ้ 

เพ่ือใหเ้กษตรกรมีนํ้ าใชใ้นการเกษตรอยา่งเพียงพอ      หมู่ท่ี 2   
บา้นหนอง
มะลอ้              

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

จงัหวดั 

4 โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บนํ้ าหว้ยลึก หมู่ท่ี 2 
บา้นหนองมะลอ้ 

เพ่ือใหเ้กษตรกรมีนํ้ าใชใ้นการเกษตรอยา่งเพียงพอ      หมู่ท่ี 2   
บา้นหนอง
มะลอ้              

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

จงัหวดั 

5 โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บนํ้ าหว้ยหญา้มูล  
หมู่ท่ี 2 บา้นหนองมะ
ลอ้ 

เพ่ือใหเ้กษตรกรมีนํ้ าใชใ้นการเกษตรอยา่งเพียงพอ      หมู่ท่ี 2   
บา้นหนอง
มะลอ้              

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

จงัหวดั 
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6 โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บนํ้ าหว้ยจะก่า หมู่ท่ี 
3      

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการเกษตรกรรม       หมู่ท่ี 3       
บา้นแม่ลาน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

จงัหวดั 

7 โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บนํ้ าหว้ยปุ๋มเป้ง  หมู่
ท่ี 3        

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการเกษตรกรรม       หมู่ท่ี 3       
บา้นแม่ลาน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

จงัหวดั 

8 โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บนํ้ าหว้ยไมแ้จ๋ะ หมู่
ท่ี 3        

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการเกษตรกรรม       หมู่ท่ี 3       
บา้นแม่ลาน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

จงัหวดั 

9 โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บนํ้ าหว้ยนอ้ย หมู่ท่ี 3       

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการเกษตรกรรม       หมู่ท่ี 3       
บา้นแม่ลาน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

จงัหวดั 

10 โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บนํ้ าหว้ยป่ายบุ หมู่ท่ี 
3         

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการเกษตรกรรม       หมู่ท่ี 3       
บา้นแม่ลาน 

2000000 2000000 2000000 2000000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

จงัหวดั 

11 โครงการก่อสร้างฝาย
นํ้ าลน้หว้ยแม่หาด  หมู่
ท่ี 3        

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการเกษตรกรรม       หมู่ท่ี 3       
บา้นแม่ลาน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

จงัหวดั 
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12 โครงการขุดสระเก็บนํ้ า
หว้ยดงป่าซา้น หมู่ท่ี 3 
บา้นแม่ลาน    

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการเกษตรกรรม       หมู่ท่ี 3       
บา้นแม่ลาน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

จงัหวดั 

13 โครงการขุดสระเก็บนํ้ า
หว้ยไมข่้อย หมู่ท่ี 3 
บา้นแม่ลาน                          

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการเกษตรกรรม ขุดสระเก็บ
นํ้ าหมู่ท่ี 3 
กวา้ง60  ม.
ยาว 80 ม. 
ลึก   5   
เมตร           

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

จงัหวดั 

14 โครงการขุดสระเก็บ
หว้ยแม่เซาะ  หมู่ท่ี 4        

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการเกษตรกรรม ขุดสระเก็บ
นํ้ าหมู่ท่ี 4 
กวา้ง  40  ม.
ยาว 200 ม.
ลึก 4 เมตร           

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

จงัหวดั 

15 โครงการขุดสระเก็บ
สวนลุงก๋วน บา้นแม่
กองวะ  หมู่ท่ี 4        

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการเกษตรกรรม ขุดสระเก็บ
นํ้ าหมู่ท่ี 4 
กวา้ง  50  ม.
ยาว 100 ม.
ลึก 4 เมตร           

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

จงัหวดั 
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15 โครงการขุดสระเก็บนํ้ า
ดอยศาลา หมู่ท่ี 4           

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการเกษตรกรรม ขุดสระเก็บ
นํ้ าหมู่ท่ี  4  
กวา้ง  40  ม.
ยาว  200   
ม.    ลึก   4   
เมตร           

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

จงัหวดั 

16 โครงการก่อสร้างสระ
เก็บนํ้ าสระหมู่บา้น หมู่
ท่ี 5            

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการเกษตรกรรม ก่อสร้างอ่าง
เก็บนํ้ าหมู่ท่ี 
5  กวา้ง  50 
ม.ยาว  50 ม. 
ลึก 12  เมตร           

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

จงัหวดั 

17 โครงการขุดขยายสระ
เก็บนํ้ าขา้งโรงเรียน หมู่
ท่ี 5            

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการเกษตรกรรม ก่อสร้างสระ
เก็บนํ้ ามู่ท่ี 5  
กวา้ง  40   
ม.ยาว  100   
ม.    ลึก  6  
เมตร           

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

จงัหวดั 
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18 โครงการก่อสร้างสระ
เก็บนํ้ าหว้ยปางค่าวงั
ลอ้งหมู่ท่ี 5            

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการเกษตรกรรม ก่อสร้างสระ
เก็บนํ้ ามู่ท่ี 5  
กวา้ง  40   
ม.ยาว  100   
ม.    ลึก  6  
เมตร           

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

จงัหวดั 

19 โครงการก่อสร้างสระ
เก็บนํ้ าหว้ยสวนพริก 
หมู่ท่ี 5   

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการเกษตรกรรม ก่อสร้างสระ
เก็บนํ้ าหว้ย
โป่ง หมู่ท่ี 5  
กวา้ง  30   
ม.ยาว  100 
ม.    ลึก 5 
เมตร               

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

จงัหวดั 

20 โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บนํ้ า หมู่ท่ี 5 หว้ย
หมอ้แกงตอง         

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการเกษตรกรรม ก่อสร้างอ่าง
เก็บนํ้ า หมู่ท่ี 
5  กวา้ง  40   
ม.ยาว  100   
ม.    ลึก  6  
เมตร           

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

จงัหวดั 
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21 โครงการก่อสร้างสระ
เก็บนํ้ าหว้ยตน้ม่วง หมู่
ท่ี 5  

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการเกษตรกรรม ก่อสร้างสระ
เก็บนํ้ าหมู่ท่ี 
5  กวา้ง 500 
ม. ยาว 500 
ม.  ลึก 8 
เมตร           

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

จงัหวดั 

22 โครงการขุดสระเก็บนํ้ า
หว้ยจะก่า หมู่ท่ี 7    

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการเกษตรกรรม ขุดสระเก็บ
นํ้ าหว้ยจะก่า  
หมู่ท่ี 7 
กวา้ง 50 ม. 
ยาว  50 ม. 
ลึก 3 เมตร           

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

จงัหวดั 

23 โครงการขุดสระเก็บนํ้ า
หว้ยทรายขาวนอ้ย  หมู่
ท่ี 7         

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการเกษตรกรรม ขุดสระเก็บ
นํ้ าหว้ย
ทรายขาว
นอ้ย  หมู่ท่ี 
7 กวา้ง 50 
ม. ยาว 50 ม.   
ลึก 5 เมตร           

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

จงัหวดั 
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24 โครงการขุดสระเก็บนํ้ า
หว้ยหนามโกง้ หมู่ท่ี 7          

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการเกษตรกรรม ขุดสระเก็บ
นํ้ าหว้ย
หนามโกง้ 
หมู่ท่ี 7 
กวา้ง   50   
ม.ยาว  50   
ม.   ลึก   5   
เมตร           

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

จงัหวดั 

25 โครงการขุดสระเก็บนํ้ า
หนองเหียงหนองคา 
หมู่ท่ี 7            

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการเกษตรกรรม ขุดสระเก็บ
นํ้ าหนองคา  
หมู่ท่ี 7 
กวา้ง 50 ม. 
ยาว  50 ม.  
ลึก 5 เมตร           

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

จงัหวดั 

26 โครงการขุดสระเก็บนํ้ า
หนองเห๋ียง หมู่ท่ี 7            

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการเกษตรกรรม ขุดสระเก็บ
นํ้ าหนอง
เห๋ียง  หมู่ท่ี 
7 กวา้ง 50 
ม. ยาว  50 
ม.  ลึก 5 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

จงัหวดั 
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เมตร           

27 โครงการก่อสร้างสระ
เก็บนํ้ าเพ่ือการเกษตร 
ภายในตาํบลแม่ลาน 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการเกษตรกรรม ก่อสร้างสระ
เก็บนํ้ าเพ่ือ
การเกษตร  
กวา้ง 40 ม.
ยาว 40 ม. 
ลึก 3 ม. 
จาํนวน  12  
แห่ง   

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

จงัหวดั 

28 โครงการก่อสร้างฝาย
นํ้ าลน้หว้ยผาผึ้ง หมู่ท่ี  
1 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการเกษตรกรรม ก่อสร้างฝาย
นํ้ าลน้หว้ย
ผาผึ้ง หมู่ท่ี  
5 กวา้ง 30 
ม.ยาว 10 ม.  

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

จงัหวดั 

29 โครงการก่อสร้างฝาย
นํ้ าลน้หว้ยแม่ก๋าง หมู่ท่ี  
2 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการเกษตรกรรม ก่อสร้างฝาย
นํ้ าลน้หว้ย
แม่ก๋าง หมู่ท่ี  

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

จงัหวดั 
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2 กวา้ง 30 
ม.ยาว 10 ม.  

30 โครงการก่อสร้างฝาย
นํ้ าลน้ หมู่ท่ี  3 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการเกษตรกรรม ก่อสร้างฝาย
นํ้ าลน้หว้ย 
หมู่ท่ี 3  
กวา้ง 30 ม.
ยาว 10 ม.  

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

จงัหวดั 

31 โครงการก่อสร้างฝาย
นํ้ าลน้หว้ยแม่หาด หมู่
ท่ี  4 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการเกษตรกรรม ก่อสร้างฝาย
นํ้ าลน้หว้ย
แม่หาด หมู่
ท่ี  4 กวา้ง 
30 ม.ยาว 10 
ม.  

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

จงัหวดั 

32 โครงการก่อสร้างฝาย
นํ้ าลน้หว้ยแม่ลาน  หมู่
ท่ี  5  

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการเกษตรกรรม ก่อสร้างฝาย
นํ้ าลน้ หมู่ท่ี  
5 กวา้ง 30 
ม.ยาว 10 ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

จงัหวดั 
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33 โครงการก่อสร้างฝาย
นํ้ าลน้ หว้ยหละปูน หมู่
ท่ี  6 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการเกษตรกรรม ก่อสร้างฝาย
นํ้ าลน้หว้ย
หละปูน   
หมู่ท่ี  6 
กวา้ง 30 ม.
ยาว 10 ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

จงัหวดั 

34 โครงการก่อสร้างฝาย
นํ้ าลน้หว้ยหนามโก้
งบน หมู่ท่ี  7 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการเกษตรกรรม ก่อสร้างฝาย
นํ้ าลน้หว้ย
หนามโก้
งบนหมู่ท่ี  5 
กวา้ง 30 ม.
ยาว 10 ม. 
ลึก 5 ม.  

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

จงัหวดั 

35 โครงการก่อสร้างฝาย
นํ้ าลน้ป๋างค่าหมู่ท่ี  5 
บา้นเด่นเหมา้ 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการเกษตรกรรม ก่อสร้างฝาย
นํ้ าลน้
เด่นป๋างค่า  
หมู่ท่ี  5 สนั
ฝาย ยาว 10 
เมตร 

450,000 450,000 450,000 450,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

จงัหวดั 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1/2561) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 

- 176 - 

36 โครงการก่อสร้าง
ทาํนบกั้นนํ้ า 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าใชก้ารทาํเกษตรกรรม ก่อสร้าง
ทาํนบกั้นนํ้ า   
หมู่ท่ี 1-7 
จาํนวน 10 
แห่ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
ทาํเกษตรกรรม 

จงัหวดั 

37 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ า (ร่องตวั U) 
หมู่ท่ี  6  

เพ่ือใหก้ารระบายนํ้ าดีข้ึนและลดปัญหานํ้ าท่วม ก่อสร้างราง
ระบายนํ้ า  
(ร่องตวั U) 
กวา้ง 40 
ซม. ลึก  40  
ซม.  ยาว  
1,100  เมตร   

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

เพื่อใหก้าร
ระบายนํ้ าดีข้ึน
และลดปัญหา
นํ้ าท่วม 

จงัหวดั 

38 โครงการก่อสร้างพนงั
กั้นนํ้ า ทางเขา้หมู่บา้น  
หมู่ท่ี  6  

เพ่ือป้องกนัการทะลายของดินในช่วงนํ้ าท่วม ก่อสร้าง
พนงักั้นดิน  
หมู่ท่ี  6 ยาว 
30 เมตรสูง 
3 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

เพื่อใหก้าร
ระบายนํ้ าดีข้ึน
และลดปัญหา
นํ้ าท่วม 

จงัหวดั 
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39 โครงการก่อสร้างพนงั
กั้นนํ้ า หมู่บา้น  หมู่ท่ี  7  
บา้นหว้ยทรายขาว  

เพ่ือป้องกนัการทะลายของดินในช่วงนํ้ าท่วม ก่อสร้าง
พนงักั้นดิน  
หมู่ท่ี  7 
กวา้ง 20  ม. 
ยาว 50 เมตร
สูง 1.5  
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

เพื่อใหก้าร
ระบายนํ้ าดีข้ึน
และลดปัญหา
นํ้ าท่วม 

จงัหวดั 

40 โครงการก่อสร้างราง
รินขา้มหว้ยพญาลาว 
หมู่ท่ี 4 บา้นแม่กองวะ 

เพ่ือใหก้ารระบายนํ้ าดีข้ึนและลดปัญหานํ้ าท่วม ก่อสร้างราง
รินกวา้ง 1 
เมตร ยาว 24  
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

เพื่อใหก้าร
ระบายนํ้ าดีข้ึน
และลดปัญหา
นํ้ าท่วม 

จงัหวดั 

41 ปรับปรุงอ่างเก็บนํ้ า
หว้ยหละปูน 

เพ่ือปรับปรุงอ่างเก็บนํ้าหว้ยหละปูนเพ่ือใหก้ารระบายนํ้าดีข้ึนและลดปัญหา
นํ้าท่วมในช่วงฤดูฝน 

ปรับปรุง
อ่างเก็บนํ้ า
หว้ยหละปูน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

จงัหวดั 
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42 ปรับปรุงและซ่อมแซม
เหมือง ฝาย อ่างเก็บนํ้ า
ภายในตาํบลแม่ลาน 

เพ่ือปรับปรุงและซ่อมแซมอ่างเก็บนํ้ าภายในตาํบลแม่ลาน ปรับปรุง
และ
ซ่อมแซม
อ่างเก็บนํ้ า
ภายในตาํบล
แม่ลาน 

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ าไดรั้บ
การปรับปรุงซ่อมแซม
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

จงัหวดั 

43 โครงการก่อสร้างพนงั
กั้นนํ้ า หมู่บา้น  หมู่ท่ี  
1-7   

เพ่ือป้องกนัการทะลายของดินในช่วงนํ้ าท่วม ก่อสร้าง
พนงักั้นดิน  
หมู่ท่ี 1-7 
กวา้ง 20  ม. 
ยาว 50 ม. 
สูง 1.5  ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนพนงักั้นนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

เพื่อใหก้าร
ระบายนํ้ าดีข้ึน
และลดปัญหา
นํ้ าท่วม 

จงัหวดั 

44 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ า / ท่อระบาย
นํ้ าหมู่ท่ี 1-7 

เพ่ือก่อสร้างรางระบายนํ้ า / ท่อระบายนํ้ าหมู่ท่ี 1-7 ก่อสร้างราง
ระบายนํ้ า / 
ท่อระบาย
นํ้ าหมู่ท่ี 1-7 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จาํนวนรางระบายนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพื่อใชใ้นการ
อุปโภค บริโภค 
มากยิง่ข้ึน 

จงัหวดั 

      รวม 40,550,000 2,400,000 3,500,000 40,050,000  บาท     

แนวทางที่ 1.3 แนวทาง การปรับปรุง พฒันาระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์                
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1 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมระบบ
ประปา หมู่ท่ี 2 บา้น
หนองมะลอ้ 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภค บริโภค ก่อสร้าง
ประปาถงัถงั
แซมเปญ 

700,000 700,000 700,000 700,000 จาํนวนประปาถงัสูง
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
เพื่อใชใ้นการ
อุปโภค บริโภค  

จงัหวดั 

2 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมระบบ
ประปา หมู่ท่ี 4 บา้นแม่
กองวะ 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภค บริโภค ก่อสร้าง
ประปาถงัถงั
แซมเปญ 
หมู่ท่ี 4 

700,000 700,000 700,000 700,000 จาํนวนประปาถงัสูง
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
สะอาดเพ่ือใช้
ในการอุปโภค 
บริโภค มาก
ยิง่ข้ึน 

จงัหวดั 

3 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมระบบ
ประปา หมู่ท่ี 5 บา้น
เด่นเหมา้ 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภค บริโภค ก่อสร้าง
ประปาถงัถงั
แซมเปญ 
หมู่ท่ี 5 

700,000 700,000 700,000 700,000 จาํนวนประปาถงัสูง
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
สะอาดเพ่ือใช้
ในการอุปโภค 
บริโภค มาก
ยิง่ข้ึน 

จงัหวดั 

4 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมระบบ
ประปา หมู่ท่ี 6 บา้นผา
ตา้ยเหนือ 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภค บริโภค ก่อสร้าง
ประปาถงัถงั
แซมเปญ 
หมู่ท่ี 6 

700,000 700,000 700,000 700,000 จาํนวนประปาถงัสูง
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
สะอาดเพ่ือใช้
ในการอุปโภค 
บริโภค มาก
ยิง่ข้ึน 

จงัหวดั 
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5 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร
หมู่ท่ี 1-7 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จาํนวนเขตไฟฟ้า
การเกษตรเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชใ้น
เกษตรเพ่ิมมาก
ยิง่ข้ึน 

จงัหวดั 

6 โครงการก่อสร้างถงั
เก็บนํ้ า ภายในตาํบล 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีถงัเก็บนํ้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภค บริโภค ก่อสร้างถงั
เก็บนํ้ า หมู่ท่ี   
1-7 

700,000 700,000 700,000 700,000 จาํนวนประปาถงัสูง
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
สะอาดเพ่ือใช้
ในการอุปโภค 
บริโภค มาก
ยิง่ข้ึน 

จงัหวดั 

7 โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งนํ้ าเขา้สระเด่นนกแต ้
หมู่ท่ี 7 บา้นหว้ย
ทรายขาว 

เพ่ือใหเ้ก็บกกันํ้ าในช่วงฤดูฝน ดีข้ึน ก่อสร้าง
คลองส่งนํ้ า 
ระยะทาง 84 
เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จาํนวนคลองส่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
สะอาดเพ่ือใช้
ในการอุปโภค 
บริโภค มาก
ยิง่ข้ึน 

จงัหวดั 

8 โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งนํ้ าคอนกรีตเสริม
เหลก็ ยาว 2,500 เมตร
สายโตง้ดงหมู่ท่ี 2 บา้น
หนองมะลอ้ 

เพ่ือระบายนํ้ าในการเกษตร ก่อสร้าง
คลองส่งนํ้ า 
ระยะทาง 
2,500 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จาํนวนคลองส่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ า
สะอาดเพ่ือใช้
ในการอุปโภค 
บริโภค มาก
ยิง่ข้ึน 

จงัหวดั 
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รวม

งบประมาณ 
9,612,000 4,912,000 3,500,000 2,912,000    บาท     

 
 
 
 

                                                                                               รายละเอียดโครงการพฒันา                                                                              แบบ ผ.03 

                                                                แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ (ฉบับที่ 1/2561)                                                                

        ส าหรับ ประสานโครงการพฒันาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน  อ าเภอลี ้ จงัหวดัล าพูน 

 
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวดัที ่

   

 
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดั 

                 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

 

       

                  แผนงานที่ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมโดยการก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน  ท่อระบายน ้า และรางระบายน ้า  
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่มา   

ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

2561 2562 2563 2564 ตวัช้ีวดั  

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) 
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1 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 1 สายหนอง
คาํหล้ี 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

กวา้ง 4 ม.ยาว 
500 ม.   หนา 
0.15  ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 1 สายหล่าย 
หนา้บา้นนายดีจา 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

กวา้ง 4 ม.ยาว 
500 ม.    หนา 
0.15  ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 

3 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 2 สายหนอง
ตึง 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

กวา้ง 4 ม.ยาว 
500 ม.    หนา 
0.15  ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 2 สายทุ่งดง 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

กวา้ง 4 ม.ยาว 
500 ม.    หนา 
0.15  ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 
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5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 3 สายบา้น
ครูมานพ 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

กวา้ง 4 ม.ยาว 
500 ม.      หนา 
0.15  ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 4 สายเสน้
เก่าวดัดอยถํ้า 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

กวา้ง 4 ม.ยาว 
500 ม.   หนา 
0.15  ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 5 สายสาํนกั
สงฆ ์

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

กวา้ง 4 ม.ยาว 
500  ม.      หนา 
0.15  ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 

8 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 6 สายไร่ดอย 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

กวา้ง 4 ม.ยาว 
500 ม.   หนา 
0.15  ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 
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9 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 2  สายโป่ง
แหง้ 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 2  
กวา้ง 4 ม.ยาว 
500  ม.              

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง     หมู่ท่ี 6 
เช่ือม หมู่ท่ี 3 บา้นผา
ลาด ต.นาทราย 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง.หมู่ท่ี 6  
กวา้ง 6 ม.ยาว 
2000 ม.    หนา 
0.15  ม. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีจาํนวนถนน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง      หมู่ท่ี 1 
เช่ือม หมู่ท่ี 2  

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง.หมู่ท่ี 6  
กวา้ง 6 ม.ยาว 
000 ม. หนา 0.15  
ม. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีจาํนวนถนน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 

12 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 7  หนอง
เหียง 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 7  
กวา้ง 6 ม.ยาว 
250 ม.   หนา 
0.15  ม.  

795,000 795,000 795,000 795,000 มีจาํนวนถนน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 
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13 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังหมู่ท่ี 7 บา้นหว้ย
ทรายขาว สายหว้ย
หนามโกง้ 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

กวา้ง  4   ม.ยาว 
4,000 ม.  หนา 
0.20 ม. 

480,000 480,000 480,000 480,000 มีจาํนวนถนน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 

14 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังหมู่ท่ี 7 บา้นหว้ย
ทรายขาว สายทุ่งห่างป่า
ตึง 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

กวา้ง  4   ม.ยาว 
1,500 ม.  หนา 
0.20 ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 

15 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับดเพื่อ
การเกษตรพร้อมท่อ หมู่
ท่ี 1 บา้นผาตา้ย สาย
หนองคาํหล้ี 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังอดับด.
หมู่ท่ี 1 กวา้ง  6 
ม. ยาว 1000  ม.   

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 

16 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับดเพื่อ
การเกษตรพร้อมท่อ หมู่
ท่ี 1 บา้นผาตา้ย สายบ้
หว้ยบง 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังอดับด.
หมู่ท่ี 1 กวา้ง  6 
ม. ยาว 1000  ม.   

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 
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17 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับดเพื่อ
การเกษตรพร้อมท่อ หมู่
ท่ี 2 บา้นหนองมะลอ้ 
สายทุ่งดง 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังอดับด.
หมู่ท่ี 2 กวา้ง  5 
ม. ยาว 1000  ม.   

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 

18 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับดเพื่อ
การเกษตรพร้อมท่อ หมู่
ท่ี  2  บา้นหนองมะลอ้ 
สายหว้ยบะเก๋ยง 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังอดับด.
หมู่ท่ี 2 กวา้ง  6 
ม. ยาว 1000  ม.   

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 

19 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับดเพื่อ
การเกษตรพร้อมท่อ หมู่
ท่ี 2 บา้นหนองมะลอ้ 
สายหว้ยโป่งแหง้ 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังอดับด.
หมู่ท่ี 2 กวา้ง  6 
ม. ยาว 1000  ม.   

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 

20 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับดเพื่อ
การเกษตรพร้อมท่อ หมู่
ท่ี 3 บา้นแม่ลาน สายป่า
ชา้ 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังอดับด.
หมู่ท่ี 3 กวา้ง  6 
ม. ยาว 1000  ม.   

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 
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21 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับดเพื่อ
การเกษตรพร้อมท่อ หมู่
ท่ี 3 บา้นแม่ลาน สาย
หว้ยไมข่้อย 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังอดับด.
หมู่ท่ี 3 กวา้ง  6 
ม. ยาว 1000  ม.   

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 

22 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับดเพื่อ
การเกษตรพร้อมท่อ หมู่
ท่ี 3 บา้นแม่ลาน สาย
หว้ยปุ๋มเป้ง 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังอดับด.
หมู่ท่ี 3 กวา้ง  6 
ม. ยาว 1000  ม.   

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 

23 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับดเพื่อ
การเกษตรพร้อมท่อ หมู่
ท่ี 3 บา้นแม่ลาน สาย
ขา้งสวนลุงเหน่ง 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังอดับด.
หมู่ท่ี 3 กวา้ง  6 
ม. ยาว 1000  ม.   

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 

24 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับดเพื่อ
การเกษตรพร้อมท่อ หมู่
ท่ี 4 บา้นแม่กองวะ สาย
หว้ยก๋องตอก 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังอดับด.
หมู่ท่ี 4 กวา้ง  6 
ม. ยาว 1000  ม.   

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1/2561) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 

- 188 - 

25 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับดเพื่อ
การเกษตรพร้อมท่อ หมู่
ท่ี 4 บา้นแม่กองวะ สาย
หว้ยปู่แย 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังอดับด.
หมู่ท่ี 4 กวา้ง  6 
ม. ยาว 1000  ม.   

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 

26 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับดเพื่อ
การเกษตรพร้อมท่อ หมู่
ท่ี 4 บา้นแม่กองวะ สาย
หว้ยขม้ิน 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังอดับด.
หมู่ท่ี 4 กวา้ง  6 
ม. ยาว 1000  ม.   

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 

27 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับดเพื่อ
การเกษตรพร้อมท่อ หมู่
ท่ี 4 บา้นแม่กองวะ สาย
ดอยถํ้าสายเก่า 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังอดับด.
หมู่ท่ี 4 กวา้ง  6 
ม. ยาว 1000  ม.   

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 

28 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับดเพื่อ
การเกษตรพร้อมท่อ หมู่
ท่ี 5 บา้นเด่นเหมา้ สาย
หว้ยหมอ้แกงตอง 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังอดับด.
หมู่ท่ี 5 กวา้ง  6 
ม. ยาว 1000  ม.   

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 
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29 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับดเพื่อ
การเกษตรพร้อมท่อ หมู่
ท่ี 6 บา้นผาตา้ยเหนือ 
สายไร่ดอย 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังอดับด.
หมู่ท่ี 6 กวา้ง  6 
ม. ยาว 1000  ม.   

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 

30 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับดเพื่อ
การเกษตรพร้อมท่อ หมู่
ท่ี 6 บา้นผาตา้ยเหนือ 
สายไร่ดอย 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังอดับด.
หมู่ท่ี 6 กวา้ง  6 
ม. ยาว 1000  ม.   

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 

31 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับดเพื่อ
การเกษตรพร้อมท่อ หมู่
ท่ี 6 บา้นผาตา้ยเหนือ 
สายถํ้าอิฐ 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังอดับด.
หมู่ท่ี 6 กวา้ง  6 
ม. ยาว 1000  ม.   

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 

32 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับดเพื่อ
การเกษตรพร้อมท่อ หมู่
ท่ี 7 บา้นหว้ยทรายขาว 
สายหว้ยหนามโกง้ 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังอดับด.
หมู่ท่ี 7 กวา้ง  6 
ม. ยาว 1000  ม.   

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 
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33 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังอดับดเพื่อ
การเกษตรพร้อมท่อ หมู่
ท่ี 7 บา้นหว้ยทรายขาว 
สายจะก่า 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังอดับด.
หมู่ท่ี 7 กวา้ง  6 
ม. ยาว 1000  ม.   

500,000 500,000 500,000 500,000 มีจาํนวนถนน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 

34 โครงการก่อสร้าง
สะพานหนองคาํหล้ี หมู่
ท่ี 1   

เพื่อใหป้ระชาชน
มีสะพานใชใ้น
การคมนาคม 

ก่อสร้างสะพาน.
หมู่ท่ี 1  กวา้ง 4 
ม.ยาว  25   ม.              

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีจาํนวนสะพาน
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 

35 โครงการก่อสร้าง
สะพาน หมู่ท่ี 1 ทางเขา้
ศูนยเ์ด็กเลก็  

เพื่อใหป้ระชาชน
มีสะพานใชใ้น
การคมนาคม 

ก่อสร้างสะพาน.
หมู่ท่ี 1  กวา้ง 4 
ม.ยาว  25   ม.              

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีจาํนวนสะพาน
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ 

36 โครงการก่อสร้าง
สะพานหว้ยแม่หาดหมู่
ท่ี 2   

เพื่อใหป้ระชาชน
มีสะพานใชใ้น
การคมนาคม 

ก่อสร้างสะพาน.
หมู่ท่ี 4  กวา้ง 4 
ม.ยาว  25   ม.              

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีจาํนวนสะพาน
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ 

37 โครงการก่อสร้าง
สะพาน.หมู่ท่ี 3  กวา้ง 4  
ม.ยาว 20   ม.   ขา้มหว้ย
แม่หาด (อุทยาน)          

เพื่อใหป้ระชาชน
มีสะพานใชใ้น
การคมนาคม 

ก่อสร้างสะพาน.
หมู่ท่ี 3  กวา้ง 4 
ม.ยาว  20   ม.              

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีจาํนวนสะพาน
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 
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38 โครงการก่อสร้าง
สะพานขา้มหว้ยถํ้าอิฐ 
หมู่ท่ี 6   

เพื่อใหป้ระชาชน
มีสะพานใชใ้น
การคมนาคม 

ก่อสร้างสะพาน.
หมู่ท่ี 6  กวา้ง 4 
ม.ยาว  25   ม.              

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีจาํนวนสะพาน
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 

39 โครงการก่อสร้าง
สะพาน.หมู่ท่ี 6    ขา้ม
หว้ยหละปูน            

เพื่อใหป้ระชาชน
มีสะพานใชใ้น
การคมนาคม 

ก่อสร้างสะพาน.
หมู่ท่ี 6  กวา้ง  6    
ม.ยาว   8    ม.   
สูง 3 เมตร           

700,000 700,000 700,000 700,000 มีจาํนวนสะพาน
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 

40 โครงการก่อสร้าง
สะพานขา้มหว้ยจะก่า 
หมู่ท่ี 7   

เพื่อใหป้ระชาชน
มีสะพานใชใ้น
การคมนาคม 

ก่อสร้างสะพาน.
หมู่ท่ี 7  กวา้ง 4 
ม.ยาว  25   ม.              

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 มีจาํนวนสะพาน
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 

41 โครงการก่อสร้างท่อ
เหล่ียมภายในหมู่บา้น 
หมู่ท่ี 6 หว้ยหนอ้ย 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถนนใชใ้นการ
คมนาคม 

ก่อสร้างท่อ
เหล่ียมคสล. 
ขนาดสูง 1.50
กวา้ง 1.50 เมตร 
ยาว 4 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนท่อลอด
เหล่ียมเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 
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42 โครงการก่อสร้างผนงั
กนัตล่ิงขา้งทางเขา้
หมู่บา้น หมู่ท่ี  6 สาย
หว้ยแม่หาด 

เพ่ือป้องกนัตล่ิง
พงั และลดปัญหา
นํ้ าท่วมตล่ิง 

ซ่อมแซมตล่ิง สูง 
5 ม. ยาว 20 ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนผนงัตล่ิง
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ. 

      รวม 24,675,000 10,000,000 24,675,000 24,675,000 บาท     

แนวทางที่ 1.2   แนวทางการปรับปรุง พฒันาและจดัหาแหล่งน า้ 

1 โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บนํ้ าหว้ยนํ้ าดิบบ่อ
นาว  หมู่ท่ี 1              

เพื่อใหป้ระชาชน
มีนํ้ าเพียงพอต่อ
การเกษตรกรรม 

     หมู่ท่ี 1   บา้น
ผาตา้ย               

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

อบจ. 

2 โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บนํ้ าบ่อลูกรัง  หมู่ท่ี 1                     

เพื่อใหป้ระชาชน
มีนํ้ าเพียงพอต่อ
การเกษตรกรรม 

     หมู่ท่ี 1   บา้น
ผาตา้ย               

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

อบจ. 

3 โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บนํ้ าหว้ยมะเก๋ียง หมู่
ท่ี 2 บา้นหนองมะลอ้ 

เพื่อใหเ้กษตรกร
มีนํ้ าใชใ้น
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

     หมู่ท่ี 2   บา้น
หนองมะลอ้              

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

อบจ. 
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4 โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บนํ้ าหว้ยลึก หมู่ท่ี 2 
บา้นหนองมะลอ้ 

เพื่อใหเ้กษตรกร
มีนํ้ าใชใ้น
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

     หมู่ท่ี 2   บา้น
หนองมะลอ้              

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

อบจ. 

5 โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บนํ้ าหว้ยหญา้มูล  หมู่
ท่ี 2 บา้นหนองมะลอ้ 

เพื่อใหเ้กษตรกร
มีนํ้ าใชใ้น
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

     หมู่ท่ี 2   บา้น
หนองมะลอ้              

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

อบจ. 

6 โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บนํ้ าหว้ยจะก่า หมู่ท่ี 
3      

เพื่อใหป้ระชาชน
มีนํ้ าเพียงพอต่อ
การเกษตรกรรม 

      หมู่ท่ี 3       
บา้นแม่ลาน 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

อบจ. 

7 โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บนํ้ าหว้ยป๋มเป้ง  หมู่
ท่ี 3        

เพื่อใหป้ระชาชน
มีนํ้ าเพียงพอต่อ
การเกษตรกรรม 

      หมู่ท่ี 3       
บา้นแม่ลาน 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

อบจ. 
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8 โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บนํ้ าหว้ยไมแ้จ๋ะ หมู่ท่ี 
3        

เพื่อใหป้ระชาชน
มีนํ้ าเพียงพอต่อ
การเกษตรกรรม 

      หมู่ท่ี 3       
บา้นแม่ลาน 

700,000 700,000 700,000 700,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

อบจ. 

9 โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บนํ้ าหว้ยนอ้ย หมู่ท่ี 3       

เพื่อใหป้ระชาชน
มีนํ้ าเพียงพอต่อ
การเกษตรกรรม 

      หมู่ท่ี 3       
บา้นแม่ลาน 

600,000 600,000 600,000 600,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

อบจ. 

10 โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บนํ้ าหว้ยป่ายบุ หมู่ท่ี 
3         

เพื่อใหป้ระชาชน
มีนํ้ าเพียงพอต่อ
การเกษตรกรรม 

      หมู่ท่ี 3       
บา้นแม่ลาน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

อบจ. 

11 โครงการก่อสร้างฝาย
นํ้ าลน้หว้ยแม่หาด  หมู่
ท่ี 3        

เพื่อใหป้ระชาชน
มีนํ้ าเพียงพอต่อ
การเกษตรกรรม 

      หมู่ท่ี 3       
บา้นแม่ลาน 

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

อบจ. 

12 โครงการขุดสระเก็บนํ้ า
หว้ยดงป่าซา้น หมู่ท่ี 3 
บา้นแม่ลาน    

เพื่อใหป้ระชาชน
มีนํ้ าเพียงพอต่อ
การเกษตรกรรม 

      หมู่ท่ี 3       
บา้นแม่ลาน 

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

อบจ. 
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13 โครงการขุดสระเก็บนํ้ า
หว้ยไมข่้อย หมู่ท่ี 3 
บา้นแม่ลาน                          

เพื่อใหป้ระชาชน
มีนํ้ าเพียงพอต่อ
การเกษตรกรรม 

ขุดสระเก็บนํ้ าหมู่
ท่ี 3 กวา้ง60  ม.
ยาว 80 ม. ลึก   5   
เมตร           

600,000 600,000 600,000 600,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

อบจ. 

14 โครงการขุดสระเก็บ
หว้ยแม่เซาะ  หมู่ท่ี 4        

เพื่อใหป้ระชาชน
มีนํ้ าเพียงพอต่อ
การเกษตรกรรม 

ขุดสระเก็บนํ้ าหมู่
ท่ี 4 กวา้ง  40  ม.
ยาว 200 ม.ลึก 4 
เมตร           

600,000 600,000 600,000 600,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

อบจ. 

15 โครงการขุดสระเก็บนํ้ า
ดอยศาลา หมู่ท่ี 4           

เพื่อใหป้ระชาชน
มีนํ้ าเพียงพอต่อ
การเกษตรกรรม 

ขุดสระเก็บนํ้ าหมู่
ท่ี  4  กวา้ง  40  ม.
ยาว  200   ม.    
ลึก   4   เมตร           

700,000 700,000 700,000 700,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

อบจ. 

16 โครงการก่อสร้างสระ
เก็บนํ้ าสระหมู่บา้น หมู่
ท่ี 5            

เพื่อใหป้ระชาชน
มีนํ้ าเพียงพอต่อ
การเกษตรกรรม 

ก่อสร้างอ่างเก็บ
นํ้ าหมู่ท่ี 5  กวา้ง  
50 ม.ยาว  50 ม. 
ลึก 12  เมตร           

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

อบจ. 
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17 โครงการขุดขยายสระ
เก็บนํ้ าขา้งโรงเรียน หมู่
ท่ี 5            

เพื่อใหป้ระชาชน
มีนํ้ าเพียงพอต่อ
การเกษตรกรรม 

ก่อสร้างสระเก็บ
นํ้ ามู่ท่ี 5  กวา้ง  
40   ม.ยาว  100   
ม.    ลึก  6  เมตร           

700,000 700,000 700,000 700,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

อบจ. 

18 โครงการก่อสร้างสระ
เก็บนํ้ าหว้ยปางค่าวงั
ลอ้งหมู่ท่ี 5            

เพื่อใหป้ระชาชน
มีนํ้ าเพียงพอต่อ
การเกษตรกรรม 

ก่อสร้างสระเก็บ
นํ้ ามู่ท่ี 5  กวา้ง  
40   ม.ยาว  100   
ม.    ลึก  6  เมตร           

700,000 700,000 700,000 700,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

อบจ 

19 โครงการก่อสร้างสระ
เก็บนํ้ าหว้ยสวนพริก 
หมู่ท่ี 5   

เพื่อใหป้ระชาชน
มีนํ้ าเพียงพอต่อ
การเกษตรกรรม 

ก่อสร้างสระเก็บ
นํ้ าหว้ยโป่ง หมู่ท่ี 
5  กวา้ง  30   ม.
ยาว  100 ม.    ลึก 
5 เมตร               

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

อบจ 

20 โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บนํ้ า หมู่ท่ี 5 หว้ย
หมอ้แกงตอง         

เพื่อใหป้ระชาชน
มีนํ้ าเพียงพอต่อ
การเกษตรกรรม 

ก่อสร้างอ่างเก็บ
นํ้ า หมู่ท่ี 5  กวา้ง  
40   ม.ยาว  100   
ม.    ลึก  6  เมตร           

600,000 600,000 600,000 600,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

อบจ 
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21 โครงการก่อสร้างสระ
เก็บนํ้ าหว้ยตน้ม่วง หมู่
ท่ี 5  

เพื่อใหป้ระชาชน
มีนํ้ าเพียงพอต่อ
การเกษตรกรรม 

ก่อสร้างสระเก็บ
นํ้ าหมู่ท่ี 5  กวา้ง 
500 ม. ยาว 500 
ม.  ลึก 8 เมตร           

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

อบจ 

22 โครงการขุดสระเก็บนํ้ า
หว้ยจะก่า หมู่ท่ี 7    

เพื่อใหป้ระชาชน
มีนํ้ าเพียงพอต่อ
การเกษตรกรรม 

ขุดสระเก็บนํ้ า
หว้ยจะก่า  หมู่ท่ี 7 
กวา้ง 50 ม. ยาว  
50 ม. ลึก 3 เมตร           

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

อบจ 

23 โครงการขุดสระเก็บนํ้ า
หว้ยทรายขาวนอ้ย  หมู่
ท่ี 7         

เพื่อใหป้ระชาชน
มีนํ้ าเพียงพอต่อ
การเกษตรกรรม 

ขุดสระเก็บนํ้ า
หว้ยทรายขาว
นอ้ย  หมู่ท่ี 7 
กวา้ง 50 ม. ยาว 
50 ม.   ลึก 5 เมตร           

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

อบจ 

24 โครงการขุดสระเก็บนํ้ า
หว้ยหนามโกง้ หมู่ท่ี 7          

เพื่อใหป้ระชาชน
มีนํ้ าเพียงพอต่อ
การเกษตรกรรม 

ขุดสระเก็บนํ้ า
หว้ยหนามโกง้ 
หมู่ท่ี 7 กวา้ง   50   
ม.ยาว  50   ม.   
ลึก   5   เมตร           

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

อบจ 
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25 โครงการขุดสระเก็บนํ้ า
หนองเหียงหนองคา 
หมู่ท่ี 7            

เพื่อใหป้ระชาชน
มีนํ้ าเพียงพอต่อ
การเกษตรกรรม 

ขุดสระเก็บนํ้ า
หนองคา  หมู่ท่ี 7 
กวา้ง 50 ม. ยาว  
50 ม.  ลึก 5 เมตร           

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

อบจ 

26 โครงการขุดสระเก็บนํ้ า
หนองเห๋ียง หมู่ท่ี 7            

เพื่อใหป้ระชาชน
มีนํ้ าเพียงพอต่อ
การเกษตรกรรม 

ขุดสระเก็บนํ้ า
หนองเห๋ียง  หมู่ท่ี 
7 กวา้ง 50 ม. ยาว  
50 ม.  ลึก 5 เมตร           

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

อบจ 

27 โครงการก่อสร้างสระ
เก็บนํ้ าเพ่ือการเกษตร 
ภายในตาํบลแม่ลาน 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีนํ้ าเพียงพอต่อ
การเกษตรกรรม 

ก่อสร้างสระเก็บ
นํ้ าเพ่ือการเกษตร  
กวา้ง 40 ม.ยาว 
40 ม. ลึก 3 ม. 
จาํนวน  12  แห่ง   

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

อบจ 

28 โครงการก่อสร้างฝาย
นํ้ าลน้หว้ยผาผึ้ง หมู่ท่ี  
1 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีนํ้ าเพียงพอต่อ
การเกษตรกรรม 

ก่อสร้างฝายนํ้ า
ลน้หว้ยผาผึ้ง หมู่
ท่ี  5 กวา้ง 30 ม.
ยาว 10 ม.  

700,000 700,000 700,000 700,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

อบจ 
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29 โครงการก่อสร้างฝาย
นํ้ าลน้หว้ยแม่ก๋าง หมู่ท่ี  
2 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีนํ้ าเพียงพอต่อ
การเกษตรกรรม 

ก่อสร้างฝายนํ้ า
ลน้หว้ยแม่ก๋าง 
หมู่ท่ี  2 กวา้ง 30 
ม.ยาว 10 ม.  

700,000 700,000 700,000 700,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

อบจ 

30 โครงการก่อสร้างฝาย
นํ้ าลน้ หมู่ท่ี  3 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีนํ้ าเพียงพอต่อ
การเกษตรกรรม 

ก่อสร้างฝายนํ้ า
ลน้หว้ย หมู่ท่ี 3  
กวา้ง 30 ม.ยาว 
10 ม.  

700,000 700,000 700,000 700,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

อบจ 

31 โครงการก่อสร้างฝาย
นํ้ าลน้หว้ยแม่หาด หมู่ท่ี  
4 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีนํ้ าเพียงพอต่อ
การเกษตรกรรม 

ก่อสร้างฝายนํ้ า
ลน้หว้ยแม่หาด 
หมู่ท่ี  4 กวา้ง 30 
ม.ยาว 10 ม.  

700,000 700,000 700,000 700,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

อบจ 

32 โครงการก่อสร้างฝาย
นํ้ าลน้หว้ยแม่ลาน  หมู่
ท่ี  5 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีนํ้ าเพียงพอต่อ
การเกษตรกรรม 

ก่อสร้างฝายนํ้ า
ลน้ หมู่ท่ี  5 กวา้ง 
30 ม.ยาว 10 ม. 

700,000 700,000 700,000 700,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

อบจ 
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33 โครงการก่อสร้างฝาย
นํ้ าลน้ หว้ยหละปูน หมู่
ท่ี  6 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีนํ้ าเพียงพอต่อ
การเกษตรกรรม 

ก่อสร้างฝายนํ้ า
ลน้หว้ยหละปูน   
หมู่ท่ี  6 กวา้ง 30 
ม.ยาว 10 ม. 

700,000 700,000 700,000 700,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

อบจ 

34 โครงการก่อสร้างฝาย
นํ้ าลน้หว้ยหนามโก้
งบน หมู่ท่ี  7 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีนํ้ าเพียงพอต่อ
การเกษตรกรรม 

ก่อสร้างฝายนํ้ า
ลน้หว้ยหนามโก้
งบนหมู่ท่ี  5 
กวา้ง 30 ม.ยาว 
10 ม. ลึก 5 ม.  

700,000 700,000 700,000 700,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

อบจ 

35 โครงการก่อสร้างฝาย
นํ้ าลน้ป๋างค่าหมู่ท่ี  5 
บา้นเด่นเหมา้ 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีนํ้ าเพียงพอต่อ
การเกษตรกรรม 

ก่อสร้างฝายนํ้ า
ลน้เด่นป๋างค่า  
หมู่ท่ี  5 สนัฝาย 
ยาว 10 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

อบจ 

36 โครงการก่อสร้างพนงั
กั้นนํ้ า ทางเขา้หมู่บา้น  
หมู่ท่ี  6  

เพื่อป้องกนัการ
ทะลายของดิน
ในช่วงนํ้ าท่วม 

ก่อสร้างพนงักั้น
ดิน  หมู่ท่ี  6 ยาว 
30 เมตรสูง 3 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

เพ่ือใหก้ารระบายนํ้ าดีข้ึนและ
ลดปัญหานํ้ าท่วม 

อบจ 
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37 โครงการก่อสร้างพนงั
กั้นนํ้ า หมู่บา้น  หมู่ท่ี  7  
บา้นหว้ยทรายขาว  

เพื่อป้องกนัการ
ทะลายของดิน
ในช่วงนํ้ าท่วม 

ก่อสร้างพนงักั้น
ดิน  หมู่ท่ี  7 กวา้ง 
20  ม. ยาว 50 
เมตรสูง 1.5  
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

เพ่ือใหก้ารระบายนํ้ าดีข้ึนและ
ลดปัญหานํ้ าท่วม 

อบจ 

38 ปรับปรุงอ่างเก็บนํ้ าหว้ย
หละปูน 

เพ่ือปรับปรุงอ่าง
เก็บนํ้าหว้ยหละ
ปูนเพ่ือใหก้าร
ระบายนํ้า 

ปรับปรุงอ่างเก็บ
นํ้ าหว้ยหละปูน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จาํนวนแหล่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

อบจ 

39 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้ า / ท่อระบาย
นํ้ าหมู่ท่ี 1-7 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายนํ้ า / ท่อ
ระบายนํ้ าหมู่ท่ี 1-
7 

ก่อสร้างราง
ระบายนํ้ า / ท่อ
ระบายนํ้ าหมู่ท่ี 1-
7 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จาํนวนรางระบาย
นํ้ าเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าสะอาดเพ่ือใช้
ในการอุปโภค บริโภค  

อบจ 

      รวม 37,100,000 37,100,000 3,500,000 37,100,000  บาท   อบจ 

แนวทางที่ 1.3 แนวทาง การปรับปรุง พฒันาระบบไฟฟ้า ประปา 
โทรศัพท์  
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1 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมก่อสร้าง
ระบประปา หมู่ท่ี 2 
บา้นหนองมะลอ้ 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีนํ้ าสะอาดเพ่ือ
การอุปโภค 
บริโภค 

ก่อสร้างประปา
ถงัถงัแซมเปญ 
หมู่ท่ี 2 

700,000 700,000 700,000 700,000 จาํนวนประปาถงั
สูงเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพ่ือใชใ้นการ
อุปโภค บริโภค 

อบจ 

2 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมก่อสร้าง
ระบบประปา  หมู่ท่ี 4 
บา้นแม่กองวะ 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีนํ้ าสะอาดเพ่ือ
การอุปโภค 
บริโภค 

ก่อสร้างประปา
ถงัถงัแซมเปญ 
หมู่ท่ี 4 

700,000 700,000 700,000 700,000 จาํนวนประปาถงั
สูงเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพ่ือใชใ้นการ
อุปโภค บริโภค 

อบจ 

3 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมก่อสร้าง
ระบบประปา หมู่ท่ี 5 
บา้นเด่นเหมา้ 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีนํ้ าสะอาดเพ่ือ
การอุปโภค 
บริโภค 

ก่อสร้างประปา
ถงัถงัแซมเปญ 
หมู่ท่ี 5 

700,000 700,000 700,000 700,000 จาํนวนประปาถงั
สูงเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพ่ือใชใ้นการ
อุปโภค บริโภค 

อบจ 

4 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมก่อสร้าง
ระบบประปา  หมู่ท่ี 6 
บา้นผาตา้ยเหนือ 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีนํ้ าสะอาดเพ่ือ
การอุปโภค 
บริโภค 

ก่อสร้างประปา
ถงัถงัแซมเปญ 
หมู่ท่ี 6 

700,000 700,000 700,000 700,000 จาํนวนประปาถงั
สูงเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพ่ือใชใ้นการ
อุปโภค บริโภค 

อบจ 
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5 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรหมู่
ท่ี 1-7 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จาํนวนเขตไฟฟ้า
การเกษตรเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพ่ือใชใ้นการ
อุปโภค บริโภค 

อบจ 

6 โครงการก่อสร้างถงั
เก็บนํ้ า ภายในตาํบล 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีถงัเก็บนํ้ า
สะอาดเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค 

ก่อสร้างถงัเก็บนํ้ า 
หมู่ท่ี   1-7 

700,000 700,000 700,000 700,000 จาํนวนประปาถงั
สูงเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพ่ือใชใ้นการ
อุปโภค บริโภคฃ 

อบจ 

7 โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งนํ้ าเขา้สระเด่นนกแต ้
หมู่ท่ี 7 บา้นหว้ย
ทรายขาว 

เพ่ือใหเ้ก็บกกันํ้ า
ในช่วงฤดูฝน ดี
ข้ึน 

ก่อสร้างคลองส่ง
นํ้ า ระยะทาง 84 
เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จาํนวนคลองส่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพ่ือใชใ้นการ
อุปโภค บริโภค 

อบจ 

8 โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งนํ้ าคอนกรีตเสริม
เหลก็ ยาว 2,500 เมตร
สายโตง้ดงหมู่ท่ี 2 บา้น
หว้ยทรายขาว 

เพ่ือระบายนํ้ าใน
การเกษตร 

ก่อสร้างคลองส่ง
นํ้ า ระยะทาง 
2,500 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จาํนวนคลองส่งนํ้ า
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีนํ้ าเพ่ือใชใ้นการ
อุปโภค บริโภค 

อบจ 

      รวมงบประมาณ 9,612,000 4,912,000 3,400,000 2,912,000    บาท     

 


