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ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและขอ้มูลพืน้ฐาน 

 
1.ด้านกายภาพ 

           จำนวนหมู่บ้าน 

                     ตำบลสันโค้งมีจำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองรวม ๑๑ หมู่บ้าน ๑,๘๑๔ หลังคาเรือน และมีพื้นที่ตำบล
สว่างอารมณ์ที่ยุบรวม จำนวน ๒ หมู่บ้าน ๒๘ หลังคาเรือน รวมทั้งสิ้น       ๑๓ หมู่บ้าน ๑,๘๔๒ หลังคาเรือน   โดยอยู่ในเขต
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งซึ่งประกอบด้วย 

  หมู่ที่ 1. บ้านสันโค้ง 

  หมู่ที่ 2 บ้านสันป่าตอง 

  หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายเลื่อน 

  หมู่ที่ 4 บ้านจำไก่ 

  หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง 

  หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พัฒนา 

  หมู่ที่ 7 บ้านร่องขมภู 

  หมู่ที่ 8 บ้านชาติภูไท 

  หมู่ที่ 9 บ้านห้วยทรายแก้ว 

  หมู่ที่ 10 บ้านใหม่สันกลาง 

  หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ดอนเจริญ 

  หมู่ที่ 4 (สว่างอารมณ์) บ้านสานไซงาม 

  หมู่ที่ 13 (สว่างอารมณ์) บ้านดอนศรีชุม 

 

       1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
                 ลักษณะภูมิประเทศจะประกอบด้วย  พ้ืนท่ีราบต่ำ  พื้นที่ราบสูง และพื้นที่เทือกเขาโดยพื้นที่ของตำบลบางส่วน
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ ตำบลสันโค้งมีพื้นที่ซึ่งรวมกับพื้นที่ของตำบลสว่างอารมณ์ที่ยุบ
รวม  โดยมีพื้นท่ีทั้งสิ้นหลังจากยุบรวม ๕๓,๑๒๕ ไร่ หรือประมาณ ๘๕ ตารางกิโลเมตร 

                  1.3 สภาพภูมิอากาศ 

                   ลักษณะภูมิอากาศประกอบด้วย ฤดูกาลต่างๆ แบ่งออกเป็น ๓ ฤดูกาลดังนี้ 



                -ฤดูหนาว  จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยจะมีอากาศหนาวเย็นประมาณช่วงเดือนธันวาคม 
และเดือนมกราคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ ๑๗ – ๑๙ องศา-เซลเซียส 

                -ฤดูร้อน  จะเริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  

 ๓๗ – ๔๐ องศาเซลเซียส 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ( 2)          

  -ฤดูฝน  จะเริ่มกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งฝนจะตกชุกมากในช่วงเดือน 

สิงหาคมและเดือนกันยายน ปริมาณน้ำฝน โดยเฉลี่ย ๑,๑๓๐ มิลลิเมตร / ปี 

                             

                    1.4 ลักษณะของดิน 

                     ลักษณะของดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ 75% ดินลูกรังประมาณ 15%  

ลักษณะดินในพ้ืนท่ีเป็นดินเหนยีวประมาณ 10 % 

 

  1.4 ลักษณะของแหล่งน้ำ 

                     -  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก  จำนวน   ๓  แห่ง 

                   ๑.  อ่างเก็บน้ำห้วยชมพู  อยู่ในเขต หมู่ท่ี ๑๑ 

                   ๒.  อ่างเก็บน้ำห้วยผาหนีบ  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๘ 

                   ๓.  อ่างเก็บน้ำห้วยตาดแซะ  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๙ 

 

                     - ห้วยจำนวน  ๒๐  แห่ง 

                   ๑.  ห้วยโป่งวอก  หมู่ที่ ๘   ๑๒.  ห้วยปางช้าง  หมู่ที่ ๓ 

                   ๒.  ห้วยดงหมุ้น  หมู่ที่ ๕   ๑๓.  ห้วยลึก  หมู่ที่ ๖ 

                   ๓.  ห้วยจำค่า  หมู่ที่ ๖   ๑๔.  ห้วยชมพู  หมู่ที่ ๑๑ 



                   ๔.  ห้วยพญาคำลอื หมู่ที่ ๖            ๑๕.  ห้วยบ้า  หมู่ที่ ๖ 

                   ๕.  ห้วยสีเสยีด  หมู่ที่ ๙   ๑๖.  ห้วยสองสบ  หมู่ที่ ๙ 

                   ๖.  ห้วยจำห้า  หมู่ที่ ๙   ๑๗.  หวยกิ่ว  หมู่ที่ ๙ 

                   ๗.  ห้วยโป่ง  หมู่ที่ ๘   ๑๘.  ห้วยจำอ้อ  หมู่ที่ ๘ 

                   ๘.  ห้วยป่าหอบ  หมู่ที่ ๖   ๑๙.  ห้วยฝาหนีบ หมู่ที่ ๘  

                   ๙.  ห้วยป่าดำ     ๒๐.  ห้วยงูเหลือม หมู่ท่ี ๖ 

                   ๑๐.  ห้วยจำโหวด 

                   ๑๑.  ห้วยทิดลือ 

 

  1.5  ลักษณะของป่าไม ้

   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนัโค้ง  มีต้นไม้ทีเ่ป็นลักษณะของไม้ยืนต้น  ผลัดใบ 

 

2.ด้านการเมือง/การปกครอง        

  องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง  มีท้ังหมด  13  หมู่บ้าน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัด
จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง   ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดีเช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมี
การเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง โดยเฉพาะ การคัดเลือก
ผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้นำ  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้
ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อ
กฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลสัน
โค้งก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้าน ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ 

 

 

(3) 

บริหารส่วนตำบลสันโค้ง จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุม
รวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน 
และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง นอกจากน้ี  องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
ได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง   

พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอื่นๆ สำหรับประชาชนอีกหลาย
โครงการ  เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งให้เจรญิเท่าเทียมกับตำบลอื่นๆ 
และองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  

โครงการบางโครงการต้องระงับไวเ้นื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ  มีอตัรากำลังพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
จำกัด ไมเ่พียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในดา้นบริการ   



                2.1 เขตการปกครอง 

1.1   ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ประกอบด้วย 
          ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา อยู่ห่างจากอำเภอดอกคำใต้ประมาณ  

๖ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดพะเยา ประมาณ  ๒๓  กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

             -ทิศเหนือ              ติดต่อกับ            ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ 
             -ทิศใต้                  ติดต่อกับ            ตำบลดอนศรีชุม และตำบลบ้านถ้ำ             
                                                              อำเภอดอกคำใต้          
             -ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ            อำเภอปง 
             -ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ            ตำบลสว่างอารมณ์  และตำบลดอนศรีชุม     
                                                               อำเภอดอกคำใต้ 

  2.2 การเลือกตั้ง 

เดิมเทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตัง้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนัโค้ง ทั้งเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  สันโค้ง เป็น ๑ 
เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  13  เขต ดังนี ้

เขตเลือกต้ังท่ี ๑  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสันโค้ง 

เขตเลือกต้ังท่ี  ๒ ประรำกลางหมูบ่้าน 

เขตเลือกต้ังท่ี 3  อาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทรายเลื่อน 

เขตเลือกต้ังท่ี  4 ประรำกลางหมูบ่้าน 

เขตเลือกต้ังท่ี 5  วัดใหม่ราษฎร์บำรุง (ศาลาวัด) 

เขตเลือกต้ังท่ี  6  วัดจำไก่ (ศาลาวัด) 

เขตเลือกต้ังท่ี 7  วัดร่องชมพู (ศาลาวัด) 

เขตเลือกต้ังท่ี  8  ศูนย์โอท็อป หมู่ที่ 8 (ศาลาอเนกประสงค์) 

เขตเลือกต้ังท่ี 9  วัดห้วยทรายเลือ่น (ศาลาวัด) 
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เขตเลือกต้ังท่ี 10 หอประชุมโรงเรียนบ้านจำไก่  

เขตเลือกต้ังท่ี  11  เต็นท์ (ประรำกลางหมู่บ้าน) 

เขตเลือกต้ังท่ี 12 (สว่าง) ที่ทำการสภาตำบลสว่างอารมณเ์ก่า (อาคาร) 

เขตเลือกต้ังท่ี 13 (สว่าง) วัดศรชุีม (ศาลาวัด) 

 

ประชาชนในเขตองค์การบรหิารสว่นตำบลสันโค้ง ส่วนใหญร่่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและ
ประชาชนในเขตองค์การบรหิารสว่นตำบลสันโค้ง ยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานองคก์ารบริหารส่วนตำบล
สันโค้ง เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจดั
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ประชุมประชาคมแกไ้ขปัญหาความยากจน ฯลฯ   

3.ประฃากร 

 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

๑ บ้านสันโค้ง ๒๑๔ ๓๑๘ ๓๕๘ ๖๗๖ 

๒ บ้านสันป่าตอง ๑๙๕ ๓๑๒ ๓๖๒ ๖๗๔ 

๓ บ้านห้วยทรายเลื่อน ๑๗๔ ๓๐๓ ๒๗๙ ๕๘๒ 

๔ บ้านจำไก ่ ๑๕๕ ๒๘๑ ๒๗๑ ๕๕๒ 

๕ บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง ๑๙๒ ๓๕๖ ๓๘๖ ๗๔๒ 

๖ บ้านใหม่พัฒนา ๑๕๒ ๒๕๗ ๒๙๙ ๕๕๖ 

๗ บ้านร่องชมพู ๑๓๖ ๒๓๕ ๒๔๔ ๔๗๙ 

๘ บ้านชาติภูไท ๒๑๓ ๔๓๒ ๔๑๘ ๘๖๐ 

๙ บ้านห้วยทรายแก้ว ๑๕๐ ๒๐๙ ๒๖๐ ๔๖๙ 

๑๐ บ้านใหม่สันกลาง ๑๐๔ ๑๙๖ ๒๐๔ ๔๐๐ 

๑๑ บ้านใหม่ดินเจริญ ๑๒๙ ๒๓๖ ๒๕๐ ๔๘๖ 

๔ บ้านสานไซงาม ๒๑ ๓๓ ๒๔ ๕๗ 

๘ บ้านดอนศรีชุม ๗ ๔ ๖ ๑๐ 

   รวม ๑,๘๔๒ ๓,๑๗๒ ๓,๓๗๑ ๖,๕๔๓ 
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                                              ตำบลสันโค้งมีจำนวนประชากรรวม ๖,๕๔๓  คน  แยกเป็นชาย ๓ ,๑๗๒ คน หญิง๓,๓๗๑ คน โดยมี
ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย ๗๑.๖๕ คน / ตารางกิโลเมตร       

4.สภาพทางสังคม 

           4.1 การศึกษา       

                 ตำบลสันโค้งมีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่จำนวน ๓ แห่ง โดยเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนขยาย
โอกาส จำนวน ๑ แห่ง สำหรับศูนย์เด็กเล็กมีจำนวน ๒ แห่ง  

  โรงเรียน 3 แห่ง 

  - โรงเรียนบ้านจำไก่   (โรงเรยีนขยายโอกาส) 

  - โรงเรียนบ้านห้วยทรายเลื่อน 

  - โรงเรียนบ้านสันโค้ง 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง 

  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นใหม่ราษฎร์บำรุง   



  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นสันโค้ง 

 

        4.2 สาธารณสุข 

                     สถานบริการสาธารณสุขในตำบลสันโค้ง  จะประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  จำนวน  
๒ แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตบ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑ และบ้านใหม่ดอนเจริญ หมู่ที่ ๑๑ นอกจากนั้นยังมีศูนย์สาธารณสุขชุมชนหมู่บา้น
ละ ๑ แห่ง ให้บริการในการตรวจเฝ้าระวังโรค การประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ด้านสาธารณสุข  ซึ่งดำเนินการโดยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 

   4.3  อาชญากรรม 

                     องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  
และทำลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการ
สำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี   มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหา
คือจากข้อมูลที่สำรวจพบว่ามี ๙  ครัวเรือน  ที่ไม่มีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสันโค้งที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุด
ที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มี
วันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น
โดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้ง
เตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุ
ทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่
จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่ 
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สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าท่ีที่สามารถดำเนินการได้ 

๔.๔ ยาเสพติด 



ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอดอก
คำใตไ้ด้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่
เมื ่อเทียบกับพื้นที่อื ่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื ่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  
หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสัน
โค้ง สามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้
ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งก็
ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

ตามทีอ่งค์การบรหิารส่วนตำบลสนัโค้ง ได้ดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเขตองค์การบริหารสว่น
ตำบลสันโค้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อนำผลการสำรวจมาพิจารณาแกไ้ขปัญหาที่เกดิขึ้นให้แก่ชุมชน  

๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑) ดำเนินการจ่ายเบีย้ยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   

(๒) รับลงทะเบยีนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิด 

(๓) ประสานการทำบตัรผู้พิการ   

(4) ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง    

(5) ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน       

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนัโค้งมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี ้

๕.1  เส้นทางคมนาคม 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งมีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งที่เป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ  ๗๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะ
ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก
งบประมาณไม่เพียงพอ จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อมีงบประมาณที่เพียงพอ จึงต้องลงซ่อมแซมถนนทางการเกษตรโดยการลงหิน
คลุก/ลูกรังตามงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งมีอยู่ 
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๕.๒ การไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างนั้นยังไม่เป็นท่ีสาธารณะ  องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  
ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อท่ีจะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  
ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึง
เหตุผลเพื่อท่ีจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งมีไฟฟ้าใช้   

๕.๓ การประปา 

การประปา  องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง มีประปา สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  
คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อ
ประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และไม่มีแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้จากพื้นที่อื่นทำให้มีค่าใช้จ่ายมาก  
ประปาในพื้นทีข่ององค์การบริหารส่วนตำบลสนัโค้ง ยังไม่สามารถท่ีจะผลติเป็นน้ำประปาสำหรับบรโิภคได ้ ต้องใช้งบประมาณ
สูงมากในการดำเนินการ  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสามารถท่ีจะจัดหาน้ำ
ดิบสำหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  การพิจารณา
โครงการต่างๆ  ท่ีไม่สามารถดำเนินการได้นั้น  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปเีพื่อท่ีจะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณ
และความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป    

๕.๔ โทรศัพท์/หอกระจายข่าว 

(๑)  จำนวนโทรศัพทส์าธารณะในเขตพื้นที่    จำนวน       -         หมายเลข 

                     (2)  หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลมุร้อยละ  ๑๐๐  ของพื้นที่ตำบลสันโค้ง 

 

๕.5  ไปรษณยี์หรือการสื่อสารหรอืการชนส่งและวสัดุครุภณัฑ์ 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งมีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งที่เป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ  ๗๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะ
ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก
งบประมาณไม่เพียงพอ จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อมีงบประมาณที่เพียงพอ จึงต้องลงซ่อมแซมถนนทางการเกษตรโดยการลงหิน
คลุก/ลูกรังตามงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งมีอยู่ 
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๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  

ประชากรในเขตองค์การบริหารสว่นตำบลสันโค้ง ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทาง
การเกษตรที่สำคญั  ได้แก่  ข้าว  มนัสำปะหลัง  อ้อย  ดังนี้ 

-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ      ๗๐ ของจำนวนประชากรทั้งหมด         

-  อาชีพเลี้ยงสตัว ์ ร้อยละ      ๑๓ ของจำนวนประชากรทั้งหมด       

-  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ       ๘ ของจำนวนประชากรทั้งหมด       

-  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ       ๙ ของจำนวนประชากรทั้งหมด       

๖.๒ การประมง 

  (ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนัโค้งไม่มีการประมง)  

 

๖.๓ การปศุศัตว์ 

-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  

โค  สุกร  กระบือ  จำนวนสัตว์ในพืน้ท่ีโดยประมาณ  ดังนี้ 

โค ๔๕๕ ตัว   กระบือ  ๑๒๕   ตัว  สุกร  ๖๐ ตัว 



เป็ด   ๕๒๑  ตัว   ไก ่    ๑๑๕   ตัว  อื่นๆ ๘๑๕ ตัว  

 

๖.๔ การบริการ 

โรงแรม   1 แห่ง 

ร้านอาหาร  2 แห่ง 

โรงภาพยนตร ์  - แห่ง 

สถานีขนส่ง  - แห่ง  

ร้านเกมส ์ 2         แห่ง 

 

 

๖.๕ การท่องเที่ยว 

  เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการอยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเวียงลอ  ดังนั้น  จึงจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
กิจกรรม  ซึ ่งอยู ่ในกลุ่มการพัฒนาสินค้าและบริการที่เรียกว่า  การท่องเที่ยวเชิงกิจกรรมและความสนใจเฉพาะ  ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าและบริการ  ซึ่งจะต้องตอบสนองค่านิยมใหม่ในโลกปัจจุบัน  ที่นักท่องเที่ยวของตำบลสันโค้งจะ
เป็นการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการผจญภัย ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ  ได้แก่ 

1. กิจกรรมการศึกษาพรรณไม้และสัตว์ป่าที่สำคัญของท้องถิ่น 
2. กิจกรรมการเที่ยวชมน้ำตกและผจญภัยภายในถ้ำ 
3. กิจกรรมการโรยตัวจากหน้าผาเทวดา  ความสูง 100 เมตร และโรยตัวหน้าผาลงสู่ถ้ำพัน

คานความสูง 50 เมตร 
4. กิจกรรมการโหนสลิงหน้าผาจำลอง 10 เมตร 
5. สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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๖.๖ อุตสาหกรรม 

 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดชาญนุวัฒน์ (ผสมซีเมนต์แอสพัสต์) จำนวน 1 แห่ง 

2. จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จำนวน  7   แห่ง 



                  (มีคนงานต่ำกว่า  ๑๐  คน  หรอืมีทรัพย์สินถาวรทีเ่กิน  ๑  ล้านบาท) 

 

๖.๗ การพาณิชย์และกลุม่อาชีพ 

การพาณิชย ์

                  - สถานีบริการน้ำมัน                               

                  - ปั๊มน้ำมัน ประเภท ก          ๔   แห่ง 

                  - ป๊ัมน้ำมัน ประเภท ข          ๓  แห่ง 

                  - ปั๊มน้ำมัน ประเภท ค          ๑  แห่ง 

                  - โรงสีข้าวขนาดกลาง           ๗   แห่ง 

                  - โรงงานบรรจุก๊าซ              ๒   แห่ง 

                  - สถานท่ีฆ่าสัตว์(บ้าน)          ๔  แห่ง 

กลุ่มอาชีพ 

- กลุ่มเย็บหมวก  หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 7   

- กลุ่มทอผ้า หมูที่ 5 

- กลุ่มจักรสาน   หมู่ที่ 5 หมู่ที8่ หมู่ที่ 7 

- กลุ่มตระไคร้หอม  หมู่ที่ 1 

 

๖.๘ แรงงาน 

  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ  8๕  
เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงาน
ด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงาน
ต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพ้ืนท่ีในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะ
ในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นท่ีอยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

(10) 

7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านกรเกษตรและแหล่งน้ำ) 

          7.1  ข้อมูลพ้ืนฐานของหมูบ่้าน 

  

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

๑ บ้านสันโค้ง ๒๑๔ ๓๑๘ ๓๕๘ ๖๗๖ 

๒ บ้านสันป่าตอง ๑๙๕ ๓๑๒ ๓๖๒ ๖๗๔ 

๓ บ้านห้วยทรายเลื่อน ๑๗๔ ๓๐๓ ๒๗๙ ๕๘๒ 

๔ บ้านจำไก ่ ๑๕๕ ๒๘๑ ๒๗๑ ๕๕๒ 

๕ บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง ๑๙๒ ๓๕๖ ๓๘๖ ๗๔๒ 

๖ บ้านใหม่พัฒนา ๑๕๒ ๒๕๗ ๒๙๙ ๕๕๖ 

๗ บ้านร่องชมพู ๑๓๖ ๒๓๕ ๒๔๔ ๔๗๙ 

๘ บ้านชาติภูไท ๒๑๓ ๔๓๒ ๔๑๘ ๘๖๐ 

๙ บ้านห้วยทรายแก้ว ๑๕๐ ๒๐๙ ๒๖๐ ๔๖๙ 

๑๐ บ้านใหม่สันกลาง ๑๐๔ ๑๙๖ ๒๐๔ ๔๐๐ 

๑๑ บ้านใหม่ดินเจริญ ๑๒๙ ๒๓๖ ๒๕๐ ๔๘๖ 

๔ บ้านสานไซงาม ๒๑ ๓๓ ๒๔ ๕๗ 

๘ บ้านดอนศรีชุม ๗ ๔ ๖ ๑๐ 

   รวม ๑,๘๔๒ ๓,๑๗๒ ๓,๓๗๑ ๖,๕๔๓ 

                                      

 7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 



  1.บ้านสันโค้งหมู่ที่ 1  

  - ทำนา  นอกเขตชลประทาน  50 ครัวเรือน 400 ไร่ ผลผลิตเฉลีย่ 600 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
5,000 บาท/ไร่ ราคาขายโดยเฉลี่ย 7,000บาท/ไร่ 

 

                     2.บ้านสันโค้งหมู่ที่ 2 

  - ทำนา  นอกเขตชลประทาน  130 ครัวเรือน2,794 ไร่ ผลผลติเฉลี่ย 550 กก./ไร่ ต้นทุนการผลติเฉลี่ย 
4,400 บาท/ไร่ ราคาขายโดยเฉลี่ย 7,000บาท/ไร่ 

  - ทำสวน   ยำใย จำนวน 3 ครัวเรือน 15 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 50 กก./ไร่ ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 1,450 
บาท/ไร่ ราคาขายโดยเฉลีย่ 2,500บาท/ไร่ 

  - ทำไร่  ข้าวโพด จำนวน 4 ครัวเรอืน 25 ไร่  ผลผลติเฉลี่ย 700 กก./ไร่ ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 2,500 
บาท/ไร่ ราคาขายโดยเฉลีย่ 5,000บาท/ไร่ 
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                     3.บ้านสันโค้งหมู่ที่ 3 

                     - ทำนา  นอกเขตชลประทาน  110 ครัวเรือน 1,600 ไร่ ผลผลติเฉลี่ย 500 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
3,000 บาท/ไร่ ราคาขายโดยเฉลี่ย 7,500บาท/ไร่ 

  - ทำสวน   ยำใย จำนวน 11 ครัวเรือน 75 ไร่  ผลผลติเฉลีย่ 500 กก./ไร่ ต้นทุนการผลติเฉลีย่ 3,000 
บาท/ไร่ ราคาขายโดยเฉลีย่ 7,500บาท/ไร่ 

                    - ทำสวน   มะขาม จำนวน 5 ครัวเรือน 26 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 500 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 2,500 
บาท/ไร่ ราคาขายโดยเฉลีย่ 7,500บาท/ไร่ 

                     - ทำสวน   หอม,กระเทียม จำนวน 5 ครัวเรือน 10 ไร่  ผลผลติเฉลีย่ 700 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
5,000 บาท/ไร่ ราคาขายโดยเฉลี่ย 10,500บาท/ไร่-  



                    - ทำไร่   ข้าวโพด จำนวน 71 ครัวเรือน 852 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย1,300 กก./ไร่ ต้นทุนการผลติเฉลี่ย 3,000 
บาท/ไร่ ราคาขายโดยเฉลีย่ 6,800บาท/ไร่ 

  - อื่นๆ ถั่ว  จำนวน 71 ครัวเรือน 600 ไร่  ผลผลติเฉลีย่ 350 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลีย่ 2,000 
บาท/ไร่ ราคาขายโดยเฉลีย่ 7,000บาท/ไร่ 

 

                      4.บ้านสันโค้งหมู่ที่ 4 

                     - ทำนา  นอกเขตชลประทาน  45 ครัวเรือน 721 ไร่ ผลผลติเฉลีย่ 300 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 2,770 
บาท/ไร่ ราคาขายโดยเฉลีย่ 3,120บาท/ไร่ 

  - ทำสวน   ถั่วเขียว จำนวน 34 ครัวเรือน 380 ไร่  ผลผลติเฉลี่ย 750 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
1,400 บาท/ไร่ ราคาขายโดยเฉลี่ย 4,500บาท/ไร่ 

                    - ทำสวน   ยางพารา จำนวน 1 ครัวเรือน 10 ไร ่ ผลผลิตเฉลี่ย 70 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 6,000 
บาท/ไร่ ราคาขายโดยเฉลีย่ 1,120บาท/ไร่ 

                     - ทำสวน   หอม,กระเทียม จำนวน 21 ครัวเรือน 34 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 2,000 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 10,000 บาท/ไร่ ราคาขายโดยเฉลี่ย 30,000บาท/ไร่-  

                    - ทำไร่   ข้าวโพด จำนวน 5 ครัวเรือน 84 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย1,200 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 2,700 
บาท/ไร่ ราคาขายโดยเฉลีย่ 7,000 บาท/ไร่ 

 

5.บ้านสันโค้งหมู่ที่ 5 

                     - ทำนา  นอกเขตชลประทาน  150 ครัวเรือน 721 ไร่ ผลผลติเฉลี่ย 550 กก./ไร่ ต้นทุนการผลติเฉลี่ย 
4,600 บาท/ไร่ ราคาขายโดยเฉลี่ย 3,120บาท/ไร่ 

                    - ทำสวน   ยางพารา จำนวน 16 ครัวเรือน 260 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 260 กก./ไร่ ตน้ทุนการผลติเฉลี่ย 
2,000 บาท/ไร่ ราคาขายโดยเฉลี่ย 4,000 บาท/ไร่ 

                     - ทำสวน   หอม,กระเทียม จำนวน 21 ครัวเรือน 34 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 2,000 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 10,000 บาท/ไร่ ราคาขายโดยเฉลี่ย 30,000บาท/ไร่-  

                    - ทำไร่   ข้าวโพด จำนวน 100 ครัวเรือน 84 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย100 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 300 
บาท/ไร่ ราคาขายโดยเฉลีย่ 400 บาท/ไร่ 

                    - ทำไร่  มันสำประหลัง จำนวน 30 ครัวเรือน 60 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย1,000 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
1,000 บาท/ไร่ ราคาขายโดยเฉลี่ย 1,500 บาท/ไร่ 
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6.บ้านสันโค้งหมู่ที่ 6 

                     - ทำนา  นอกเขตชลประทาน  146 ครัวเรือน 1,357 ไร่ ผลผลติเฉลี่ย 560 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
3,000 บาท/ไร่ ราคาขายโดยเฉลี่ย 6,720บาท/ไร่ 

                    - ทำไร่   ข้าวโพด จำนวน 124 ครัวเรือน 2,173 ไร่  ผลผลติเฉลีย่1,200 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลีย่ 
2,500 บาท/ไร่ ราคาขายโดยเฉลี่ย 4,800 บาท/ไร ่

 

7.บ้านสันโค้งหมู่ที่ 7 

                     - ทำนา  นอกเขตชลประทาน  60 ครัวเรือน 400 ไร่ ผลผลติเฉลีย่ 6,000 กก./ไร่ ต้นทุนการผลติเฉลี่ย 
4,000 บาท/ไร่ ราคาขายโดยเฉลี่ย 7,000บาท/ไร่ 

 

8.บ้านสันโค้งหมู่ที่ 8 

                     - ทำนา  นอกเขตชลประทาน  45 ครัวเรือน 100 ไร่ ผลผลติเฉลีย่ 500 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,500 
บาท/ไร่ ราคาขายโดยเฉลีย่ 3,120บาท/ไร่ 

                    - ทำสวน   ยางพารา จำนวน 17 ครัวเรือน 185 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 300 กก./ไร่ ตน้ทุนการผลติเฉลี่ย 
2,000 บาท/ไร่ ราคาขายโดยเฉลี่ย 4,500 บาท/ไร ่

                     - ทำสวน   ข้าวโพด จำนวน 45 ครัวเรือน 400 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 1,000 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
3,000 บาท/ไร่ ราคาขายโดยเฉลี่ย 4,000บาท/ไร่-  

                    - ทำไร่   มันสำปะหลัง จำนวน 10 ครัวเรือน 80 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย1000 กก./ไร่ ตน้ทุนการผลติเฉลี่ย 900 
บาท/ไร่ ราคาขายโดยเฉลีย่ 1,600 บาท/ไร่ 

 

9.บ้านสันโค้งหมู่ที่ 9 

                     - ทำนา  นอกเขตชลประทาน  91 ครัวเรือน 480 ไร่ ผลผลติเฉลีย่ 500 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,500 
บาท/ไร่ ราคาขายโดยเฉลีย่ 3,120บาท/ไร ่

 

10.บา้นสันโค้งหมู่ที่ 10 

                     - ทำนา  นอกเขตชลประทาน  69 ครัวเรือน 995 ไร่ ผลผลติเฉลีย่ 550 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,000 
บาท/ไร่ ราคาขายโดยเฉลีย่ 7,000บาท/ไร่ 

                    - ทำสวน   ข้าวโพด  จำนวน 65 ครัวเรือน 982 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 700 กก./ไร่ ตน้ทุนการผลติเฉลี่ย 
2,500 บาท/ไร่ ราคาขายโดยเฉลี่ย 5,000 บาท/ไร่ 

 



11.บา้นสันโค้งหมู่ที่ 11 

                     - ทำนา  นอกเขตชลประทาน  70 ครัวเรือน 100 ไร่ ผลผลติเฉลีย่ 500 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,500 
บาท/ไร่ ราคาขายโดยเฉลีย่ 3,120บาท/ไร่ 

                    - ทำสวน   ยางพารา จำนวน 17 ครัวเรือน 185 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 300 กก./ไร่ ตน้ทุนการผลติเฉลี่ย 
2,000 บาท/ไร่ ราคาขายโดยเฉลี่ย 4,500 บาท/ไร่ 

                     - ทำสวน   ข้าวโพด จำนวน 45 ครัวเรือน 400 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 1,000 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
3,000 บาท/ไร่ ราคาขายโดยเฉลี่ย 4,000บาท/ไร่-  
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 7.3 ด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 

           ๑.  ห้วยโป่งวอก  หมู่ที่ ๘   ๑๒.  ห้วยปางช้าง  หมู่ที่ ๓ 

                    ๒.  ห้วยดงหมุ้น  หมู่ที่ ๕   ๑๓.  ห้วยลึก  หมู่ที่ ๖ 

                   ๓.  ห้วยจำค่า  หมู่ที่ ๖   ๑๔.  ห้วยชมพู  หมู่ที่ ๑๑ 

                    ๔.  ห้วยพญาคำลอื หมู่ที่ ๖            ๑๕.  ห้วยบ้า  หมู่ที่ ๖ 

                    ๕.  ห้วยสีเสียด  หมู่ท่ี ๙   ๑๖.  ห้วยสองสบ  หมู่ที่ ๙ 

                   ๖.  ห้วยจำห้า  หมู่ที่ ๙   ๑๗.  หวยกิ่ว  หมู่ที่ ๙ 

                   ๗.  ห้วยโป่ง  หมู่ที่ ๘   ๑๘.  ห้วยจำอ้อ  หมู่ที่ ๘ 

                   ๘.  ห้วยป่าหอบ  หมู่ที่ ๖   ๑๙.  ห้วยฝาหนีบ หมู่ที่ ๘  

                   ๙.  ห้วยป่าดำ     ๒๐.  ห้วยงูเหลือม หมู่ท่ี ๖ 

                   ๑๐.  ห้วยจำโหวด 

                   ๑๑.  ห้วยทิดลือ 

 

 7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภคบรโิภค) 

   บ่อบาดาล หมู่ที่ 1-11 

 

8. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

 

  8.1 การนับถือศาสนา 



  การนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.99% และอีก 01% นบัถือศาสนาคริสต์ ตำบลสันโค้งมีทั้งวัด และสำนัก
สงฆ์อยู่ในพ้ืนท่ีจำนวนรวมทั้งสิ้น 10 แห่งโดยเป็นวัดจำนวน 5 แห่ง และสำนักสงฆ์ จำนวน 5 แห่ง สำหรับโบสถ์ครสิต์และ
มัสยดิไมม่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี การนับถือศาสนาของประชาชนในตำบลส่วนใหญ่จะนับถือพุทธ 

 

  8.2 ประเพณีและงานประจำปี 

   - ประเพณสีงกรานต์ แหด่อกไม้       ประมาณเดือน เมษายน 

   - ประเพณสีรงน้ำพระธาต ุ   ประมาณเดือน เมษายน 

   - ประเพณีวันเขา้พรรษา   ประมาณเดือน กรกฏาคม 

   - งานสลากภัต    ประมาณเดือน กันยายน-ตลุาคม 

   - ประเพณีวันลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 

   

  8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 

     ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งได้อนุรักษภ์ูมิปญัญา
ท้องถิ่น  ได้แก่ วิธีการทำเครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก ทอผา้,ทอผ้า 

   ภาษาถิ่น        ร้อยละ 60 พูดภาษาเหนือ 

            ร้อยละ 40 พูดภาษาอีสาน 
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  8.4  สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

   ประชาชนตำบลสันโค้งไดผ้ลติของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือและเหลือเอาไว้จำหน่ายบ้าง  ได้แก่
เสื่อท่ีทอจากต้นกก  ผ้าที่ทอจากผา้ฝ้ายและผ้าไหม  เครื่องจักรสานต่างๆ 

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๙.๑ น้ำ  ที่ใช่ในการอุปโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และอ่างเก็บน้ำ  ลำห้วยต่างๆในพื้นที่ห้วยดีหมี ห้วยบ้า ห้วยโป่ง 
ห้วยชำอ้อ  มีปริมาณน้อย  ไม่สามารถนำมารับประทานได้  และการใช้น้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของการทำการเกษตร 

๙.๒ ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งป่าไมม้ีในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 



๙.๓ ภูเขา  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งมีเทือกเขาผปีันน้ำทอดแนวยาวอยู่ในเขต  

หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 

๙.๔ คณุภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน
ประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  
ต้นไม้  อากาศท่ีไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ำใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ำกร่อย  ไม่สามารถ
ที่จะนำน้ำจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ำดิบจากแหล่งอ่ืน  และน้ำฝนน้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน 
มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น  เพราะพื้นที่ส่วนมาก
เป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
ได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการกำจัดขยะโดยชุมชน
ให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   

 

๑๐. อื่นๆ  

๑๐.๑  สรุปผลการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙   

  ตามทีอ่งค์การบรหิารส่วนตำบลสนัโค้ง ได้ดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเขตองค์การบริหารสว่น
ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  เพื่อนำผลการสำรวจมาพจิารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แกชุ่มชน ผลการสำรวจ
พบว่าประชาชนในเขตองค์การบรหิารส่วนตำบลสันโค้ง นั้น ไม่ผ่านเกณฑ์การสำรวจ  ดังนี้ 

  ๑)  ประชาชนกรอายุตั้งแต่  ๓๕  ขึ้นไป  ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำป ี จำนวน  300  คน 

  ๒)  ประชากรที่สบูบุหรี่  จำนวน  ๓๐๐  คน 

  ๓)  ประชากรที่ดืม่สรุา  จำนวน  500  คน 

  ๔)  ครัวเรือนมรีายไดเ้ฉลี่ยต่อปีต่ำกว่า  ๓๐,๐๐๐  บาท   จำนวน  20  ครัวเรือน    

  ผลการสำรวจดังกลา่ว  ถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนท่ีจะต้องแก้ไข  
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  การแก้ไขปัญหา  

  ๑)  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนสนใจในสุขภาพมากข้ึน โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เหน็ถึง
ผลดีของการรักษาสุขภาพ 

  ๒)  รณรงค์ ส่งเสริม จัดโครงการ/กิจกรรมงดสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา ลด ละ เลิก เพื่อให้ประชาชนเกิดความตะ
หนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา   

  ๓)  ส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆ ให้กับประชาชน เพื่อเพ่ิมรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนในชุมชน  

๑๐.๒  สรุปผลการสำรวจข้อมูล  กชช.  ๒ ค.  ประจำปี  ๒๕63  

  ตามที่พัฒนาชุมชนตำบลสันโค้ง  ได้ดำเนินการสำรวจข้อมลู กชช. ๒ ค. ประจำปี ๒๕63 ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลสันโค้ง เพื่อนำผลการสำรวจมาพิจารณาแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ชุมชน ผลการสำรวจสามารถสรุปตาม
ตัวช้ีวัดได้  ดังนี ้

ตัวช้ีวัดแบ่งเป็น  ๓  ระดับ  คือ   

๑  =  มีปญัหามาก 

๒  =  มีปญัหาปานกลาง 

๓  =  มีปญัหาน้อย/ไม่มีปัญหา 

ทั้งนี้  จะนำข้อมูลเฉพาะตัวช้ีวัดทีไ่ด้ คะแนน  ๑  มาพิจารณา   ดังนี้  

➢ ตัวช้ีวัดสภาพปญัหาของหมู่บ้าน (บ้านสันโค้ง) 

   ๑)  ด้านความเขม้แข็งของชุมชน 

    -  การได้รับความคุ้มครองทางสังคม  

   ๒)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

    -  คุณภาพดิน   

  ➢ ตัวช้ีวัดสภาพปญัหาของหมู่บ้าน (บ้านสันป่าตอง)   

   ๑)  ด้านสุขภาพและอนามัย 

    -  การกีฬา 

   ๒)  ด้านความเขม้แข็งของชุมชน 

    -  การเรียนรูโ้ดยชุมชน 

    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน                     

๓)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

    -  คุณภาพดิน 
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      ➢ ตัวช้ีวัดสภาพปญัหาของหมู่บ้าน (บ้านห้วยทรายเลื่อน)   

   ๑)  ด้านสุขภาพและอนามัย 

    -  การกีฬา 

   ๒)  ด้านความเขม้แข็งของชุมชน 

    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 

   ๓)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

    -  คุณภาพดิน 

      ➢ ตัวช้ีวัดสภาพปญัหาของหมู่บ้าน (บ้านจำไก)่   

   ๑)  ด้านความรู้และการศึกษา 

    -  การได้รับการศึกษา 

   ๒)  ด้านความเขม้แข็งของชุมชน 

    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 

   ๓)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

    -  คุณภาพดิน  

➢ ตัวช้ีวัดสภาพปญัหาของหมู่บ้าน (บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง)       



๑)  ด้านสุขภาพและอนามัย 

    -  การกีฬา 

   ๒)  ด้านความเขม้แข็งของชุมชน 

    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 

   ๓)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

    -  คุณภาพดิน 

    -  คุณภาพน้ำ 

➢ ตัวช้ีวัดสภาพปญัหาของหมู่บ้าน (บ้านใหม่พัฒนา)   

   ๑)  ด้านสุขภาพและอนามัย 

    -  การกีฬา 

   ๒)  ด้านความเขม้แข็งของชุมชน 

    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 

   ๓)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

    -  คุณภาพดิน 

➢ ตัวช้ีวัดสภาพปญัหาของหมู่บ้าน (บ้านร่องชมภู) 

   ๑)  ด้านความเขม้แข็งของชุมชน 

    -  การได้รับความคุ้มครองทางสังคม  

   ๒)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

    -  คุณภาพดิน   
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➢ ตัวช้ีวัดสภาพปญัหาของหมู่บ้าน (บ้านชาติภูไท) 



   ๑)  ด้านความเขม้แข็งของชุมชน 

    -  การได้รับความคุ้มครองทางสังคม  

   ๒)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

    -  คุณภาพดิน   

                      ➢ ตัวช้ีวัดสภาพปญัหาของหมู่บ้าน (บ้านห้วยทรายแก้ว)   

   ๑)  ด้านสุขภาพและอนามัย 

    -  การกีฬา 

   ๒)  ด้านความเขม้แข็งของชุมชน 

    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 

   ๓)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

    -  คุณภาพดิน 

                      ➢ ตัวช้ีวดัสภาพปัญหาของหมู่บ้าน (บ้านใหมส่ันกลาง)   

   ๑)  ด้านความรู้และการศึกษา 

    -  การได้รับการศึกษา 

   ๒)  ด้านความเขม้แข็งของชุมชน 

    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 

   ๓)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

                     ➢ ตัวช้ีวัดสภาพปญัหาของหมู่บ้าน (บ้านใหม่ดอนเจรญิ)   

   ๑)  ด้านความรู้และการศึกษา 

    -  การได้รับการศึกษา 

   ๒)  ด้านความเขม้แข็งของชุมชน 

    -  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 

 

 ๑๐.๓  การแก้ไขปัญหา 

๑)  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน  ไมว่่าจะเป็น  อำเภอ  ตำรวจ 
โรงพยาบาล สาธารณสุข ผู้นำชุมชน  ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน  ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและได้รับความคุม้ครอง
ทางสังคม  มีความเป็นกลาง  รับทราบปัญหาและเร่งแก้ไข 

๒)  อำนวยความสะดวก ประสานงาน ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน  



  ๓)  ร่วมมือกับอำเภอ  เกษตรอำเภอ  ส่งเสรมิให้ประชาชนมีความรูใ้นการใช้ประโยชน์จากดินและนำ้ให้
เหมาะสมกับพื้นที่ของชุมชน เพื่อผลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส  

  ๔)  ร่วมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล  โรงเรียน  ส่งเสริม  รณรง ป้องกัน  สุขภาพและอนามัยของ
ประชาชน  ส่งเสรมิ  จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน   

  ๕)  ส่งเสริม  สนับสนุน  เปิดโอกาสให้เด็กไดร้ับการศึกษา  จัดกจิกรรมให้ความรู้ต่างๆ      
    

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

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

 

 

 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   

  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี  โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศ าสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของ
ประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำร่างยุทธศาสตรช์าติ  
โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยทุธศาสตรอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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๑. ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ  มี
อำนาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ดำเนินงานในระยะที ่๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการ
จัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒  คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป 

เพื่อจัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป
ประเทศเพื่อจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดำเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ตาม
แนวทางที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยได้มีการนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติที่มาจาก
หลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณานำข้อคิดเห็นจากสภาปฏริูป
แห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้นำเสนอร่างกรอบ



ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

 

๒. สาระสำคัญ 

     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลายมิติ
ทำให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี 
และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ  ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้อง
บริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้สง่ผลให้โครงสรา้ง
เศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบ
เศรษฐกิจที่ “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่นๆ  ที่อาศัยเทคโนโลยี
สมัยใหม่มากขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่ างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคม
ในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาส
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีใน
วงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีใน
ระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้
วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น  ในอีกด้านหนึ่งการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกไดท้า
ให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการ
ก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ 
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รูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยง
ในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
โลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้น แต่
ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งทำให้ความเหลื่อมล้ำทาง
รายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศ
ไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกัน
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนำไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอำนาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่



เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ  ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยสำคัญหลาย
ประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซน
ที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวง
ต่อเนื่องจากการดำเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ
ได้เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ  นอกจากนั้นการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลก
เพิ่มขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน  แต่ก็มี
แนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เง่ือนไข
ดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ
โลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลติ 

การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้
ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหาก
ประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธ์ิผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านท่ีสำคัญจากการปรับดุลอำนาจของสหรัฐฯ เพื่อ
พยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากข้ึนในเอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผล
ทำให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง 

โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำหนดนโยบายของ
ประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับอนาคตของโลก
และประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการดำรงชีวิตของคนและทำให้เกิด
ธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม  และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศ
ไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานท่ีกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนา
เทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสำคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ำมัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มี
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจำกัดและความเสี่ยงสำคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอ้น ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกท่ีเข้าสู่สงัคมสงูวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ  

แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการ 
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และสาธารณสุขเพิ ่มขึ ้นในหลายๆ  ประเทศกลายเป็นความเสี ่ยงด้านการ  คลังที ่สำคัญ สำหรับ ภาวะโลกร้อนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น  กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดำรงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมมากข้ึน ในขณะที่ความพยายามในการ
กระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น  ประกอบกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมือง
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ และความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

สำหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันทำ
ให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงขึ้นตามลำดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และ



ได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในป ี๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติ
ต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่
ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงข้ึนและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศใน
ระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการ
ด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น  ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน 

อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามลำดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในป ี๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ 

ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อื ่นๆ  รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้น
ตามลำดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากข้ึน ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของ
ทวิภาคีและพหุภาคีเพื ่อเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม และการเมืองของประเทศก็มี
ความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยทำให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลกม็ี
ความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครฐัและ
ภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ ้มกัน  ให้ดีขึ ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่  การ
ดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการ
คลังที่กำหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสาร
องระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น 

มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น  ช่วย
สร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อน
สำคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลำดับ  แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ำและการออมไม่
เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ำ ทั้ง
ระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ำ ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก  ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมี
สัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวน
ตามปัจจัยภายนอกเป็นสำคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ำ โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามา
ใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า  การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สำหรับการดำเนินงานและการบริหาร
จดัการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการถึงสิน้เปลืองงบประมาณ การดำเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพ
ต่ำ ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปช่ันมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโล
จิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายท่ีสมบูรณ์และ 
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ล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ำและความแตกแยกใน
สังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมือง
และสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สำคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์  ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่สำคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาประเทศ กำลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจ



ของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร  ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อ
ต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการ
สร้างความสามัคคี 

สมานฉันท์ในสังคม ข้อจำกัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจำเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ำ และที่สำคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ  การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน  ที่ทำให้
จำเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว  จะส่งผลให้
ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์ เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้
พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ 

เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ  เร่งผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจ
และการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ ่มขึ ้น  กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื ่องการ
ปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทย
ต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสีย่งอย่างชาญฉลาดมากข้ึน โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงโครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วน
ใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้  คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ำ และ
ปัญหาความเหลื่อมล้ำจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก  และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่
สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็ง
และเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่
ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น  จำเป็นจะต้องมีการ
วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ  เพื่อเตรียม
ความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่
เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับ
ความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคน
ในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม  การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดลำดับความสำคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการ 

(23) 

ดำเนินการดังกล่าวจะต้องกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว  เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว ้



ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการพัฒนา
ประเทศ เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุก
ด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปไดอ้ย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะนำไปสู่การกำหนดตาแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกำลังและระดมทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การดำเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การ
มองภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์
ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความสำคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบาย
ของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง  ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลือง
ทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาใน
ระยะยาว และเพื่อเป็นการกำหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับ
ร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก
ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง
บริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  จะต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการ
ขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ  ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนา
ภายในประเทศ 

การกำหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการ
ปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดนิในการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสูก่ารปฏบิัติอยา่ง
จริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของ
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน และปัญหาความ
ขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยน
ผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสำคัญในเวที
โลก สามารถดำรงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมี
สุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึง่คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติกาลงัดำเนินการยกรา่งอยู่ในขณะนี้
นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการ
เฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดำเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง 

เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกำลังอำนาจแห่งชาติ อัน
ได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ  สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบ
ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ การดำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติ
สุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ 

(24) 



เป็นมนุษย ์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดมีีสขุของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้านความ
มั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีด้อยกว่า 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(25) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จำเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่
ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลัง
ของทุกภาคส่วนในสังคมทั ้งประชาชน  เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื ่อนการพัฒนาเพื ่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) 

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการ
ภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญ 

ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี ้

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ
ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย  กรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 



(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 

(26) 
 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ  รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการ
ปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ 

อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่
ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเปน็
เลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดำเนินชีวิต
และการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 



- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดบัห่วง
โซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้าง
พื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ 

 

(27) 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน  ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรา้งความเป็นหุ้นสว่นการพัฒนากับนานาประเทศ 

ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ  เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึง
สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานท่ี
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบ
วินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 

(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 

(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 

(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่ม
เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพื่อเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสำคัญ อาทิ 

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 



(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 

(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 

(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์
ฟื ้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้านน้ำ รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสทิธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบรหิาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่น
อย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

(28) 

(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 

(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ  ใช้
เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผน
เฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและใน
ระดับพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย  โดยจะต้องอาศัยการประสานความ



ร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม 

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกำหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนา
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและ
บูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 

๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกำหนดเป้าหมาย
และภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการกำหนดตัวชี้วัดที่
สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ  เพื ่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ  รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรร
งบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบ
กฎหมายที่จะกำหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมคีวามต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเปน็
ระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์  การ
นำไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกำกับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลือ่นยุทธศาสตรช์าติ
สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถกำหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

 

 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดทำ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว  ล้ว 

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง มี
ความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้จัดทำแผนที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  ซึ่งมีท้ังหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

 

(29) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 



ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 

และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

 

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคงประสบ
สภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  อาทิ 
กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบ
กับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหา
ในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น 

ทำให้การพฒันาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ ดังนี ้ 

(๑) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  

(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  

(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒. สถานะของประเทศ 

๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เร่ิมแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกจิ 

แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา  (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ  ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ ๕ ต่อป ีจนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในป ี๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือ
ประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper 

Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน  โดยขยายตัวเฉลี่ย
เพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ ซึ่งต่ำกว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ำกว่าระดับ
ที่จะทำให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งมาจากการ
ชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  (Gross 

Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ 



นอกจากน้ี เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – 

๒๕๕๗ อยู่ท่ีประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ำกว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาท่ีสูงกว่าไทย 
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๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขันเร่ิม
ลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น  (สัดส่วนของภาค
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี 
๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื ่อง  ท้าให้มีการพัฒนาจาก
อุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน  (Supporting Industry) และ
อุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น  จนประเทศ
ไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรม
และบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ทำให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพิ่มในระดับท่ีน่าพอใจแต่การชะลอตัว
ของกำลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกำลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัย
การผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่ง
สะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็น
เฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม  (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ำทำให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 
๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่ม
พัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า  

ทั้งนี้การขยายตัวของ 

ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหา
เชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต 

แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความสำคัญ
กับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ
ประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและ
เอื้ออำนวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะ
ยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง 

๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลของการ
ดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้น
เศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 



๒.๑.๕ อันดบัความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมีพลัง
การขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศท่ีมีความได้เปรยีบด้าน
ต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการ 

 

(31) 

แข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management 

Development) ได้จัดอันดับไว้ท่ี ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศช้ันนำ ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศท่ีมีความ 

 

สะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี  ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งดำเนินการโดยธนาคารโลกนั้น
ประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกำลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิดความ
มั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความ
พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลง
เมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามลำดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ย
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมี
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อย
ละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มี
ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ท่ีร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในป ี๒๕๕๕ ตามลำดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ้านวน 

๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทยีบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร 

๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการขนส่ง
ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการให้บริ การ 

การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ  การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักใน
ภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ  ICT อยู่ในระดับต่ำและมี
ข้อจำกัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจำกัดต่อการทำธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการใน
ต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น 

ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการดำเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 



๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย  แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 

(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว  มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ
ต้ังครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญพันธ์ุรวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงป ี๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน 

ในช่วงป ี๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น 

Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นช้า ซ่ึงจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป กำลังแรงงานของไทยมีจ้าน
วน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในป ี 

(32) 

 

๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีท่ีผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ำกว่าประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และกำลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมตน้และ
ต่ำกว่า นอกจากน้ี กำลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย ซึ่งมีจำนวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มี 

ลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความสำคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์
รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ๑๐.๓ 

ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัย
ปลายจะส่งผลต่อภาระคา่ใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสงูขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไมเ่พียงพอกับ 

ค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖  คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี 
๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้
ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทำให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมี
อายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัย
อันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น 

จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษา
เฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนข้ันพ้ืนฐาน (O-

NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากน้ี คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและ
การสำรวจต่างๆ พบว่าปัญหาสำคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ 

สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุกตัว
หนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความ



ไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔  ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความ
แตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยท่ีสุดกับกลุ่มคนจนท่ีสุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยท่ีสุดร้อย
ละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 
๑.๑ สาเหตุพื้นฐานท่ีสำคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ 

ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 

(๑) ความเหลื่อมล้ำด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ใน
กลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมากที่สุด      
มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗  เท่า เนื่องจากปัญหา
กรรมสิทธ์ิที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

 

(33) 

 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มีปัจจัย
หลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มี
โอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยท่ีสุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า 

นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ำกันระหว่างภูมิภาค  โดยเฉพาะ
การกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการสำรวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วน
แพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน  แรงงานอิสระเข้าถึงการ
คุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพิ่มขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน 

ในปี ๒๕๕๗ ทำให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้าง
เฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ำด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทำงาน  นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมัก
ไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลา
ยาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครอง
ทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘  ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมี
ความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓  

ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ 
๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุน



เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารฐัจัด
สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่
อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้
น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมาก
ขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน  และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู ้จักเสียสละไม่
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากน้ียังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงาน
ต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการ
ของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่  และบูรณาการเป็นแผนตำบลเพื่อ
เชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนท้ังในด้าน
องค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน  มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม 

สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒  แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององคก์รทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

 

 

(34) 

 

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที ่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ  ที่มีความรุนแรงมากขึ้น นำไปสู่
ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม
อย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 

(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ความต้องการใช้ที่ดินเพื่อ
การผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย พื้นที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุก 

ทำลายมากข้ึน โดยพื้นท่ีป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นที่ท้ังหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น 
๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและ
ที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะ
ล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจำกัดในการนำไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากร
ที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่
เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกำลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุ
มาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 



(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อื่นๆ 

จำนวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการทำนากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ทำให้พื้นที่ป่าชายเลน
ลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพื้นที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ 

ทำให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการ
ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมี
ปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งของประเทศ
ไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ำท่ีเพิ่มมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐  ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพื่อการบริโภค
ภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มข้ึนโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 
๖ อยู่ท่ีระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อย
ละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ำมันดิบมีการนำเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการนำเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงาน
เชิงพาณิชย์ขั้นต้นในป ี๒๕๕๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ท่ีระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่ำกว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยใน
ปี ๒๕๕๕ การเพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ำยังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย 
๒๕ ลุ่มน้ำหลัก น้ำทำตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำในประเทศ
มีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ำทำธรรมชาติ มีแอ่งน้ำบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ำบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในช้ัน
น้ำบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ำบาดาลท่ีมี
อยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม  การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจำกัดในเรื่องขงความคุ้มทุน
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำ และการดำเนินการสำรวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ำในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มี
จำนวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยทีศ่ักยภาพของการเข้าถึง 

(35) 
 

แหล่งน้ำของภาคส่วนต่างๆ มีจำนวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ำตามความต้องการได้อีก
ประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 

(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูล
ฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่
กำจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙  และมีการนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ  ๑๘ ทำให้มี
ปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน 

โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อป ีเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการ 

ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการกำจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือ
มีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้
ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น  แต่ยังพบการลักลอบท้ิง
กากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการกำจัดสูง 



(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง  แต่มีแนวโน้มดีขึ ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ  และที่เป็นปัญหาสำคัญได้แก่ฝุ ่นละออง  ก๊าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นท่ีวิกฤติในเขตพื้นท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย 

ในขณะที่พ้ืนท่ีอื่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจาก
ปีท่ีผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี ้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหา
ฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหน่ึงเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเช้ือเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี 
๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดำ อย่างไรก็ตาม ปัญหา
มลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จำนวนมากสำหรับมลพิษจากหมอกควัน  ในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการทำงานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ำในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา 

(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ำท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ำท่ีอยู่ในเกณฑ์พอใช้และ
เสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุสำคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบาย
น้ำเสียจากชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการบำบัดน้ำเสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการ
เจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ำเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสีย
รองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่า
ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพิ่มเป็น 
๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 
๓.๓ ต่อป ีอย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีท่ีผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่
มีการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศ  ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความสำคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

 

 

(36) 

 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น 

ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย  ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความเสียหาย
นับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยเป็นประจำ
ทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจำนวนมากกว่าภัย
ประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลำดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

 



๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 

๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญกับเร่ืองธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมินผ่าน
ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ช้ีว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี 
๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความ
จ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน  เนื ่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความ
โปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาค
ส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์  ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง  มี
ผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อำนาจ
หน้าท่ีโดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระทำ
การทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาค
ประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรม
และจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็น
เครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายสำนักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิด
ข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมอืงจนไม่สามารถรักษาจรยิธรรมหรอืจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ใน
ระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับป ี๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี่ 
๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ 

(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย  พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓  ส่วนได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง 

บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอำนาจที่ส่วนกลางได้มอบอำนาจระดับหนึ่ง
ให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดำเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ  ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการ
ควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการ 

(37) 
 

กำหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้าง
ของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกำหนดส่วนราชการไว้เปน็ ๒๐ 
กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอำนาจเกิดผลสำเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอำนาจ
ให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และ



ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับท่ี ๒ นอกจากน้ัน มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ 

หน้าท่ีและเพิ่มรายได้ในการดำเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของ 

ท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่  อปท. 

ฉบับที่ ๑ จำนวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ 

จำนวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจำอยู่
ที่สถานีอนามัย จำนวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจำ ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อน
ของอำนาจหน้าที่และเขตพื้นที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรื อองค์การบริหารส่วนตำบล ท้าให้การ
จัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ทำให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม 

และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐  ของรายได้
รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจำเป็นต้องพึ่งพาเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามลำดับ ส่งผลให้ อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
หนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งท่ีตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยว
ที่มีช่ือเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเตบิโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าว
ได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ไทยกำลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง  รับสินบน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้  เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์
จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มขึ ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมาย
เกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ  ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้  ดังปรากฏตามดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทย
ได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่า
ประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖  ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่ม
อาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ 

คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปช่ันน้อย) 

 

 

 

(38) 

 



๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 

๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลีย่ร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ามัน
เฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ย
ร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) กำลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ 
๑๓ ตามลำดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดย
มีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งทำให้เศรษฐกิจไทยจะ 

สามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณี
เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวทำให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กบัดัก
ประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากข้ึน เมื่อคำนึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกำลังแรงงานท่ีจะหด
ตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น  (๒) 

ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศ
รายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอาย ุ(๓) จำนวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผล
ให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  

 (๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อ
ยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ำสำหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศ
สำคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงท่ีจะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะทำให้คนไทยได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้อง
แบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนกำลังแรงงานทำให้
ต้องนำเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะ
ฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่
จำเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของ
ระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่
เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะคำนวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจำลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ำในปี 
๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อป ี

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ำ 



ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ำด้านรายได้  โอกาสการเข้าถึง
บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ  นำไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่
ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม  จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยัง
กลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาส 

(39) 

 

และรายได้สูง ทำให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐  ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มี
ความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ำยังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ  อาทิ ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  การแย่งชิงทรัพยากร 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของเมือง
หลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่น้ันๆ จึงจำเป็นท่ีจะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การจัดบริการ
สาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า 

บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลง
และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะ
ชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี ้การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพ้ืนท่ีอาจส่งผลต่อการ 

เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ำลง และการลงทุนใน
ระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากข้ึน นอกจากน้ี ความต้องการแรงงานท่ีมากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือทำให้จำเป็นต้องมีการ
จัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจำนวนมาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราสำคัญๆ ที่จะชว่ย
สนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การ
เอกชนหรือองค์กรใดที่ดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน  มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี ่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวต่อ
สาธารณะเพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัด
ระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและ
สร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอำนาจและจัดภารกิจ อำนาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่าง
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องดำเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการ
รักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบ
ภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม  อาทิ 
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ



ประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาด
ใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ เพื่อรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่
สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอำนาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้
เหมาะสมมากข้ึน 

๓.๒ บริบทภายนอก 

๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔ -๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะ
เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอาย ุหมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศ
ที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่ม 

(40) 

 

ประเทศกำลังพัฒนาจะมรีะยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุท่ีสั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายจุะส่งผลให้มี
การขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากน้ี มีความต้องการสินค้าและบริการที่
เหมาะกับผู้สูงอายมุากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากสำหรบัประเทศไทยท่ีจะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ 

ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปทำงานใน
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 

การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ
การผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง  

Information Technology กับ Operational Technology หรือท่ีเรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยี 

อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิต
สินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 

(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต
เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย  ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘  จะนำมาซึ่งโอกาสที่
สำคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  ได้แก่ ๑) การลดข้อจำกัดในด้านอุปสงค์ใน
ประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสำหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบ
เข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้



ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิ
สติกส์ในการขับเคลื่อน 

เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว  จะมีการนำประเด็นด้านมาตรฐานของ
การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกดิการ
เคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและ
มาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ำปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรง
มากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสรา้งการเตบิโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒  

เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศ 

 

(41) 
 

สำคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกจิโลกท่ีมีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วกิฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ
และการเงินโลกหากมาตรการปฏริูปในประเทศสำคญัๆ ของโลกไมป่ระสบความสำเรจ็อย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัว
ของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ำเติมต่อสถานการณ์
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความ
แห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิด
ความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ 
ระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ำ เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การ 

สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น  จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การ
พัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดำรงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลง



ระหว่างประเทศเกี ่ยวกับการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้อง
เตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  

ประเด็นสำคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้ว
เมื่อวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ 

ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและ
การบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและ
ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 

๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การกำหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการ
วางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การ
พัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และ
ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 
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๔.๒ การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการกำหนดตำแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทำข้ึน 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งละโล
จิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบรกิาร (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 

๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕.๐ 

(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 

Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท 

(๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 



(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อป ี

 

(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐  (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕  ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัว
เฉลี่ยไม่ต่ำกวา่ร้อยละ ๔.๐ ต่อป)ี 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 

(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 

(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างท่ัวถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

(๕) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 

(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

(๓) มีการกระจายอำนาจท่ีเหมาะสม 
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๕. แนวทางการพัฒนา 

๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 

พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการ
ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดัน
ให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง
ทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 

สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากำลังคนและแรงงานให้มีทักษะ
ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  โดยยกระดับและ
พัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี  เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู ้ขั ้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่าง
พื้นที่การผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
ในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื ่อมโยงกันเพื่อ
ยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 

พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น  สามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจ
ท่ามกลางการดำเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและ
สนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น  ตลอดจนพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือ
เชื่อมโยงพ้ืนที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการ
เดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  ขยายขีด
ความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ  รวมทั้ง
พัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ  ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลติชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 

ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็น
สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อน
บ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน  ลงสู่ระดับที่จ้าเป็นสำหรับการสร้างความ
มั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึง
ปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ  รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการ
ประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับ



ศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้ำ ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจน
ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเช่ือมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ำ และ
ทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทาง 
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ทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ  เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกำหนดและจัดทำกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและ
รองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิง 

พื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ท่ีมีความเช่ือมโยงท้ังทางกายภาพ 

วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค
อาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์
รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็น
ฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน  เช่น โลจิสติกส์ และ
พลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ดิจิตอล ในการอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน  การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์  การจัดตั้ง
สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่
สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม 

 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะ
ฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ  วัยผู้สูงอายุให้มีการทำงานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์  มี
รายได้ในการดำรงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ  ที่จะ
ก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย 

(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อ
สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  

(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดย
การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  



(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง 

รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  

(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกำลังคนทั้งระบบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 

การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสำหรับ
ผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว  โดยพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข  บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็น
เอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการ 

(45) 
 

ใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ 

(Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) 

และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย  (Academic Hub) เพื ่อน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข
ภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความสำคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  (Health in All Policies) เพื ่อให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจำเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้ง
ในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้ง
พัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น  ตลอดจนการพัฒนา
นวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันสำหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 

๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดย
สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้
ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง  เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากน้ี เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร  ลด
ต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 

โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการ
สาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มี
รายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค กำหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่
อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดำเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จำเป็น
และเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการ
รับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 



๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทำกินในท่ีดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ำ
อย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  พรบ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงาน
และงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุง
และบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อมรองรับ
ความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนใน
เมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

(46) 

 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และ
การบริการ โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม  (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน  และ
ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอำนวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง  

และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ความสำคัญ
กับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน  

รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน  การ
ส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอำนวย
ความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยคำนึงถึง
ขีดจำกัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกำลังของทุกภาคส่วนนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อ
การบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  เพิ ่มพื้นที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเปน็ธรรม  

รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์  จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้  
กระจายการถือครองที่ดิน จัดทำฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า 

กำหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และกำหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ำ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ำ  



จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นท่ี เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ำ และองค์กรผู้นำ คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหาร
จัดการแร่โดยกำหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ำแร่มาใช้ประโยชน์  คำนึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต  บังคับใช้
มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที ่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดล้อม 

การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่
อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน 

รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ 

ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะเป็นลำดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งกำจัดขยะมูล
ฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการ
แปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินยัของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

 

 

(47) 

 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทำแผนแม่บทการบรหิาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน  หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงใน
ประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบ
การเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
ให้ความสำคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการ
รับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดทำแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติ
ให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 



๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั ้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการของ
ทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม  

เช่น คดีที่ไม่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพื ่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกจิ 

สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ  ในระดับพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 

รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

 

 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

➢ แผนพัฒนาภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) 

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด 

ประตูการค้าสู่สากล  โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา 

สินค้าเกษตรปลอดภัย  ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

1. พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน  และโลจิสติกส์เชื่อมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำ 

 โขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซี่ยน 

2. การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อ 

        เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลิดภัยที่มีศักยภาพ 

3. พัฒนาสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมและ 

        สุขภาพเพื่อเห็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างย่างยืน  

4. ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วน 



         ร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

 ➢ แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา 

วิสัยทัศน์ 

“แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย  สังคมเข้มแข็งภายใต้การเป็นประชาคมอาเซี่ยน” 

จังหวัดพะเยาจะเป็นแหล่งการผลิตโดยหลักการเกษตรที่เหมาะสม  มีความปลอดภัย และผลผลิตทางการ
เกษตรที่ก่อให้เกิดรายได้ที่สูงขึ้น  ภายใต้การเชื่อมโยงศักยภาพด้านการค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว  ความมั่นคง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  และสังคมที่เข้มแข็ง ภายใต้การเป็นประชาคมอาเซี่ยน 

พันธกิจ 

1. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัยในพ้ืนท่ีเป้าหมายเดิมและขยายในพื้นท่ีเป้าหมายใหม่ 
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และขยายมูลค่าการค้า

ชายแดน 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เรียนรู้วิถีขุมขนในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
4. ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งและอยู่

ร่วมกันอย่างมีความสุข  เพิ่มทักษะและสมรรถนะของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

5. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

6. ส่งเสริมความมั่นคงภายในแลชะตามแนวชายแดน 

 

เป้าประสงค์รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

1 2 3 4 5 6 

ส่งเสริมเกษตร
ปลอดภัยและ
การค้าการลงทุน
เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์เรียนรู้
วิถีชุมชนใน
แนวทาง
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

พัฒนาเมืองและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

สร้างคณุค่าและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

พัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมความ
มั่นคงภายใน
และตามแนว
ชายแดน 
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➢ แผนพัฒนาอำเภอดอกคำใต้ 

วิสัยทัศน์ 



“ดอกคำใต้งาม  เมืองน่าอยู่  การเกษตรปลอดภัย  ภายใต้ประชาคมอาเซียน” 

ดอกคำใต้มีถนนสายดอกไม้  มีทุ่งทานตะวันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในเส้นทาง R3A ออกเชียงของไป
ประเทศจีน และออกด่านบ้านฮวก อำเภอภูซาง  ไปหลวงพระบาง ประเทศ สปป.ลาว  ซึ่งกำลังผลักดันให้เป็นด่านถาวรใน
อนาคตและมีพื้นที่การเกษตรเป็นแหล่งผลผลิตทางการเกษตร  ข้าวหอมมะลิที่มีช่ือเสียง  ก่อให้เกิดรายได้ที่สูงขึ้น  ภายใต้การ
เชื่อมโยงการค้า การลงทุน  การท่องเที่ยว มีวัฒนธรรมประเพณี  สังคม  ท่ีเข้มแข็งภายใต้ประชาคมอาเซียน 

 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริมพัฒนาการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจรในพื้นที่ 
2. ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำและเส้นทางคมนาคม 

3. การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอดอกคำใต้ให้เชื่อมโยงกันแหล่งท่องเที่ยวอื่นทั้งภายใน
จังหวัดและระดับภูมิภาค 

4. ขจัดปัญหาความยากจน  ส่งเสริมอาชีพให้เกิดรายได้ให้ขุมขนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นหลัก 

5. ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม 

6. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอนุรักษ์ ประเพณีของท้องถิ่น 

7. สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
 

เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรแบบครบวงจร  มีมาตรฐานการผลิตที่ทันสมัยก้าวสู่สินค้าท่ีมีคุณภาพ 

2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค  บริโภค และการเกษตร 

3. พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความสะอาดและปลอดภยั 
 

 

4. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์วิถีชีวิต มีรายได้ที่มั่นคง มีความเป้นอยู่ท่ีดีขึ้น 

5. ประชาชนยืดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไหใช้ในการดำรงชีวิตมรีายได้ที่มั่นคง มีความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น 

6. ต้องการให้ชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้  แหล่งน้ำ ดินใหอุ้ดมสมบรูณ์ตลอดไป 

7. ราษฎรในชุมชนมีจติสำนึกให้ช่วยกันดูแลชุมชน เพื่อให้ชุมชนปลอดภัยจากอาชญากรรมทุกรูปแบบ 

ประเด็น 

ยุทธศาตร ์

1 2 3 4 5 

ส่งเสริม
การเกษตร
ปลอดภัย การค้า
การลงทุน และ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่น 

สร้างคณุค่า
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ให้อยู่ดีกินด ี

พัฒนาเมือง
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

พัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมความ
มั่นคงภายใน 
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2.กรอบยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๒.๑ วิสัยทัศน์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดม
คติ  ซึ ่งเป็นจุดมุ ่งหมายความคาดหวังที ่ต้องการให้เกิดขึ ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ ่งจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้
กำหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 
           “เศรษฐกิจดี สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั่วถึง  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
สะอาดปลอดสารพิษ  ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  และสามารถพึ่งพา

ตนเองได้” 
 

 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ งร่วมกับประชาคมท้องถิ ่น  ส่วน
ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สันโค้ง  5  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑)  ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

๑.๑)  ความทั่วถึงของถนนกับความจำเป็นในการใช้สัญจรไปมา 

๑.๒)  การดูแล  บำรุง  รักษาถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 

๑.๓)  ความสะดวก  ความปลอดภัยของถนนในการสัญจรไปมา 

๑.๔)  การให้บริการน้ำดื่ม  น้ำใช้แก่ประชาชนในเขตพื้นท่ี 

๑.๕)  ความเพียงพอปริมาณน้ำดื่ม  น้ำใช้แก่ประชาชนในเขตพื้นท่ี 

๑.๖)  ความสะอาดปลอดภัยของน้ำดื่ม  น้ำใช้แก่ประชาชนในเขตพื้นท่ี 

๑.๗)  การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอในการทำการเกษตรในเขตพื้นท่ี 

๑.๘) มีการตรวจสภาพน้ำเพื่อการเกษตร เช่น ปริมาณออกซิเจนเหมาะสม อุณหภูมิเหมาะสม มี
ความเค็มเหมาะสมและไม่มีสารพิษปนเปื้อน  เป็นต้น 

๑.๙)  ความส่องสว่างบริเวณถนนสายหลัก 

๑.๑๐) ความส่องสว่างบริเวณถนนสายรอง 

๑.๑๑) ความส่องสว่างบริเวณทางแยก 

๑.12) ความส่องสว่างบริเวณสนามกีฬาชุมชน                                  



๑.๑3) )  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามศักยภาพของชุมชน 

๑.๑4) การซ่อมบำรุงหรือทำความสะอาดอุปกรณ์ให้บริการไฟฟ้า 

๒)  ด้านพัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม 

๒.๑)  การส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มสตรี 

๒.๒)  การจัดตั้ง  ปรับปรุงและการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๒.๓)  การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้พิการและด้อยโอกาส 

๒.๔)  การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในชุมชนร่วมกลุ่มกันจัดทำกิจกรรมในทาง
สร้างสรรค์กิจกรรมการพัฒนาต่างๆ  เช่น  ด้านศาสนา  ด้านกีฬาและการออกกำลังกาย  เป็นต้น 

๒.๕)  การให้ความสำคัญต่อการดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือผู ้สูงอายุ ผู ้พิการ ผู ้ป่วยเอดส์  
ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นท่ี 

๒.๗)  การให้ความสำคัญต่อการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในพื้นที่ 
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๒.๘)  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการแก่ประชาชน 

๒.๙)  การเฝ้าระวังทางโภชนาการและแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารและโรคอ้วนให้เด็กอายุ  
ระหว่าง  ๐ - ๖ ป ี

๒.๑๐) การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสำคัญในองค์การบริหารส่วนตำบล 

๒.๑๑) การให้ความรู้และคำแนะนำในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและดูแลสุขภาพหญิงมีครรภแ์ม่
และเด็ก 

๒.๑๒) การเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน 

2.13) ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ในตำบล 

2.14) ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลและโรงเรียนในพื้นที่ 

2.15)ส่งเสริมอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน  วัสดุรายหัว ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ 

2.๑6)  การดูแลรักษา อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม  ศาสนาและการส่งเสริมสนับสนุนวิถี
ชีวิต ภูมิปัญญาและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น 

2.17)  การส่งเสริมจริยธรรม  คุณธรรมและศิลปะอันดีของครอบครัวและชุมชน 

 

3)  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.๑)  การส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำ
กลับมาใช้ประโยชน์ 



3.๒)  การรณรงค์การปลูกต้นไม้หรือการดูแลรักษาต้นไม้  เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

3.๓)  การให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.๔)  การรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3.๕)  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทำการเกษตรปลอดสารพิษ 

 

4)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

4.๑)  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่ 

4.๒)  การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชน 

4.๓)  การส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติดและลดอัตราการติดยาเสพติดใน
เยาวชนและประชาชน         

5. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

   5.1 บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 

   5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และการมสี่วนร่วมของประชารัฐ 

   5.3 พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจดัการที่ดีและม ี

               ประสิทธิภาพ 

   5.4 ส่งเสริมสนบัสนุนการบูรณาการทำงานและพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน 

               ท้องถิ่น 
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 ๒.๓  เป้าประสงค์ 

  ๑)  มีระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการข้ันพื้นฐานอย่างเพียงพอ 
๒)  สามารถยกระดับการศึกษาอนุรักษ์  ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ 
๓)  ชุมชนและสถานที่สาธารณประโยชน์มีการดูแลรักษาความสะอาด 
๔)  ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข  มีความมั่นคงปลอดภัย  ชุมชนเข้มแข็ง 
๕)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นปลูกผังประชาชนในท้องถิ่น 
 

 ๒.๓  ตัวชี้วัด 



   ๑)  ร้อยละของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีถนนและมีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพิ่มมาก 

ขึ้น 

   ๒)  ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการ  

   ๓)  ร้อยละของประชาชนมีการศึกษามากขึ้น และศลิปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 

   ๔)  ร้อยละของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   

   ๕)  ร้อยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

   ๖)  ร้อยละของชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และพึ่งตนเองไดม้ากขึ้น 

   ๗)  ร้อยละของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล น่าอยู่อยา่งสงบสุข  

   ๘)  ร้อยละของการบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ  

   ๙)  ร้อยละของการบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลมีผลการปฏิบัติงานท่ีม ี

ประสิทธิภาพ  

 

 ๒.๔  ค่าเป้าหมาย 
  ๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็วร้อยละ80 
  
   ๒)  ประชาชนมีการศึกษาและบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามร้อยละ90  
  

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้อัตราเพิ่มข้ึนร้อยละ5 
  

๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุขร้อยละ60 
  

๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ
60  
 

๒.๖  กลยุทธ์ 
๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภค

และบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 

๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะ
และศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

๓)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน  
เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร  

ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่วยและเพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาด 



๔)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนา
บทบาทและคณุภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน  พัฒนาคณุภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 

(53) 

 

๖)  ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน
ในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

๗)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและ
ความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

๘)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช  
โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๙)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ 

๑๐)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

  ๑๑)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

๑๒)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 ๒.๘ แผนงาน 
  ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 



  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  ๖) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
  ๗) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ๘) แผนงานงบกลาง 
  ๙) แผนงานการพาณิชย์ 
 
 
 
 
 
 

(54) 
๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
ในภาพรวม  ดังนี้ 
   
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบล     

เป้าประสงค ์ 

ตวัช้ีวดั 

ค่าเป้าหมาย 

จดุยืนทางยุทธศาสตร ์



 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นสี ่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 

Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสภานะการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 

      ประชาชน  ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง 

        ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 

     มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก  เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผ่นดินเชื่อมโยงระหว่าง 
ถนนพะเยา – เชียงคำ  

    ➢  มีรถโดยสารประจำทางสายอำเภอดอกคำใต้–พะเยา–กรุงเทพ  

    ➢  มีรถโดยสารประจำทางสายจุนผ่านดอกคำใต้ไปเชียงใหม่ 

    ➢  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   

    ➢  มีสวนสาธารณะ  ๓  แห่ง มีแหล่งเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม 22 แห่ง ได้แก่  

    ➢  มีตลาดสดของเอกชน  2  แห่ง 

    ➢  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว  อ้อยและ
มัน เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 

(55) 

 

    ➢  มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.  3  โรงเรียน  สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดบัประถมศกึษา   

    ➢  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง 

    ➢  มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  คือ  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลสันโค้ง  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันโค้ง บ้านจำไก่ 

    ➢  มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการในพื้นที่ 

    ➢  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 

➢  ผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

➢  มีระบบประปาเพิ่มขึ้นทำให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  

    ➢  องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง มีศักยภาพเพียงพอท่ีรองรับการบริการสาธารณะและแกไ้ข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 



    ➢  มีสนามกีฬาเอนกประสงค์  จำนวน  1  แห่ง สนามบาสเกตบอล  ๑ แห่ง   สนามฟุตบอล  ๑ 
แห่ง  สนามตะกร้อ จำนวน  ๓  แห่ง สนามเด็กเล่น  ๑ แห่ง สนามกีฬาเทนนิส ๑ แห่ง   

    ➢  มีประเพณีสรงน้ำพระธาตุ 

    ➢  มีวัด   5  แห่ง   สำนักสงฆ์   5  แหง่  

    ➢  ชุมชนในองค์การบริหารส่วนตำบล มีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชน
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

    ➢ มีการให้บริการด้านการสื่อสารของบริษัททีโอที แคทเทเลคอม และมีสัญญาณโทรศัพท์ไร้สาย
ของ ของเอกชนหลายบริษัท   

    ➢  มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  ธนาคารข้าว ฯลฯ 

    ➢  มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 

    ➔  คนในวัยทำงาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทำในเมืองและต่างประเทศ 

    ➔  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้ขาด
รายได้ 

    ➔  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม
อาชีพอย่างเข้มแข็ง 

    ➔  องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพลง  เพราะต้อง
นำมาจากแหล่งอื่นหรือในเมืองใหญ่  จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น  น้ำมัน  เสื้อผ้า  นุ่งห่ม  ฯลฯ   

    ➔  ขาดแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ  เนื่องจากต้อง
สูบน้ำจากแม่น้ำชี ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม 

    ➔  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 

    ➔  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนท่ี  

    ➔  องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจำกัด 

    ➔  ไม่มีตลาดสดที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง 

 

 

 

(56) 
 



    ➔  แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น  ธนาคารพาณิชย์  มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการ
ติดต่อ                ➔  ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณจำนวน
มาก 

 

๓)  โอกาส (O : Opportunity) 

      จังหวัดพะเยา สามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง  ที่มี
แผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                                   

      มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

      ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบราชการทำให้
พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

      รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

     

๔)  ข้อจำกัด (T : Threat) 

      มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่าง   องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ  องค์การ
บริหารส่วนตำบลป่าซาง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมและองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ 

      ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  มี
งบประมาณจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตามกฎหมายอื่น  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

      งบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 

     กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานทำให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 

      การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ทำให้การปฏิบัติงาน เกิดความ
ล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

             ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพิ่มขึ้นเพ่ือให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

      การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้  ต้อง
อาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ทำได้ยากมาก 

 

   ๖)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  

          องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพื่อช้ีให้เห็นถึงศักยภาพ  
ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    

 

(๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา 
  ➢  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจำแนกได้ดังนี้ 



๑)  มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ ๗๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมี
นโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตำบลไม่
สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ  จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  การ
แก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี  และ
วิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้   

 
 

(57) 
องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ
ถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

๒)  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้
ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วน
ตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย 
เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหาร
ส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผล
เพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  
    ➢ ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 

     จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรในพื้นที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง 
ปัญหาคือ มีจำนวน   ๑๑  ครัวเรือน  ท่ียังต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การแก้ปัญหาคือองค์การบริหาร
ส่วนตำบลได้มีโครงการซ่อมแซมบ้านคนจน  แต่งบประมาณมีจำกัดถ้ามีงบประมาณที่มากกว่านี้องค์การบริหารส่วนตำบลก็จะ
ดำเนินการให้ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  บ้านเรือนส่วนมากมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนื่องจากองค์การบริหารส่วน
ตำบลมีการดำเนินโครงการประกวดชุมชนทุกปีมีเพียงบางครัวเรือนท่ียังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะในชุมชนมี
การเกิดมลพิษเพียงเล็กน้อย เพราะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ำสำหรับบริโภค 
โดยบางครัวเรือนซื้อน้ำท่ีบรรจุในถังหรือขวด  แต่หลายครัวเรือนบริโภคน้ำที่ได้จากน้ำฝน   

ทำให้เกิดปัญหาน้ำดื่มที่ยังไม่สะอาดเท่าที่ควร การแก้ปัญหาเบื้องต้นคือประชาสัมพันธ์ให้มีการปิดฝาภาชนะให้มิดชิดและมทีี่
กรองน้ำฝนหรือการต้มน้ำให้เดือดก่อนเก็บไว้ดื่ม    

 

(๒)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
จากการสำรวจข้อมลูพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตร ร้อยละ  ๗๐ เช่น 

ข้าว ข้าวโพด ถั่วเขียว ตามลำดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการทำการเกษตร  และมีรายไดจ้ากสตัว์เลีย้งไม่มาก  คนอายุ ๑๕ – 
๖๐ ปีมีอาชีพและรายได้ และที่ไมร่ายได้มี ๑๖ คน  ผู้สูงอายุ  ๖๐  ปีขึ้นไป  ร้อยละ  ๙๐  มีอาชีพและมีรายได้  ถ้าเปรียบเทียบ
อัตราการว่างงานท้ังจังหวัด ร้อยละ ๐.๙๗  ถือว่าอัตราการว่างงานของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีอตัราที่ตำ่
กว่ามาก  ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจา้งทั้งในพื้นที่และนอกพ้ืนท่ี  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางชุมชน
ส่วนมากมีอาชีพค้าขาย  มหี้างร้าน  ร้านค้า  ทำให้รายได้มากจากการค้าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล
จึงไม่เท่ากัน แตป่ัญหาก็คือ รายไดเ้ฉลี่ยต่ำกว่าคนละ  ๓๐,๐๐๐  บาทต่อปี    ร้อยละ ๗๕  ไมม่ีการเก็บออมสาเหตุเป็นเพราะว่า
ราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ำค่าครองชีพสูง  มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง  ประชากรมีพื้นที่ในการทางเกษตรบางส่วนในท่ีที่มีน้ำ



ท่วมเป็นประจำ  บางพื้นที่ภาวะฝนท้ิงช่วง มีพื้นท่ีในการทำการเกษตรน้อย การขยายตัวของประชากรเพิ่มขึ้นมาก เริม่เกิดเป็น
ชุมชนแออัดและส่งผลกระทบกับสภาวะแวดล้อม  เช่น ปริมาณการปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือนลงสู้รางระบายน้ำมมีากขึ้น  เกิด
ปัญหาการร้องเรียนมายังองค์การบริหารส่วนตำบล  การแก้ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ไดล้งพื้นที่แก้ไขปัญหาในทุก
ครั้ง รวมทั้งไดจ้ัดโครงการทำความสะอาดท่อและรางระบายน้ำในชุมชน โดยการจ้างแรงงานในชุมชน ผลทีได้ปัญหาการระบาย
น้ำลดลง  ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมมากข้ึน  และทำให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้
แก้ไขปัญหาโดยจดัโครงการส่งเสรมิอาชีพ  เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อุดหนุนกลุ่มอาชีพ
ในชุมชน  แต่การพัฒนาด้านนี้ยงัไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร  เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรูด้้านการบริหาร
จัดการและความรู้ด้านการตลาด   

 

 

 

(58) 

           (๓)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   

➢ ด้านแรงงาน 

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในกำลัง
แรงงาน ร้อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับ
จังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพ้ืนท่ี  รวมทั้ง
แรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  
ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนท่ีไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้
ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

➢ ด้านสขุภาพและสาธารณสุข 

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัด
กรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  
โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่
ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานสาธารณสุข 
โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้
กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ  และ
ประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนตำบลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือ
กับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   

 

 

➢ ด้านการศึกษา 

    จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  
เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อช้ัน



มัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่
สามารถท่ีจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล  ได้จัดกิจกรรม 

ให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกัน
จัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน    

  

➢ ด้านค่านิยมของคนในพืน้ที ่

    จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  และ
ประชากรบางรายที่ไปร่วมทำกิจกรรมของศาสนาคริสต์ด้วย  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความร่วมมือกันทำ
กิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็น
ครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลคือ จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  พยายาม
ที่จะให้ทุกส่วนทุกฝ่ายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ให้ชุมชนเห็นความสำคัญของครอบครัว  เช่น  
การแข่งขันกีฬาชุมชน  แอโรบิคเด๊นส์  งานประเพณี  เป็นต้น 

   ➢ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูก
วิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพรบิทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  
ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาท
ของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่าง 

  (59) 

มาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  
และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ  การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  เพื่อ
ระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกัน
หลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่
สามารถดำเนินการได้              

 

   ➢ ด้านยาเสพติด  

    ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบล  ถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า 
เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วยสอดส่องดูแล
อยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  
การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือ
ตำรวจแล้วแต่กรณี ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

 

(๔)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลส่วนมากเป็นพ้ืนที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  

ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติ



ในพื้นที่  ก็ได้แก่ ภูเขา ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ หรือไม่ก็เป็นน้ำกร่อย  ไม่สามารถที่จะนำน้ำจาก
ใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ำดิบจากแหล่งอ่ืน  และน้ำฝน  น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดู
ฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำได้เพียงพอสำหรับการเกษตรได้
เพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  การ
แก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชน  เช่น โครงการคัดแยกขยะจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูก
ต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่น
สวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   
 

(๕)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั ้งเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการเลือก

ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การ
แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้นำ  เจ้าหน้าที่ที ่มีหน้าที่รับผิดชอบให้
ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  
เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบล  ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  จากผลการประชุมทุกครั้งที่
องค์การบริหารส่วนตำบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  
ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์ 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดโครงการ
อบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบล  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอื่นๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อนำความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นๆ  
และองค์การบริหารส่วนตำบลมีโครงการจัดซื ้อเครื ่องมือเครื ่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ  มีอัตรากำลังพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งจำกัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ 

(60) 

 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

   ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนั ้น  ได้ทำการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 

แนวโนมอนาคต 

๑. พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ำใน
การเกษตรและนำ้ประปา
สำหรับอุปโภค-บรโิภคยังไม่

- แหล่งน้ำและน้ำประปา
ในการอุปโภค-บรโิภค 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

- ประชาชนมีแหล่งน้ำ
และมีน้ำประปาใช้
อย่างพอเพียงมี



 พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถ
ดำเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะ
ในเขตองคก์ารบริหาร
ส่วนตำวบล 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได ้

๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ำยังไม่เพยีงพอ เกิด
การอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความรำคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ำ - พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

- มีรางระบายนำ้
สามารถระบายน้ำได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
รำคาญ 

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้นและองค์การ
บริหารส่วนตำบลไม่
สามารถดำเนินการได้
เนื่องจากพื้นที่ยงัไม่เปน็ที่
สาธารณะ จะดำเนินการได้
ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่
สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ดำเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

 

๒. ด้านพัฒนาสังคม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม  

๑) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

ในพื้นทีไ่ม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  โรคระบาด  
โรคติดต่อ 

๒) ประชาชนในพืน้ที่ป่วย
เป็นโรคเร้ือรังแนวโน้มที่
เพิ่มข้ึน เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผูป้่วย 

 

(61) 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 

แนวโนมอนาคต 



 ๓) ปริมาณขยะและน้ำเสีย
เพิ่มมากข้ึน 

 - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

- ปริมาณขยะและน้ำ
เสียถูกกำจดัให้หมด
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางราย
มีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่อยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึนทำให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนทำให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

- ควบคุมการก้อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิด
ปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ำท่ียังไม่
สะอาดและมสีิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ำฝน น้ำท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ 
มีตะกอน  

- การอุปโภค-บรโิภค - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

- ประชาชนบริโภคน้ำ
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 

 

- เด็กนักเรียนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาที่สูงข้ึน มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

๒) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม
ลำพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
องค์การบริหารส่วน
ตำบล  

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ด ี
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 

แนวโนมอนาคต 



ความต้องการ 

3. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1) เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเคม็และ
น้ำใต้ดินเป็นน้ำเค็มหรือมีรส
กร่อย ไมส่ามารถใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภคได ้

- ดินและน้ำใตด้ิน - พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

- ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จดัหาแหล่งน้ำ
จากแหล่งอ่ืนเพิ่มมาก
ขึ้น   

 ๔) มีปัญหาเรื่องขยะและน้ำ
เสียเพิม่มากข้ึนส่งกลิ่นเหม็น
รำคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

- ปัญหาขยะและน้ำ
เสียลดลง 
ผู้ประกอบการ
สามารถกำจัดขยะ
และน้ำเสียเองได้โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน  

๔. ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมเีพิ่ม
มากขึ้นอาจทำให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบ
เพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

๒) มีการทำลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 

รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปดิ  
การให้ผู้นำ อปพร. 
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาวิวาท 

๕. ด้านการบริหาร
ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

 

๑. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ 

๑.ร้อยละของ
สถานพยาบาลที่ไดร้ับการ
รับรองคุณภาพ HA (%) 

๒. ร้อยละของครัวเรือนท่ี
เข้าถึงน้ำประปา (%) 

๓. ร้อยละของครัวเรือนท่ี
เข้าถึงไฟฟ้า (%) 

๔. ร้อยละของประชากรที่
เข้าถึงอินเตอร์เน็ต (%) 

๑.เพิ่มขีด
ความสามารถการ
ให้บริการภาครัฐ 

๑. เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัตริาชการ 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 

แนวโนมอนาคต 

  ๕. จำนวนครั้งท่ีให้บริการ
ภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และ
เอกชน เชิงรุก (ครั้ง) 

๖. ร้อยละความสำเร็จ
ของการเบิกจ่าย
งบประมาณ (%) 

๗. ร้อยละของภาษี
ท้องถิ่นที่จัดเก็บรายได้ ไม่
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(%) 

 

 

 

 

 

๒. เพิ่มขีดความการ
จัดเก็บรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

 ๒. เพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนาองค์กร 

๘. ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อ
ประสิทธิภาพการพัฒนา
องค์กร (%) 

๓. การพัฒนา
บุคลากร 

๔. การปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 

๕. การปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์กร 

๖. การสร้างความ
โปรงใสในองค์กร 

๒. เพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์กร 
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ส่วนท่ี 3 

 

 
 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ งานก่อสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองช่าง องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลสัน
โค้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการเกษตร สำนักปลดั 

   

   

๒ ด้านพัฒนาสังคมการศึกษา
และวัฒนธรรม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

สำนักปลดั 

บริหารงานท่ัวไป แผนงานศาสนาและ 

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

บริหารงานท่ัวไป สาธารณสุข สำนักปลดั 

บริหารงานท่ัวไป แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

บริหารงานท่ัวไป สาธารณสุข สำนักปลดั 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็ง 

สำนักปลดั 

๔ ด้านรักษาความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อย 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็ง 

สำนักปลดั 

การน าแผนพฒันาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบติั 



บริหารงานท่ัวไป รักษาความสงบภายใน สำนักปลดั 

บริหารงานท่ัวไป ป้องกันและบรรเทาสา
ธารภัย 

สำนักปลดั 

5 ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป สำนักปลดั 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

สำนักปลดั 

5 5 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 13 แผนงาน 3 สำนัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 บัญชีโครงการพั



   แบบ ผ.02 
2 บัญชีโครงการพัฒนา  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

                                                                            องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 ก่อสร้าง
อาคาร
อเนกประสงค์  
หมู่ที่ 2 

เพื่อก่อสร้าง
อาคาร
อเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 2 

-อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตามแบบ อบต.
กำหนด 7X11.50 เมตร 
(สถานท่ี ซอย3 ข้างปั้ม) 
(หน้าบ้านนายสายทอง สุยะตะ๊)            

 
 
300,.000 
300,000 

 
 
300,000 
300,000 

 
 
300,.000 
300,000 

 
 
300,000 
300,000 

 
 
300,.000 
300,000 

จำนวนอาคาร
อเนกประสงค์ 
ที่ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.
กำหนด 

ประชาชนมี
อาคาร
อเนกประสงค์
สำหรับใช้ทำ
กิจกรรมต่างๆ
ในหมู่บ้าน 

อบต. 
สันโค้ง 

2. โครงการ
ปรับปรุงถนน
การเกษตร/
ด้วยการลงหิน
คลุก 
หมู่ที่ 3 

เพื่อปรับปรุง
ถนน
การเกษตร
ดว้ยลงหินคลุก  
หมู่ที่ 3 

ถนนการเกษตร -ซอยขวัญชัย ยาว 1 กม. 
-ซอยโรงเรยีน ยาว 1 กม.   
-ซอย 5 ยาว 1 กม. 
-ซอย ป่าหอบ ยาว1,200ม. 
- สายโคขุน ยาว 500 ม. 
- หลังโรงเรียน  ยาว 1 กม. 

500,000 
500,000 
500,000 
550,000 
300,000 
500,000 

500,000 
500,000 
500,000 
550,000 
300,000 
500,000 

500,000 
500,000 
500,000 
550,000 
300,000 
500,000 

500,000 
500,000 
500,000 
550,000 
300,000 
500,000 

500,000 
500,000 
500,000 
550,000 
300,000 
500,000 

จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซมและลง
ตามแบบ อบต. 
สันโค้ง กำหนด 

ประชาชนใน
พื้นที่และ
ใกล้เคียง
เดินทางสัญจร 
ได้สะดวก 
 

อบต. 
สันโค้ง/
และขอรับ
สนับสนุน
จาก
หน่วยงาน
อื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 



ผลผลติของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
3. โ ค ร ง ก า ร

ปรับปรุงถนน
เ พื่ อ
ก า ร เ ก ษ ต ร
ด้วยการลงหิน
คลุกหมู่ที่ 5 

เพื่อปรับปรุง
ถนน
การเกษตร
ด้วยการลงหิน
คลุก       
หมู่ที่ 5 

-ถนนการเกษตรหมู่ที่ 5 ก. 3 ม.ยาว 5 กม. 
-ซอย นายแสวง ก 3 ม.ยาว 800ม. -ซอย 
นายมนู ก 3 ม. ยาว  150 ม. 
ซอยนายสมเหมือน ก. 3 ม. ยาว 1,400 กม.  
-ซอย นายบุญมี กว้าง 3 ม.ยาว 800ม.  
-ซอย นายนารี ก 3 ม.ยาว 200 ม. . 
-ซอย จิรารัตน์ ก 3 ม. ยาว 200 ม. . 
-ซอย นางต้อย ก 3 ม. ยาว 150 ม. . 
-ซอยไทตี้ กว้าง 3 ม. ยาว  500 ม. . 
-ซอยนายปริญญา กว้าง 3 ม. ยาว 600ม.  
-ซอย อุราญ ก 3 ม. ยาว 1,300 ม. . 
-ซอย ต้นเดื่อ ก 3 ม. ยาว 430 ม. . 
-ซอยนางวิไร ก 3 ม. ยาว 300 ม. . 
- ห้วยฝาหนีบ กว้าง 3.50 ม. ยาว 1,100 ม. 
-พ่อเก่ง วังทอง ยาว 800 ม. 
-สายบุญจันทร์ กุลชาติ  ยาว 800 ม. 
-สุริยันต์ ชมทรัพย์ ยาว 800 เมตร 
-เลิศเสน่ห์ อุทโท ยาว 150 เมตร 
-ซอยดงมุ้น ตอนบน ยาว 800 เมตร 
-ไพจิตร ทุเสนฮด ยาว 500 เมตร 
-ซอย จำบอน ยาว 1,200 เมตร. 
-ห้วยผาหนีบ  ยาว 2 กม. 
บุปผาราม กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 เมตร 
ซอยต้นยาง กว้าง 4 ยาว 800 เมตร 
(ตามแบบ อบต.สันโค้ง กำหนด) 
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จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซมตาม
แบบ อบต. 
สันโค้ง กำหนด 

ประชาชนใน
พื้นที่และ
ใกล้เคียง
เดินทางสัญจร
เพื่อ
การเกษตรได้
สะดวก 

อบต. 
สันโค้ง

และขอรับ
สนับสนุน

จาก
หน่วยงาน

อื่น 



 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

4. โครงการ
ปรับปรุง
ถนน
การเกษตร
ด้วยการลง
หินคลุก 
หมู่ที่ 7 

เพื่อปรับปรุง
ถนนทาง
การเกษตร
ด้วยการลงหิน
คลุก  
หมู่ 7 

-ถนนการเกษตรหมู่ที่ 7 เมตร กว้าง 3 ม.ยาว 2 กม. 
-ซอย 3 ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร 
-ซอยคอกหมู สันโค้ง-สว่างอารมณ์ กว้างเฉลี่ย3 
เมตร ยาว 2 กิโลเมตร   
-ถนนหมู่ที่ 7 เช่ือมไปหมู่ที่ 1  ยาว 2.5 กม. 
-ถนนการเกษตร ซอย 1 ไปคอกหมูนายอู๊ด ขันแก้ว
เชื่อมไปยังหมู่ท่ี 1 ยาว 3 กม. 
-ผู้ช่วยปภังกร ถึง สุดซอย  3 กม. 
 (ตามแบบ อบต.สันโค้ง กำหนด) 
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จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม
ตามแบบ 
อบต. 
สันโค้ง 
กำหนด 

ประชาชนใน
พื้นที่และ
ใกล้เคียง
เดินทางสัญจร
เพื่อการ 
เกษตรได้
สะดวก 

อบต.สัน
โค้ง/และ
ขอรับ

สนับสนุน
จาก

หน่วยงาน
อื่น 

5. โครงการ
ปรับปรุง
ถนน
การเกษตร
ด้วยการลง
หินคลุก 
หมู่ที่ 8  

เพื่อปรับปรุง
ถนนทาง
การเกษตร
ด้วยการลงหิน
คลุก  หมู่ 8 

-ถนนการเกษตร -สายห้วยโป่งตอนบนกว้างเฉลี่ย 3 
เมตร ยาว 1 กม.  
-สายห้วยโป่งตอนบนฝั่งซ้าย ยาว 1 กม.  
-สายพ่อแสวงทางแยกขวามือ ยาว 1 กม. 
-สายป่ายาง นายธานี กันทะหมื่น เช่ือมถนน วัดป่า
ยาว 2 กม. 
- สายดอกรัก สมเงิน ยาว 2 กม. 
(ตามแบบ อบต.สันโค้ง กำหนด) 
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จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 
 

ประชาชนใน
พื้นที่และ
ใกล้เคียง
เดินทางสัญจร
เพื่อการกา
เกษตรได้
สะดวก 

อบต.สัน
โค้ง/และ
ขอรับ

สนับสนุน
จาก

หน่วยงาน
อื่น 

6. โครงการ
ปรับปรุง
ถนน
การเกษตร
ด้วยการลง
หินคลุก 
หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุง
ถนน
การเกษตร
ด้วยการลงหิน
คลุก  
หมู่ 1 

ถนนการเกษตร -ซอย 5กว้างเฉลีย่ 3 ม. ยาว 1 กม 
-หน้าปั้มแก๊สถึง ทุ่งนา นางเบญทิพย์ ยาว 1 กม. 
-ซอยจ่าน้อย ยาว 5 กม. 
-ข้างบ้านนายวินัย ยาว 1 กม. 
-สายข้างสสุาน  ยาว 1 กม. 
ทุกสายกว้าง เฉลี่ย 3 เมตร หนา 0.10 เมตร 
(ตามแบบ อบต.สันโค้ง กำหนด) 
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จำนวนถนน
ถนนท่ีได้รับ
การ
ซ่อมแซม  

ประชาชนใน
พื้นที่และ
ใกล้เคียง
เดินทางสัญจร
เพื่อ
การเกษตรได้
สะดวก 

อบต.สัน
โค้ง/และ
ขอรับ

สนับสนุน
จาก

หน่วยงาน
อื่น 



 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาด

ว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

7. โครงการ
ถนน
การเกษตร
ด้วยการลง
หินคลุก  
หมู่ที่ 2 

เพื่อปรับปรุง
ถนน
การเกษตร
ด้วยการลงหิน
คลุก  
หมู่ที่2 

ถนนการเกษตร-ซอย 1 บ่อนไก่ยาว 3 กิโลเมตร  
-ซอยพ่อตา ขันคำยาว 2 กิโลเมตร 
 -ซอยพ่อหลวงบุญยังยาว 2 กิโลเมตร  
–สายเข้านาพ่อวันไชยวรณย์าว 1 กม. 
ซอย 3แยกเข้านาหนานจรญัยาว 1,500 เมตร 
สายห้วยปางช้างตอนลา่งยาว 2,500 กิโลเมตร  
ซอยบ้านนางละเอียด ศรสีวัสดิ์ ยาว 100 เมตร  
ซอย 5 ยาว 300 เมตร 
แยกซอย 3 (นายจรัญ )ยาว 500 เมตร 
ซอย 3 ห้วยปางช้าง ยาว 3 กม. 
ซอย 3 แยกคอนเวิส นายเพิก คำแสง ยาว 150 ม. 
สายหน้ายางมะตอยเชื่อมหมู่ที่ 7 ยาว 1 กม. 
สายป้อหลางบุญยัง ยาว 1.5 กม. 
สายบ่อนไก่ แยกนายมิ่งดวงแก้ว ยาว 1.5 กม. 
ห้วยปางช้างแยกคอนเวิร์สนายวิเชิญ 1 กม. 
บ่อนไก่แยกนายพ่อคำ คำปา ยาว1.5 กม. 
ถนนการเกษตรสายพ่อศรีวัน ไชยวรณ์ยาว 1 กม. 
ถนนเพื่อการเกษตรซอย 5 ยาว 2 กม. 
สายสระน้ำ หมู่ที่ 2 ยาว 300 เมตร. 
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จำนวนถนน
ถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซมตาม
แบบ อบต. 
สันโค้ง 
กำหนด 

ประชาชน
ในพื้นที่
และ
ใกล้เคียง
เดินทาง
สัญจรเพื่อ
การเกษตร
ได้สะดวก 

อบต.สันโค้ง/
และขอรับ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน 

8. โครงการ
ปรับปรุงถนน
การเกษตร
ด้วยการลงดิน
ลูกรังม.1 

เพื่อปรับปรุง
ถนนการเกษตร
ด้วยการลงดิน
ลูกรังหมู่ที่ 1 

ตรงข้ามโรงบรรจุกา๊ซ ยาว 2 กม. 
ข้างบ้านจ่าน้อย ยาว 2 กม. 
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จำนวนดิน
ลูกรังท่ีไดร้ับ
การลง 

ถนน
สัญจรไป
มาได้
สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.สันโค้ง
และขอรับ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

9. โครงการ
ปรับปรุงถนน
การเกษตร
ด้วยการลงดิน
ลูกรังบดอัด
แน่นหมู่ที่ 4 
(สว่าง) 

เพื่อปรับปรุง
ถนนการเกษตร
ด้วยการลงดิน
ลูกรัง หมู่ที่ 4 
(สว่าง) 

-ถนนการเกษตร -สายร่องชมพู ถึงหมู่ที่ 4 
สว่าง ยาว 3,500 เมตรกว้างเฉลีย่ 3 เมตร  
-สายร่องหมื่นกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 2 กม. 
-สายป่าก๋าว กว้างเฉลีย่ 3 ม.ยาว 2 
กิโลเมตร  
-ห้วยร่องช้าง ยาว 2 กม. 
 (ตามแบบ อบต.สันโค้งกำหนด) 
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จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 
 กำหนด 

ประชาชนใน
พื้นที่และ
ใกล้เคียง
เดินทางสัญจร
เพื่อ
การเกษตรได้
สะดวก 

อบต. 
สันโค้ง/

และขอรับ
สนับสนุน

จาก
หน่วยงาน

อื่น 

10 โครงการ
ปรับปรุงถนน
การเกษตร
ด้วยการลงดิน
ลูกรัง หมู่ที่ 8 
(สว่าง) 

เพื่อปรับปรุง
ถนนการเกษตร
ด้วยการลงดิน
ลูกรัง  
หมู่ที่ 8 (สว่าง) 

ถนนการเกษตร -สายร่องผักบุ้ง ยาว 2 กม. 
-สายลอมพระเจ้า ยาว 2 กม. 
- สายร่องบัวลอยหมู่4เช่ือมหมู8่ ยาว 4 กม. 
-สายตุเจ้าแก้ว ยาว 3กม. 
-ร่องบัวลอย ยาว 3 กม. 
(ตามแบบ อบต.สันโค้งกำหนด) 
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จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 
 

ประชาชนใน
พื้นที่และ
ใกล้เคียง
เดินทางสัญจร
เพื่อ
การเกษตรได้
สะดวก 

อบต. 
สันโค้ง/

และขอรับ
สนับสนุน
หน่วยงาน

อื่น 

11 โครงการ
ปรับปรุงถนน
การเกษตร
ด้วยการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 8 
,4(สว่าง) 

เพื่อปรับปรุง
ถนนการเกษตร
ด้วยการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 8 
(สว่าง) 

-สายสันเจ้าแก้ว ยาว 2 กม 
-สายร่องบัวลอย ยาว 2 กม 
- สายห้วยร่องช้าง หมู่ที่ 4 สว่างฯ ยาว2 กม  
-สายลอมพระเจ้า ยาว 3 กิโลเมตร 
-เส้นเหมืองน้อย ยาว 2 กม 
-เส้นแม่อิง ยาว2 กม. 
-ลุงคำจุด ยาว 2 กม. 
-สายร่องช้าง –สว่าง 6 กม. 
-ร่องชมพ ู
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500,000 
500,000 
500,000 
1,00,000 

 

500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
1,00,000 

 

500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
1,00,000 

 

จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม
ตามแบบ 
อบต. 
สันโค้ง 
กำหนด 

ประชาชนใน
พื้นท่ีและ
ใกล้เคียง
เดินทางสัญจร
เพื่อการเกษตร
ได้สะดวก 

อบต. 
สันโค้ง/

และขอรับ
สนับสนุน

จาก
หน่วยงาน

อื่น 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

12 ก่อสร้างถนน 
คอนกรีต
เสริมเหล็ก. 
หมู่ท่ี 6 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก. 
หมู่ท่ี 6 

สายนายส่วยกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร  
สายประปากว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร   
สายกำนัน กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร  
สายโชคเจริญฟราม ยาว 200 เมตร 
สายหมู่ท่ี 6เชื่อมหมู่ 11 ยาว250ม 
สายแพะยาว ยาว 200 เมตร 
สายนางแดง 200 เมตร 
สายนายเดี่ยวยาว 200 เมตร 
 (ตามแบบ อบต.สันโค้ง กำหนด) 

 300,000 
 600,000 
 500,000 
 500,000 
 600,000 
 500,000 
500,000 
500,000 

 300,000 
 600,000 
 500,000 
 500,000 
 600,000 
 500,000 
500,000 
500,000 

 300,000 
 600,000 
 500,000 
 500,000 
 600,000 
 500,000 
500,000 
500,000 

 300,000 
 600,000 
 500,000 
 500,000 
 600,000 
 500,000 
500,000 
500,000 

 300,000 
 600,000 
 500,000 
 500,000 
 500,000 
 500,000 
500,000 
500,000 

จำนวนถนน 
คสล.ท่ีได้
ก่อสร้างตาม
แบบ อบต. 
สันโค้ง 
กำหนด 

ประชาชนใน
พื้นท่ีและ
ใกล้เคียง
เดินทางสัญจร
ได้สะดวก 

อบต. 
สันโค้ง/และ

ขอรับ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น 

13 ก่อสร้างถนน   
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 8 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก. 
หมู่ท่ี  8 

ซอย นายกองวงค์ ยาว 30 ม. 
ซอยนายอิ่นคำ ยาว 20 เมตร 
ซอยนายสวัสดิ์ ยาว 20 เมตร 
ซอยนายบุญมา  ยาว 30 ม. 
ซอยนายหว่าน ยาว 20 เมตร 
ซอยนายเกษม ยาว 30 เมตร 
ห้วยโป่งตอนบน 300ม. 
สายกึ้ม  ศรีหาตา  20 ม. 
สายสุรพรม ยาว 55 เมตร 
สายอ่างเก็บน้ำห้วยผาหนีบ ยาว 1 กม 
สายห้วยโป่ง ยาว 200 เมตร 
หมู่ 8 เชื่อมหมู่ท่ี 11 ยาว 1 กม. 
-ผรส.จิรารัตน์ ปาวะสี ยาว 300 เมตร 
-นายดอกรัก สมเงินยาว 300 เมตร 
-นางอรุณ   อันชม ยาว 30 เมตร 
 

150,000 
100,000 
100,000 
150,000 
100,000 
150,000 
700,000 
100,000 
110,000 
900,000 
300,000 
900,000 
500,000 
500,000 

     60,000 

150,000 
100,000 
100,000 
150,000 
100,000 
150,000 
700,000 
100,000 
110,000 
900,000 
300,000 
900,000 
500,000 
500,000 
60,000 

150,000 
100,000 
100,000 
150,000 
100,000 
150,000 
700,000 
100,000 
110,000 
900,000 
300,000 
900,000 
500,000 
500,000 
600,000 

150,000 
100,000 
100,000 
150,000 
100,000 
150,000 
700,000 
100,000 
110,000 
900,000 
300,000 
900,000 
500,000 
500,000 
60,000 

150,000 
100,000 
100,000 
150,000 
100,000 
150,000 
700,000 
100,000 
110,000 
900,000 
300,000 
900,000 
500,000 
500,000 
60,000 

จำนวนถนน 
คสล.ท่ีได้รับ
การก่อสร้าง
ท่ีมาตรฐาน 

ประชาชนมี
ถนน คสล.ใช้
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภัย 

อบต. 
สันโค้ง/และ

ขอรับ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น 

 



แผนงานอุตสาหกรรมแล๓  ะการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วย 

งานรับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

14 ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก.หมู่ที่ 5 

เพื่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก.หมู่ที่ 5 

นางหอมศรี  ยาว 34 เมตร 
บุญศรี พรหมเสน ย 55 ม. 
นายบัวไข ย 200 เมตร 
นายหมาย  ยาว 100 เมตร 
นายสมควร  ยาว 10 ม 

60,000 
110,000 
500,000 
300,000 
300,000 

  60,000 
110,000 
300,000 
300,000 

60,000 
110,000 
300,000  
300,000 

60,000 
110,000 
300,000 
 300,000 

60,000 
110,000 
300,000 
 300,000 

จำนวนถนน 
คสล.ทีไ่ดร้ับ
การก่อสร้างที่
มาตรฐาน 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ใช้สญัจรไป
มาสะดวก
ปลอดภัย 

อบต. 
สันโค้ง/และ

ขอรับ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน 

15. โครงการซ่อมแซม
ศาลาสาธารณะ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 

เพื่อซ่อมแซม
ศาลาสาธารณะ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 

หมู่ที่ 4 
(ตามแบบ อบต.สันโค้ง กำหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนศาลา
สาธารณะ
หมู่บ้าน ไดร้ับ
การซ่อมแซม 

ประชาชนได้ใช้
ศาลาสาธารณะ
หมู่บ้านที่
สะดวกสบาย 

อบต. 
สันโค้ง 

16. โครงการ
ปรับปรุงถนน
ด้วยการลงดิน
ลูกรัง หมู่ทื่ 2 

เพื่อปรับปรุง
ถนนทาง
การเกษตรด้วย
การลงดินลูกรัง 
หมู่ที่ 2 

หมู่ที่ 2 
กว้าง 3 เมตร ยาว 2,500 
เมตร หนา 0.20-0.30 เมตร 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 
 

500,000 
 

500,000 
 

จำนวนถนนท่ี
ได้รับการ
ซ่อมแซม 
 

ประชาชนใน
พื้นที่และ
ใกล้เคียง
เดินทางสัญจร
เพื่อการเกษตร
ได้สะดวก 

อบต. 
สันโค้ง/และ

ขอรับ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน 

17 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก.หมู่ที่ 10 

เพื่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก.หมู่ที่ 10 

สายคอกวัว หมู่ที่ 4 เช่ือม  
ต.ดอนศรีชุม ยาว 500 เมตร 
-สายนายบญุโยง  ชุมภูอินทร์ 
กว้าง 2.5 เมตร  ยาว 50 เมตร 

900,000 
 

200,000 

900,000 
 

200,000 

900,000 
 

200,000 

900,000 
 

200,000 

900,000 
 

200,000 

จำนวนถนนที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนใน
พื้นที่และ
ใกล้เคียง
เดินทางสัญจร
เพื่อการเกษตร
ได้สะดวก 

อบต.สันโค้ง/
และขอรับ

สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน 

 

 



ที ่ โครงการ วัตถ ุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

18. โครงการ
ปรับปรุงถนน
การเกษตร
ด้วยการลงหิน
คลุก 
หมู่ที่ 11 

เพื่อปรับปรุง
ถนนการเกษตร
ด้วยการลงหิน
คลุก หมู1่1 

ถนนการเกษตร-สายนายบุญโยงยาว 1 กม.  
-สายนายสม  กาศคำสุขยาว 1 กม. 
 -สายห้วยป่าหอบ ยาว 1 กม. 
สายอ่างเก็บน้ำห้วยชมภู – ห้วยงูเหลือม 
กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร  
สายพระธาตุหลวง เมตร ยาว 550 ม. 
สายพระธาตุน้อยจำไก่ เมตร ยาว 500 ม. 
สายป้อหลั่น  ยาว 300 ม. 
สาย หมู่ 11 เช่ือมหมู่ที่ 3 ยาว 2 กม 
ชอยอุ้ยแก้ว – หมู่ที่ 6 ยาว 2 กม. 
 (ตามแบบ อบต.สันโค้ง กำหนด) 

400,000 
400,000 
400,000 
300,000 

 
300,000 
300,000 
200,000 
500,000 
500,000 

 

400,000 
400,000 
400,000 
300,000 

 
300,000 
300,000 
200,000 
500,000 
500,000 

400,000 
400,000 
400,000 
300,000 

 
300,000 
300,000 
200,000 
500,000 
500,000 

 

400,000 
400,000 
400,000 
300,000 

 
300,000 
300,000 
200,000 
500,000 
500,000 

400,000 
400,000 
400,000 
300,000 

 
300,000 
300,000 
200,000 
500,000 
500,000 

จำนวนถนน
การเกษตรที่
ซ่อมแซม
ตามแบบ 
อบต. 
สันโค้ง 
กำหนด 

ประชาชนใน
พื้นที่และ
ใกล้เคียง
เดินทางสัญจร
เพื่อ
การเกษตรได้
สะดวก 

อบต.สัน
โค้ง/และ
ขอรับ

สนับสนุน
จาก

หน่วยงาน
อื่น 

19. ก่อสร้างถนน 
คอนกรีต
เสริมเหล็ก.
หมู่ที่ 3 

เพื่อก่อสร้าง
ถนน คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
หมู่ที่ 3 

ซอยนายสาคร  ศรีบัวบาน ยาว 200 เมตร 
ซอยนางแก้ว   ฟองวารินทร์ ยาว 200 ม. 
ซอยนายประชัน  สุจริต  ยาว 200 เมตร 
ซอยนางมูล  ไทยใหม่ ยาว 200 เมตร 
ซอย 5 หลังโรงเรียน ยาว 1,200 เมตร  
 

500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

1,000,000 

500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
900,000 

500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
900,000 

500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
900,000 

500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
900,000 

จำนวนถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนใน
พื้นที่และ
ใกล้เคียง
เดินทางสัญจร
เพื่อการน
เกษตรได้
สะดวก 

อบต.สันโค้ง 
และขอ
งบประมาณ
จาก
หน่วยงาน
อื่น 

20. ก่อสร้างมุกกัน
สาดหน้า
อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสันโค้ง 

เพื่อก่อสร้างมุก
กันสาดหน้า
อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสันโค้ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันโค้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนศูนย์
เด็กท่ีไดร้ับ
การพัฒนา 

มีสถานท่ี
ปลอดภัยต่อ
เด็กในศูนย์ฯ 

อบต.สันโค้ง 

 



ที ่ โครงการ วัตถุประ
สงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

21 โครงการ
ปรับปรุง
ถนน
การเกษตร
ด้วยการลง
ดินลูกรัง
พร้อมบดอัด  
หมู่ที่  5 

เพื่อ
ปรับปรุง
ถนนด้วย
การลง
ลูกรัง 
หมู่ที่ 5 

-ซอย นายแสวง กว้าง 3 ม. ยาว 600 ม. 
-ซอย นายมนู กวา้ง 3 ม. ยาว  150 ม. 
-ซอยนายสมเหมือน กวา้ง 3 ม. ยาว 1,000 ม. 
-ซอย นายบุญม ีกว้าง 3 ม. ยาว  700 ม. 
-ซอย นาย นารี กว้าง 3 ม. ยาว 200 ม. 
-ซอย จิรารัตน์ กว้าง 3 ม. ยาว 300 ม. 
-ซอย นางต้อย กวา้ง 3 ม.  ยาว 150 ม. 
-สายนายสุริยันต ์กวา้ง 3 ม.ยาว600 เมตร 
-นายบญุจันทร์ ยาว 500 เมตร พร้อมวาท่อ 
-วิไล สุระเสียง กว้าง 3 ม. ยาว 200 เมตร  
-นายเณฑ์ ทองแดง ยาว 50 เมตร 
-นายสภุาพ ยาว 200 เมตร 
-นายจักรวาล พลกล้า ยาว 200 เมตร 
นายสงวน  หลานวงค์ ยาว 150 เมตร 
นายวีระ อบฟุ้ง ยาว 150 เมตร 
นายทองแดง นามไทสง ยาว 150 เมตร 
นายบรรเลง วังทอง ยาว 150 เมตร 
ยายเค้ียว จิตรจกัร ยาว 150 เมตร 
นางหัด บุตรวงค์ ยรว 100 เมตร 
นายก ีพลเยีย่ม ยาว 100 เมตร 
นางสิงห์ทอง อ๋อมวงค์ ยาว 200 เมตร 
นางขันทอง มุกสำราญ ยาว 400 เมตร 
นายสรศักดิ์ นิสัยรง ยาว 400 เมตร 
นายทูน  ตันกันยา ยาว 100 เมตร 
นายต้อย  อารมสวะ ยาว 300 เมตร 
ทุกสายกว้างเฉลี่ย 3 เมตร หนา 0.20 เมตร  
(ตามแบบ อบต.สันโค้งกำหนด) 
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200,000 
500,000 
400,000 
100,000 
300,000 
200,000 
400,000 
400,000 
200,000 
100,000 
100,000 
150,000 
100,000 
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 400,000 
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500,000 
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300,000 
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200,000 
100,000 
100,000 
150,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
150,000 
300,000 
300,000 
100,000 
200,000 

400,000 
200,000 
500,000 
400,000 
100,000 
300,000 
200,000 
400,000 
400,000 
200,000 
100,000 
100,000 
150,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
150,000 
300,000 
300,000 
100,000 
200,000 

400,000 
200,000 
500,000 
400,000 
100,000 
300,000 
200,000 
400,000 
400,000 
200,000 
100,000 
100,000 
150,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
150,000 
300,000 
300,000 
100,000 
200,000 

จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม
ตามแบบ 
อบต.สันโค้ง 

ประชาชนใน
พื้นที่และ
ใกล้เคียง
เดินทางสัญจร
เพื่อการน
เกษตรได้
สะดวก 

อบต.สันโค้ง 
และขอ
งบประมาณ
จาก
หน่วยงาน
อื่น 

 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

23 โครงการ
ปรับปรุง
ถนนด้วย
การลงหิน
คลุก 
หมู่ที่ 4 

เพื่อปรับปรุง
ถนนด้วยการ
ลงหินคลุกหมู่
ที่ 4 

-ลงหินคลุกซอย ศรีทน –อานาค 
กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 ม.  
-ซอยบุญเจริญ ยาว 2,000 ม. 
-ซอยป้าหอบ ยาว 1,200 ม. 
ซอยเตาถ่าน เมตร ยาว 1,000 ม. 
- ซอยหว้ยป่าเปาฝั่งซา้ย ยาว 2,500 
- อรนภา ยาว 400 เมตร 
-สายต้นโพธ์ิ ยาว1,500 ม. 
-สายฟรามไก่  เช่ือมหมู่ที่ 2 ยาว  2 กม. 
สายห้วยโป่ง ฝั่งตะวันออก ยาว 2 กม. 
ทุกสาย หนา 0.10 เมตร  
ตามแบบ อบต.สันโค้งกำหนด 

400,000 
 

600,000 
500,000 
400,000 
700,000 
300,000 
500,000 
600,000 
600,000 

400,000 
 

600,000 
500,000 
400,000 
700,000 
500,000 
500,000 
600,000 
600,000 

400,000 
 

600,000 
500,000 
400,000 
700,000 
300,000 
500,000 
600,000 
600,000 

400,000 
 

600,000 
500,000 
400,000 
700,000 
500,000 
500,000 
600,000 
600,000 

400,000 
 

600,000 
500,000 
400,000 
700,000 
500,000 
500,000 
600,000 
600,000 

จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม
ตามแบบ 
อบต.สันโค้ง 

ประชาชนใน
พื้นที่และ
ใกล้เคียง
เดินทางสัญจร
เพื่อการเกษตร
ได้สะดวก 

อบต.สันโค้ง 
และขอ
งบประมาณ
จาก
หน่วยงาน
อื่น 

23 ต่อเติม/
ปรับปรุง 
อาคาร
สำนักงาน 

เพื่อต่อเติม/
ปรับปรุง
อาคาร
สำนักงาน 

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน  อบต.สนัโค้ง 
อาคารป้องกัน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม
ตามแบบ 
อบต.สันโค้ง 

ประชาชนใน
พื้นที่และ
ใกล้เคียง
เดินทางสัญจร
เพื่อการเกษตร
ได้สะดวก 

อบต.สันโค้ง 
และขอ
งบประมาณ
จาก
หน่วยงาน
อื่น 

24 สร้างรั้ว เพื่อก่อสร้างรั้ว สร้างรั้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ราษฎร์
บำรุง หมู่ที่ 5 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 มีรัวรอบ
ขอบชิด 

เด็กมีความ
ปลอดภัย 

อบต.สันโค้ง 

 

 

 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

24. โครงการ
ปรับปรุง
ถนนด้วย
การลงหิน
คลุกหมู่ที่ 9 

เพื่อปรับปรุง
ถนนด้วยการ
ลงหินคลุกหมู่
ที่ 9 

-สายห้วยตาดแซะ ยาว1,200 ม. 
-สายโทกแฮ่ เชื่อมหมู่ 1 ยาว 2,000 ม.   
-สายจำปูด ยาว 1,500 เมตร  
- สายจำหาด ยาว 2,000 เมตร   
-สายห้วยกิ่วหลวง ยาว 3,000 เมตร  
-สายห้วยควร ยาว 1,500 เมตร  
-สายม่อนหินขาว ยาว 1,000 เมตร  
สายสองศพไปกิ่วหลวงยาว 2 กม. 
สองศพไปป่าดำ ยาว 2 กม 
(ตามแบบ อบต.สันโค้งกำหนด) 

500,000 
600,000 
500,000 
600,000 
700,000 
500,000 
400,000 
600,000 
600,000 

 

500,000 
600,000 
500,000 
600,000 
700,000 
500,000 
400,000 
600,000 
600,000 

 

500,000 
600,000 
500,000 
600,000 
700,000 
500,000 
400,000 
600,000 
600,000 

 

500,000 
600,000 
500,000 
600,000 
700,000 
500,000 
400,000 
600,000 
600,000 

 

500,000 
600,000 
500,000 
600,000 
700,000 
500,000 
400,000 
600,000 
600,000 

 

จำนวน
ถนน
การเกษตร
ที่ได้รับการ
ซ่อมแซม
ตามแบบ 
อบต.สัน
โค้ง 

ประชาชนใน
พื้นที่และ
ใกล้เคียง
เดินทางสัญจร
เพื่อการน
เกษตรได้
สะดวก 

อบต.สัน
โค้ง 
และขอ
งบประมา
ณจาก
หน่วยงาน
อื่น 

25 โครงการ
ติดตั้งไฟกิ่ง 

เพื่อติดตั้งไฟ
กิ่งพื้นที่ตำบล
สันโค้ง 

พื้นที่ตำบลสันโค้ง หมู่ที่ 1-11 และ 
หมู่ที่ 4,8 สว่างอารมณ ์

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนพื้นที่
ที่ได้รับการ
ติดตั้งไฟกิ่ง 

พื้นที่มีความ
สว่าง
ปลอดภัย 

อบต 
.สันโค้ง 

26 ขยายถนน 
คสล./ไหล่
ทางพื้นที่สัน
โค้ง 

เพื่อขยายถนน 
คสล./ไหล่ทาง
พื้นที่ตำบลสัน
โค้ง 

พื้นที่ตำบลสันโค้ง 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จำนวนถนน
ที่ได้รับการ
ขยาย 

ถนนสัญจรได้
สะดวก 

อบต. 
สันโค้ง 

27. โครงการ
ปรับปรุง
ถนน 
ด้วยการลง
ดินลูกรัง  
หมู่ที่ 6 

เพื่อปรับปรุง
ถนนด้วยการ
ลงดินลูกรังหมู่
ที่ 6 

สายนายมอญ 
สายนายอุทัย 
สายห้วยป่าหอบ 
สายจำคา่ 
สายนายล้วน 
และพื้นที่หมู่ท่ี 6 จำนวน 10 สาย 
 ทุกสายกว้าง 4 เมตร ยาว2 กม. 
 (ตามแบบ (อบต.สันโค้งกำหนด) 

500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

1,000,000 

500,000 

500,000 

500,000 
500,000 
500,000 

1,000,000 

500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

1,000,000 

500,000 

500,000 

500,000 
500,000 
500,000 

1,000,000 

500,000 

500,000 

500,000 
500,000 
500,000 

1,000,000 

จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชนใน
พื้นที่และ
ใกล้เคียง
เดินทางสัญจร
เพื่อ
การเกษตรได้
สะดวก 

อบต.สัน
โค้ง/ขอรับ
สนับสนุน
จาก
หน่วยงาน
อื่น 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

27. โครงการ
ปรับปรุง
ถนนด้วย
การลงลูกรัง
บดอัดแน่น  
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อปรับปรุง
ถนนด้วยการ
ลงลูกรัง หมู่
ที่ 3 

ซ่อมแซมและลงลูกรัง หมู่ที่ 3 
-ซอยนางแก้ว ยาว 150 เมตร กว้าง 4.00  
-ซอย 7 ยาว 450 เมตร กว้าง 4.00 เมตร 
-ซอยนางสังวาล ฟองวารินทร์ ยาว 600 เมตร  
-ซอยขวัญ-ชัย ยาว 850 เมตร กว้าง 4 เมตร 
-ซอยศรีมลู ยาว 400 เมตร กว้าง 4 เมตร  
-ซอย 3  ยาว 150 ม. หนา 0.20 – 0.30 ม. 
-ที่สาธารณประโยชน์ ยาว 100 ม.หนา 0.20- 
สายจำหาด –จำโหวด ยาว 3 กม. 
(ตามแบบ อบต.สันโค้งกำหนด) 
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300,000 
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200,000 
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300,000 
400,000 
200,000 
100,000 
100,000 
600,000 

 
100,000 
200,000 
300,000 
400,000 
200,000 
100,000 
100,000 
600,000 

 
100,000 
200,000 
300,000 
400,000 
200,000 
100,000 
100,000 
600,000 

จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม
ตามแบบ 
อบต.สันโค้ง 

ประชาชนใน
พื้นที่และ
ใกล้เคียง
เดินทางสัญจร
เพื่อการน
เกษตรได้
สะดวก 

อบต.สันโค้ง 
และขอ
งบประมาณ
จาก
หน่วยงาน
อื่น 

28 ก่อสร้าง
ถนน 
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก. 
หมู่ที 2 

เพื่อก่อสร้าง
ถนน 
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก
หมู่ที่ 2 

ซอยป้าละเอียด ยาว100 ม. 
ซอย 1 ยาว 50 เมตร 
ซอย 2 ยาว 50 เมตร 
สายบ่อนไก่กว้าง 4 เมตร  ยาว 200 เมตร 
นางศรีนุช  ยาว 100 เมตร 
ซอย 6 ยาว 200 เมตร 
สายเข้าท่ีสาธารณะ ยาว 200 เมตร 
ทุกสายกว้าง 3.- 4 เมตร หนา 0.15 ม. 
(ตามแบบ อบต.สันโค้ง กำหนด) 

280,000 
150,000 
150,000 
500,000 
280,000 
500,000 
500,000 

280,000 
150,000 
150,000 
500,000 
280,000 
500,000 
500,000 

280,000 
150,000 
150,000 
500,000 
280,000 
500,000 
500,000 

280,000 
150,000 
150,000 
500,000 
280,000 
500,000 
500,000 

280,000 
150,000 
150,000 
500,000 
280,000 
500,000 
500,000 

จำนวน
โครงการที่
ได้กรับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนใน
พื้นที่ใกล้เคียง
เดินทางสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.สันโค้ง 
และขอ
งบประมาณ
จาก
หน่วยงาน
อื่น 

 

 

 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

29 
 
. 

โครงการ
ปรับปรุง
ถนนด้วย
การลงดิน
ลูกรังพร้อม
บดอัดแน่น
หมู่ที่ 9 

เพื่อปรับปรุง
ถนนด้วยการ
ลงดินลูกรัง
พร้อมบดแน่น
ถนน
การเกษตร 
หมู่ที่ 9 

-สายจำปูด กว้าง 3 เมตร ยาว 1 กม.  
-สายกิ่วหลวง กว้าง 4.00 ม. ยาว 10 กม.  
-สายโทกแฮฝ่ั่งซ้าย ยาว 100เมตร วางท่อ 
- สายนายประเสริฐ-เกรียงศักดิ์ ยาว 1.2 กม 
-สายจำห้า ยาว800เมตร 
-สายข้างสวนนายประถม-นายณรงค์ ย 600 ม. 
-สายห้วยครั้น ยาว 2 กม. 
-สายม่อนหินขาว ยาว 2 กม. 
-สายกิ่วหลวงเช่ือมดงสุวรรณ ยาว 2 กม. 
-สายม่อนครั้ง เช่ือมดงสุวรรณ ยาว 2 กม. 
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500,000 
 300,000 
600,000 
600,000 
600,000 
600,000 

400,000 
1,000,000 

150,000 
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1,000,000 

150,000 
200,000 
500,000 
300,000 
600,000 
600,000 
600,000 
600,000 

จำนวน
ถนนท่ี
ได้รับการ 
ถมดิน 

สามารถ
เดินทาง
สัญจรได้
สะดวก
ปลอดภัย 

อบต. 
สันโค้ง/
และขอรับ
สนับสนุน
จาก
หน่วยงาน
อื่น 

30 ติดตั้งมุ้งลวด เพื่อติดตั้งมุ้ง
ลวดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสันโค้ง 

หน้าต่าง 17 บาน ประตูมุ้งลวด 3 บาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนมุ้ง
ลวดที่
ได้รับการ
ติดตั้ง 

จำนวนมุ้ง
ลวดที่ด
ได้รับการ
ติดตั้ง 

อบต. 
สันโค้ง 

31 ปรับปรุง
ห้องน้ำ 
ศพด.บ้าน
ใหม่ราษฎร์
บำรุง 

เพื่อปรับปรุง
ห้องน้ำและปู
ยางกัน
กระแทกใน
ห้องน้ำ 

ก่อสร้างห้องน้ำ ศูนย์เด็ก 
ปรับปรุงห้องน้ำ  
งานปูยางกันกระแทกในห้องน้ำ 
กว้าง 762 เมตร ยาว 900 เมตร 
-ห้องน้ำผู้ปกครอง จำนวน 2 ห้อง 

300,000 
200,000 
200,000 

 
500,000 

300,000 
200,000 
200,000 

 
500,000 

300,000 
200,000 
200,000 

 
500,000 

300,000 
200,000 
200,000 

 
500,000 

300,000 
200,000 
200,000 

 
500,000 

จำนวน
ศูนย์
พัฒนา
เด็กล็กที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ศูนย์เด็กมี
ห้องน้ำ
สะอาดและ
ปลอดภัย 

อบต 
.สันโค้ง 

 

 

 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

32 สร้างศาลา
ประชาคม  
หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้าง
ศาลาประชาคม
หมู่ที่ 6 

จำนวน 1 หลัง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนอาคาร
อเนกประสงค์ 
ที่ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.
กำหนด 

ประชาชนมีอาคาร
อเนกประสงค์
สำหรับใช้ทำ
กิจกรรมต่างๆใน
หมู่บ้าน 

อบต. 
สันโค้ง 

33 ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก.หมู่ที่ 11 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก.หมู่ที่ 11 

-นายอรุณ สดุตา ยาว 105 เมตร 
หมู่ที่ 11 ซอย 1 ยาว 200 เมตร  
ซอยบ้านอาหลองอาน้อย ยาว300ม. 
ซอยอาหลองอาน้อยสดุซอย 300 ม. 
ซอย 2 ยาว 200 เมตร 
หอประชุมหมู่ที่ 11-หมู่ที่ 10 ย. 300 ม 
พระธาตุหลวง-อ่างเก็บน้ำห้วยชมพู  .  
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500,000 

210,000 
500,000 
800,000 
800,000 
550,000 
550,000 
500,000 

จำนวนถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

สามารถเดินทาง
สัญจรได้สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.สัน
โค้ง/ขอรับ
สนับสนุน
หน่วยงาน
อื่น 

34. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก.หมู่ที่ 7 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก.หมู่ที่ 7 

หมู่ที่ 7 ซอย 3 ยาว 200 เมตร  
บ้านอุดม ไชยา ก. 4 ย.200ม. 
-ซอย 3 ยาว 36 เมตร 
-ซอย 1 ยาว 200 เมตร 

500,000 
500,000 

97,000 
500,000 

500,000 

500,000 

97,000 
500,000 

500,000 
500,000 

97,000 
500,000 

500,000 

500,000 

97,000 
500,000 

500,000 

500,000 

97,000 

500,000 

จำนวนถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

สามารถเดินทาง
สัญจรได้สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.สัน
โค้ง/ขอรับ
หน่วยงาน
อื่น 

35 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านใหม่
ราษฎร์บำรุง 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านใหม่
ราษฎร์บำรุง 

รอบบริเวณอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

200,000 
200,000 

200,000 

200,000 
200,000 
200,000 

200,000 

200,000 
200,000 
200,000 

จำนวนศุนย์
พัฒนาท่ีได้รับ
การปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 

มีสถานท่ี
ปลอดภัยต่อเด็ก
ในศูนย์ฯ 

อบต.สันโค้ง 

36 ปูแผ่นกระแทก
สนามเด็กเล่น
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านสันโค้ง 

เพื่อปูแผ่น
กระแทกสนาม
เด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสันโค้ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันโค้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีสถานท่ี
ปลอดภัยต่อเด็ก
ในศูนย์ฯ 

อบต.สันโค้ง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

40 ก่อสร้างห้องน้ำ เพื่อก่อสร้าง
ห้องน้ำ 

สถานท่ีอาคารเรียนโรงเรยีน
ผู้สูงอายุตำบลสันโค้ง  
 -ศูนย์เด็กบ้านสันโค้ง 
-ศูนย์เด็กบ้านใหม ่

 
300,000 
300,000 
300,000 

 
300,000 
300,000 
300,000 

 
300,000 
300,000 
300,000 

 
300,000 
300,000 
300,000 

 
300,000 
300,000 
300,000 

จำนวนห้องน้ำ
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ผู้สูงอายไุด้รับ
ความสะดวกใน
การบริการ 

อบต.สันโค้ง 

41. ก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ 

เพื่อก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์
สำหรับเป็นที่พัก
ประชาชนที่
ประกอบพธิีใน
สุสาน 

ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
สำหรับประชาชนท่ีเข้าไปร่วม
ประกอบพิธีในสุสานตำบลสัน
โค้ง จำนวน 3 ท่ี 

500,000   500,000 500,000 500,000     500,000 จำนวนอาคาร
อเนกประสงที่
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนมีที่พัก
สำหรับประกอบ
พิธีในสุสาน 

อบต. 
สันโค้ง 

42. โครงการ
ปรับปรุงถนน
ด้วยการลงหิน
คลุกหมู่ที่ 4 
สว่างอารมณ ์

เพื่อปรับปรุง
ถนนด้วยการลง
หินคลุกหมู่ที่ 4 
สว่างอารมณ ์

ลงหินคลุกหมู่ที่ 4 สว่าง
อารมณ ์

73,000   73,000 73,000    73,000 73,000 จำนวนถนนท่ี
ได้ลงมี
มาตรฐาน 

ประชาชนมีถนน
การเกษตรที่ได้
มาตรฐาน 

อบต. 
สันโค้ง/และ
ขอรับจาก
หน่วยงานอื่น 

43 สร้างห้องน้ำ 
อบต.สันโค้ง 

เพื่อก่อสร้าง
ห้องน้ำ อบต.สัน
โค้ง 

พื้นที่ อบต.สันโค้ง  
รื้อห้องน้ำเก่า  พร้อมก่อสรา้ง
ห้องน้ำใหม่ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวนหอ้งน้ำ
ได้รับการก่อสร้าง
ได้มาตรฐาน 

อบต.สันโค้งมี
ห้องน้ำท่ีได้
มาตรฐาน 

อบต 
.สันโค้ง 

44 โครงการ
ปรับปรุงถนน
ด้วยการลงหิน
คลุกหมู่ที่ 4 

เพื่อปรับปรุง
ถนนด้วยการลง
หินคลุกหมู่ที่ 4  

พื้นที่ หมู่ที่ 4  ยาว 2 กม. 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จำนวนถนนที่
ได้รับการลงหิน
คลุก 

ถนนได้มาตรฐาน
สัญจรไปมาสะดวก 

อบต. 
สันโค้ง/และ
ขอรับจาก
หน่วยงานอื่น 

45 โครงการสนาม
เด็กเล่นสร้าง
ปัญญา 

เพื่อสร้างสนาม
เด็กเล่นสร้าง
ปัญญา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันโค้ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่
ราษฎร์บำรุง 

200,000 
200,000 

200,000 
200,000 

200,000 
200,000 

200,000 
200,000 

200,000 
200,000 

จำนวนศูนย์เด็กที่
ได้รับการก่อสร้าง
ได้มาตรฐาน 

เด็กได้พัฒนาการ
เรียนรู ้

อบต. 
สันโค้ง 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

47 โครงการ
ซ่อมแซม
ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก. 

เพื่อซ่อมแซมถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก.พื้นที่ตำบล
สันโค้ง 

พืน้ท่ีตำบลสันโค้ง 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ถนนสัญจรได้
สะดวก 

อบต.สัน
โค้ง 

48 สร้างถนน 
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก. 

เพื่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก .หมู1่ 

สายนายเต้า ก.3 ม.ยาว 200 ม. 
สายบ้านนางเดือน  ยาว 77 เมตร 

500,000 
147,000 

500,000 
147,000 

500,000 
147,000 

 

500,000 
147,000 

500,000 
147,000 

ได้รับการ
สร้าง 

ถนนสัญจรได้
สะดวก 

อบต.สัน
โค้ง 

49 ปรับปรุง
ถนน
การเกษตร
ด้วยการลง
หินคลุก 
หมู่ที่ 3 

เพื่อปรับปรุงถนน
การเกษตรเด้วย
การลงหินคลุก   
หมู่ที่ 3 

ซ่อมแซมและลงหินคลุก หมู่ที่ 3 
-ซอยนางแก้ว ยาว 150 เมตร  
-ซอย 7 และโคขุนยาว 450 เมตร  
-ซอยนางสังวาล ฟองวารินทร์ ยาว 600 ม 
-ซอยขวัญ-ชัย ยาว 850 เมตร  
-ซอยศรีมลู ยาว 400 เมตร  
-ซอยหน้าและหลังโรงเรียน ยาว1,100 ม. 
ป้าหอบ ยาว 1,200 เมตร  
-ห้วยตาดแซะ ยาว 3 กม. 
-ห้วยปางช้างฝั่งขวาและซ้าย ยาว 3กม. 
-หมู่ที่ 3 เช่ือมหมู่ที่ 6 ยาว 3 กม. 
-ซอยถนอม จันทร์ชมพู ยาว1 กม. 
ซอย 5 ยาว 1 กม. 
ซอยพ่อดุ่ย ยาว 1 กม 
(ตามแบบ อบต.สันโค้งกำหนด) 

 
200,000 
300,000 
300,000 
500,000 
300,000 
500,000 
500,000 
900,000 
900,000 
900,000 
400,000 
400,000 
400,000 

 
200,000 
300,000 
300,000 
500,000 
300,000 
500,000 
500,000 
900,000 
900,000 
900,000 
400,000 
400,000 
400,000 

 
200,000 
300,000 
300,000 
500,000 
300,000 
500,000 
500,000 
900,000 
900,000 
900,000 
400,000 
400,000 
400,000 

 
200,000 
300,000 
300,000 
500,000 
300,000 
500,000 
500,000 
900,000 
900,000 
900,000 
400,000 
400,000 
400,000 

 
200,000 
300,000 
300,000 
500,000 
300,000 
500,000 
500,000 
900,000 
900,000 
900,000 
400,000 
400,000 
400,000 

จำนวน
ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนใน
พ้ืนที่และ
ใกล้เคียง
เดินทางสัญจร
เพ่ือการน
เกษตรได้
สะดวก 

อบต.สัน
โค้ง 
และขอ
งบประม
าณจาก
หน่วยงา
นอื่น 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

50 ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสรมิ
เหล็ก.หมู่
ที่ 4 

เพื่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก.หมู่ที่ 4 

-สาย หมู่ที ่4 เชื่อมหมู่ที่ 5 ยาว 250 ม. 
กว้าง 6 เมตร 
- ซอย ยาสมุทร์      ยาว 200 เมตร                                                                                                                                                            
-.ซอยคำปันพรหม ยาว 300 เมตร 
-หมู่ที่ 4 เช่ือมหมู่ที่ 8  ยาว 500 ม. 
หมู่ที่ 4 เช่ือมหมู่ที่ 11 ยาว 500 

800,000 
 

500,000 
750,000 
800,000 
800,000 

800,000 
 

500,000 
750,000 
800,000 
800,000 

800,000 
 

500,000 
750,000 
800,000 
800,000 

800,000 
 

500,000 
750,000 
800,000 
800,000 

800,000 
 

500,000 
750,000 
800,000 
800,000 

จำนวนถนน
ที่ได้เดินทาง
สะดวก 

มีการสญัจรที่
ปลอดภัย 

อบต.สันโค้ง 

51 ปรับปรุง
ภูมิทัศน์
หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 
หมู่ที่ 1 

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำประจำ
หมู่บ้าน บริเวณหลังบ้านผู้ใหญ่บา้นหมู่1 
(ทำเป็นสวนสุขภาพ เครื่องออกกำลังกาย) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนสวน
สุขภาพท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

อบต.สันโค้ง 

52 ปรับปรุง
ถนนด้วย
การลงหิน
คลุก 
หมู่ที่ 6 

เพื่อปรับปรุง
ถนนด้วยการ
ลงหินคลุก 
หมู่ ที่ 6 

ลงหินคลุกสายห้วยปา่หอบ  
หมู่ที่ 6 ยาว 5  กม.  
สายนายหลั่น ยาว 1 กม. 
สายนางมอญ ยาว 600 ม. 
สายจำมึ้ง ยาว 1 กม. 
สายหมู่ที่ 6เชื่อมหมู่ที่ 9 ยาว1,200 
สายนายเดี่ยว ยาว 3 กม. 
สายแพะยาว ยาว 3 กม. 
สายป่าหอบ ยาว 2 กม. 
สายต้นศรี ยาว 2กม. 
นายสุชาติ ยาว 2 กม 
ทุกสายกว้างเฉลีย่ 3.00-4.00 ม. 
ตามแบบ อบต.สันโค้งกำหนด 

1,600,000 
 

400,000 
300,000 
400,000 
500,000 
900,000 
900,000 
600,000 
600,000 
600,000 

 
 

1,600,000 
 

400,000 
300,000 
400,000 
500,000 
900,000 
900,000 
600,000 
600,000 
600,000 

 
 

1,600,000 
 

400,000 
300,000 
400,000 
500,000 
900,000 
900,000 
600,000 
600,000 
600,000 

 

1,600,000 
 

400,000 
300,000 
400,000 
500,000 
900,000 
900,000 
600,000 
600,000 
600,000 

 

1,600,000 
 

400,000 
300,000 
400,000 
500,000 
900,000 
900,000 
600,000 
600,000 
600,000 

 

จำนวนถนน
การเกษตรที่

ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชนใน
พื้นที่และ
ใกล้เคียง
เดินทางสัญจร
เพื่อ
การเกษตรได้
สะดวก 

อบต. 
สันโค้ง/และ
ขอรับ
สนับสนุน
จาก
หน่วยงาน
อื่น 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

53 ปรับปรุงถนน
ด้วยการลง
ลูกรัง 
หมู่ที่ 8 

เพื่อปรับปรุงถนน
ด้วยการลงดิน
ลูกรัง ที่ 8                              

-สายนายธานี  กันทะหมื่น ยาว 2 กม. 
-สายนายสมควร  ศรีหาตา ยาว 2 กม 
-สายพ่อแก้วมูล  เลิศภา ยาว 2 กม. 
-สายนายวาสนา อบฟ้ง ยาว 2 กม. 
-สายนายห่าง ศรหีาตา ยาว 2 กม. 
-สายนายบญุทรง อบฟ้ง ยาว 2 กม 
-สายนายเขื่อน จันทร์พันธ์ ยาว 2 กม 

500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

จำนวนถนน
ที่ได้เดินทาง
สะดวก 

มีการสญัจรที่
ปลอดภัย 

อบต.สัน
โค้ง/และ
ขอรับ

สนับสนุน
จาก

หน่วยงาน
อื่น 

54 ปรับปรุงถนน
ด้วยการลงดิน
ลูกรัง 
หมู่ที่ 10 

เพื่อปรับปรุงถนน
ด้วยการลงดิน
ลูกรัง 
หมู่ที่ 10 

สายนางช้ัน หมู่ที่ 4 เช่ือมตำบลดอนศรีชุม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนน
ที่ได้เดินทาง
สะดวก 

มีการสญัจรที่
ปลอดภัย 

อบต.สัน
โค้ง/ขอรับ
สนับสนุน

จาก
หน่วยงาน

อื่น 
55 ปรับปรุงถนน

ด้วยการลงดิน
ลูกรัง 
หมู่ที่ 11 

เพื่อปรับปรุงถนน
ด้วยการลงดิน
ลูกรัง 
หมู่ที่ 11 

สายแพะยาวจากสวนอุ้ยหลั่นไปถึงสวน 
หน้อยแดน ยาว 2 กม. 
-สายแพะยาวถึงปางช้าง 
-สายแพระยาวเชื่อมต่อหมู่ที่6 
-สายห้วยงูเหลือมเลี้ยงซ้ายข้างพระธาตุ
น้อยทางทิศเหนือ 
ซอยข้างบ้านพ่อหลวงทอง เช่ือมหมู่ที่ 10 
ยาว 2 กม.กว้างเฉลีย่ 3.00 -4.00เมตร 

500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

 
500,000 

500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

 
500,000 

500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

 
500,000 

500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

 
500,000 

500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

 
500,000 

จำนวนถนน
ที่ได้เดินทาง
สะดวก 

มีการสญัจรที่
ปลอดภัย 

อบต.สัน
โค้ง/และ
ขอรับ

สนับสนุน
จาก

หน่วยงาน
อื่น 

56 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หมู่ที่ 7 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์หมู่ ที่ 7 

ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำสาธารณประโยชน ์
หมู่ที่ 7 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนทีได้
ปรับปรุง 

มีประโยชน์
ต่อชุมชน 

อบต.สันโค้ง 



แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

57 ปรับปรุงถนน
ด้วยการลง
ถนนหินคลุก 
รอบอบต.สัน
โค้ง 

เพื่อปรับปรุงถนน
ด้วยการลงหิน
คลุก ถนน อบต.
สันโค้ง 

ลงหินคลุก ถนนรอบ อบต.สันโค้ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนน
ที่ได้เดินทาง
สะดวก 

มีการสญัจร
ที่ปลอดภัย 

อบต.สันโค้ง 

58 สร้างถนน 
คสล. รอบ
อบต.สันโค้ง 

เพื่อลง ถนน คสล.
รอบ อบต.สันโค้ง 

ถนนรอบ อบต.สันโค้ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวนถนน
ที่ได้เดินทาง
สะดวก 

มีการสญัจร
ที่ปลอดภัย 

อบต.สันโค้ง 

59 สร้างรั้วรอบ 
อบต.สันโค้ง 

เพื่อสร้างรั้วรอบ 
อบต.สันโค้ง 

รั้ว รอบ อบต.สันโค้ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหมร่าษฎร์
บำรุง 

1,000,000 
500,000 

1,000,000 
500,000 

1,000,000 
500,000 

1,000,000 
500,000 

1,000,000 
500,000 

จำนวนรั้วที่
ได้ก่อสร้าง 

มีรั้วรอบชิด
อบต.สันโค้ง
ปลอดภัย 

อบต.สันโค้ง 

60 ติดตั้งแผงโช
ล่าเซลส ์

เพื่อติดตั้งแผงโซ
ล่าเซลส ์

แผงโซล่าเชล ในพ้ืนท่ีตำบลสันโค้ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
หมู่บ้านที่ได้
ติตั้งแผงโซ
ล่าเซล 

ประชาชนมี
ไฟส่องสว่าง
มีความ
ปลอดภัย 

อบต.สันโค้ง 

61 ต่อเติม/
ปรับปรุง 
อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อต่อเติม/
ปรับปรุง อาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันโค้ง 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ราษฎร์
บำรุง 

300,000 
300,000 

300,000 
300,000 

300,000 
300,000 

300,000 
300,000 

300,000 
300,000 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

อบต.สันโค้ง 

62 ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก.หมู่ที่ 4 

เพื่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก.หมู่ที่ 4 

ถนน พื้นที่ หมู่ที่ 4 (สว่างอารมณ์) 
สายหลังบ้านลุงคำ  ยาว 250 เมตร 
สายร่องช้าง ยาว 250 เมตร  

 
500,000 
500,000 

 
500,000 
500,000 

 
500,000 
500,000 

 
500,000 
500,000 

 
500,000 
500,000 

จำนวนถนน
ที่ได้เดินทาง
สะดวก 

มีการสญัจร
ที่ปลอดภัย 

อบต.สันโค้ง 

 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

63 ก่อสร้างที่
อเนกประสงค์ 

เพื่อก่อสร้างที่
อเนกประสงค์
พื้นที่ตำบลสันโค้ง 

เพื่อติดตั้งป้านประชาสมัพันธ์ 
ป้ายแจ้งแนวเขต 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศูนย์ไดร้ับ
การปรับปรุง 

ศูนย์ไดร้ับการ
ปรับปรุง 

อบต.สันโค้ง 

64 วางท่อระบบ
ประปาใหม่ 
พร้อมจัดซื้อ
ปั้มน้ำ 

เพื่อวางท่อระบบ
ประปาใหม่ พร้อม
จัดซื้อป้ัมน้ำ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันโค้ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ศูนย์ไดร้ับ
การปรับปรุง 

ศูนย์ไดร้ับการ
ปรับปรุง 

อบต.สันโค้ง 

65 ปรับปรุง
ซ่อมแซม 
ถนนลาดยาง
(แอสฟัลต์
คอนกรีต) 

ปรับปรุง/
ซ่อมแซม 
ถนนลาดยาง
(แอสฟัลต์
คอนกรีต) 

พื้นที่ตำบลสันโค้ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ศูนย์ไดร้ับ
การปรับปรุง 

ศูนย์ไดร้ับการ
ปรับปรุง 

อบต.สันโค้ง 

66 สร้างห้องน้ำ
สำหรับครูและ
ผู้ปกครอง 

เพื่อสร้างห้องน้ำ
สำหรับครูและ
ผู้ปกครอง 

จำนวน 2 ห้อง (ศูนย์ใหม่ราษฎร์บำรุง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวน
ห้องน้ำท่ีได้
มาตรฐาน 

มีห้องน้ำสำหรบั
ครูและ
ผู้ปกครอง 

อบต.สันโค้ง 

67. สร้างพระบรม
ฉายาลักษณ ์

เพื่อสร้างพระบรม
ฉายาลักษณ ์

จำนวน 3 องค ์ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
ความเคารพ 

อบต.สันโค้ง 

 

 

 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

68 ปรับปรุงถนน
ด้วยการลงหิน
คลุก 
หมู่ที่ 10 

เพื่อปรับปรุงถนน
ด้วยการลงหิน
คลุก 
หมู่ที่ 10 

-สายนางช้ัน  สมศิลป์ ยาว 1 กม. 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จำนวนถนนท่ี
ได้เดินทาง
สะดวก 

มีการสญัจรที่
ปลอดภัย 

อบต.สันโค้ง/
ขอรับ

สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน 

69 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสันโค้ง
เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู ้

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสัน
โค้งเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู ้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันโค้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนภูมิ
ทัศน์ได้ปรับ
เป็นแหล่ง
เรียนรู ้

เด็กมีการ
พัฒนาท่ีดี 

อบต.สันโค้ง/
ขอรับ

สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน 

70 โครงการเจาะ
ประตเูข้าออก 
เชื่อมต่อกับ 
อบต.สันโค้ง 

เพื่อจัดทำ
โครงการเจาะ
ประตเูข้าออก 
เชื่อมต่อกับ อบต.
สันโค้ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันโค้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนทีได้
จัดทำโครงการ 

สะดวกในการ
เดินทาง 

อบต.สันโค้ง 

71 สร้างอ่างแปรง
ฟันและล้างมือ
สำหรับเด็ก 

เพื่อสร้างอ่างแปรง
ฟันและล้างมือ
สำหรับเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันโค้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนอ่างล้าง
มือท่ีได้จัดทำ 

เด็กมีการ
พัฒนา 

อบต.สันโค้ง 

72 เทคอนกรีต
รอบอาคาร
เรียนเป็น
ทางเดิน 

เทคอนกรีตรอบ
อาคารเรยีนเป็น
ทางเดิน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันโค้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

เด็กมีความ
ปลอดภัย 

อบต.สันโค้ง 

 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

73 สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 

เพื่อก่อสร้าง
อาคาร
อเนกประสงค์หมู่
ที่ 7 

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  
หมู่ที่ 7 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนอาคาร
ที่ได้ก่อสร้าง 

หมู่ที่ 7 ไดม้ี
อาคาร
กิจกรรมต่าง
ในหมู่บ้าน 

อบต.สันโค้ง/
ขอรับ

สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน 

74 ปรับปรุงถนน
ด้วยการ ลง
หินคลุกพื้นท่ี
ตำบลสันโค้ง 

เพื่อปรับปรุงถนน
ด้วยการลงหิน
คลุกพ้ืนท่ีตำบลสัน
โค้ง 

หมู่ที่ 1-11 และหมู่ที่ 4 
สว่างอารมณ์   
หมู่บ้านละ 200,000 บาท 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 จำนวนถนนท่ี
ได้รับการลง
หินคลุก 

มีถนนในการ
สัญจรที่
ปลอดภัย 

อบต.สันโค้ง/
ขอรับ

สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน 

75 ปรับปรุงถนน
ด้วยการลงดิน
ลูกรังพร้อมบด
อัดแน่นพื้นที่
ตำบลสันโค้ง 

เพื่อปรับปรุงถนน
ด้วยการลงดิน
ลูกรังพร้อมบดอัด
แน่นพื้นที่ตำบล
สันโค้ง 

หมู่ที่ 1-11 และหมู่ที่ 4 
สว่างอารมณ์   
หมู่บ้านละ 200,000 บาท 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 จำนวนถนนที
ได้รับการลง
ดินลูกรัง 

มีถนนในการ
สัญจรที่
ปลอดภัย 

อบต.สันโค้ง/
ขอรับ

สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน 

76 ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก.พ้ืนท่ี
ตำบลสันโค้ง 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก.พ้ืนท่ีตำบล
สันโค้งทุกหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1-11 และหมู่ที่ 4 
สว่างอารมณ์   
หมู่บ้านละ 200,000 บาท 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 จำนวนถนนที
ได้รับการก
สร้างถนน 
คสล. 

มีถนนในการ
สัญจรที่
ปลอดภัย 

อบต.สันโค้ง/
ขอรับ

สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน 

77 ก่อสร้าง
อาคารเตาเผา
ขยะและ
อาคารคัดแยก
ขยะ 

เพื่อสร้างอาคาร
คัดแยกขยะ 
บ้านพักคนงาน 
ห้องเก็บของและ
ห้องน้ำ 

อาคารคัดแยกขยะ พร้อม
บ้านพักคนงาน ห้องเก็บของ
และห้องน้ำ 

550,000 550,000 600,000 600,000 600,000 จำนวน 1 ท่ี ประชาชนมีที่
คัดแยกขยะ 

อบต.สันโค้ง 
 

 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

78 ติดตั้งแผงโซ
ล่าเซลล์และ
เปลี่ยนซับ
เมอร์ซ 

เพื่อติดตั้งแผงโซ
ล่าเซลล์และ
เปลี่ยนซับ
เมอร์ซ 

หมู่ที่
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,และ
หมู่ที่ 4,8 สว่างอารมณ ์

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน 13 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบรโิภค
ที่เพียงพอ 

อบต.สันโค้ง 

79 ขุดและถมดิน
บริเวณอาคาร
เตาเผาขยะ 

เพื่อขุดและถม
ดินบริเวณ
อาคารเตาเผา
ขยะ 

เพื่อขุดและถมดินบรเิวณอาคาร
เตาเผาขยะ 

300,000 300,000 300,000 - - จำนวน 1 จุด ตำบลสันโค้งมี
พื้นที่เตาเผา
ขยะ 

อบต.สันโค้ง 

80 ก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตบล็อค
รอบพื้นที่อาคาร
คัดแยกขยะ 

เพื่อก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตบล็อค
รอบพื้นที่อาคาร
คัดแยกขยะ 

รั้วคอนกรีตบล็อคคอนกรีตรอบ
พื้นที่อาคารคัดแยกขยะ 

500,000 500,000 500,000 - - จำนวน 1 ท่ี มีรั้วรอบ
อาคารขยะ 

อบต.สันโค้ง 

81 ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 8 

เพื่อก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  หมู่
ที่ 8 

สายนายดำ อารมณส์วะ 
สายนาย สรพงษ ์
สายนายสว่าง คนกล้า 

500,000 
500,000 
500,000 

500,000 
500,000 
500,000 

500,000 
500,000 
500,000 

500,000 
500,000 
500,000 

500,000 
500,000 
500,000 

จำนวนถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

มีถนนสัญจร
สะดวกรวดเร็ว 

อบต.สันโค้ง 

82 ปรับปรุงถนน
เพื่อ
การเกษตร
ด้วยการลงหิน
คลุก 

เพื่อปรับปรุง
ถนนการเกษตร
ด้วยการลงหิน
คลุกหมู่ที่ 8 

สายนายธาน ียาว 1 กม 
สายนางวาสนา ยาว 1 กม 
สายนายเขื่อน ต๊ะพันธ์ ย.1 กม. 
สายนายห่วง สหีาตา ยาว 1 กม. 
สายนายสมควร  สีหาตา ย.1 กม 
สายนายสว่าง คนกล้า ย.1 กม. 
สายนายกระสอบ ยาว 1 กม. 
สายนางค้า อารมสวะ ย.120 ม 

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

30,000 

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

30,000 

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

30,000 

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

30,000 

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

30,000 

จำนวนถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

มีถนนสัญจร
สะดวกรวดเร็ว 

อบต.สันโค้ง 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(แหล่งน้ำ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ 
คสล.พร้อมฝา
ปิด หมู่ที่1 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.  
หมู่ที่ 1 

-ซอย 4 ยาว 300 ม. 
-ข้างโรงน้ำดื่มยาว 300 เมตร 
-หน้าโรงน้ำดื่ม ยาว 300 เมตร 
-ประสิทธ์ิ  ธิมา  ยาว 300 เมตร 
-ซอย 2 ยาว 100 เมตร 
-แบบตัววีหน้าบ้านนายนวลถึงปากทาง
ห้วยทรายเลื่อน ยาว 200 เมตร 
-นางเตือน  คำสุข ยาว 200 เมตร 
- ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยาว 150 ม. 
ทุกสาย ขนาดกว้าง 0.50 เมตร หนา 
0.10 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.30-0.60 เมตร 
พร้อมฝาปดิ ตามแบบ อบต.สันโคง้
กำหนด 

750,000 
750,000 
750,000 
750,000 
900,000 
600,000 

 
600,000 

 

750,000 
750,000 
750,000 
750,000 
900,000 
600,000 

 
600,000 

750,000 
750,000 
750,000 
750,000 
900,000 
600,000 

 
600,000 

 

750,000 
750,000 
750,000 
750,000 
900,000 
600,000 

 
600,000 

750,000 
750,000 
750,000 
750,000 
900,000 
600,000 

 
600,000 

จำนวนราง
ระบายน้ำ 
คสล. 
ที่ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 

สามารถระบาย
น้ำไดส้ะดวกไม่
อุดตันและไม่ทำ
ให้น้ำท่วมขัง 

อบต.สัน
โค้ง/และ
ขอรับ

สนับสนุน
จาก

หน่วยงาน
อื่น 

2. ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ 
คสล.พร้อมฝา
ปิด หมู่ที่4 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.  
หมู่ที่ 4 

สายนายสิทธ์ิ สี่แยกยาว 200 ม. 
สายนายคาร ยาว 200 เมตร 
สายนางเพ็ญเชียงเครือ-สามแยก 
ทุกสาย ขนาดกว้าง 0.50 เมตร หนา 
0.10 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.30-0.60 เมตร 
พร้อมฝาปดิ ตามแบบ อบต.สันโคง้
กำหนด 

600,000 
 600,000 
 600,000 

600,000 
 600,000 
 600,000 

600,000 
 600,000 
 600,000 

600,000 
 600,000 
 600,000 

600,000 
 600,000 
 600,000 

จำนวนราง
ระบายน้ำ 
คสล. 
ที่ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 

สามารถระบาย
น้ำไดส้ะดวกไม่
อุดตันและไม่ทำ
ให้น้ำท่วมขัง 

อบต.สันโค้ง/
และขอรับ

สนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น 

 

 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

3. วางท่อระบาย
น้ำหมู่ที่ 6 

เพื่อวางท่อ
ระบายน้ำ  
หมู่ที่ 6 

สายไปประปา ยาว200 เมตร 
สายสสุานสองฝากถนนยาว 200ม. 
สายหน้าวดัยาว 200ม. 
สายสามแยก ยาว 200ม. 
สายตรงบนสสุาน ยาว 500 ม. 
สายจำหาด 500 เมตร 
สายบน 500 เมตร 
ตามแบบ อบต.สันโค้งกำหนด 

200,000 
200,000 
200,000 
200,000 
350,000 
300,000 
300,000 

200,000 
200,000 
200,000 
200,000 
350,000 
300,000 
300,000 

200,000 
200,000 
200,000 
200,000 
350,000 
300,000 
300,000 

200,000 
200,000 
200,000 
200,000 
350,000 
300,000 
300,000 

200,000 
200,000 
200,000 
200,000 
350,000 
300,000 
300,000 

จำนวนจุดที่
ได้รับการ
วางท่อ
ระบายน้ำที่
ได้มาตรฐาน 

สามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวกไม่
อุดตันและ
ไม่ทำให้น้ำ
ท่วมขัง 

อบต.สันโค้ง 
และขอรับ
สนับสนุน
จาก
หน่วยงาน
อื่น 

4. สร้างผนัง
ป้องกันตลิ่ง  

เพื่อสร้างผนัง
ป้องกันตลิ่ง 

หมู่ที่ 1  บ้านสันโค้ง  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนที่
ได้รับการ
สร้าง 

ป้องกันน้ำ
เซาะตลิ่ง 

อบต.สันโค้ง 

5. ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ
พร้อมฝาปดิ/
ซ่อมแซมราง
ระบายน้ำ
พร้อมฝาปดิ
หมู่ที่ 10 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ำพร้อม
ฝาปิด/ซ่อมแซม
รางระบายนำ้
หมู่ที่ 10 

-ซอย นายมะโนยาว 200 ม 
-สายหน้าโรงเรยีนยาว 150 เมตร 
-สายบ้านจำไก่เช่ือมหมู่ที1่1ยาว 300 เมตร 
-ซ่อมแซมราง บ้านประเสริฐ ยาว 200 ม 
-จันทร์ดี  ศรีสวสัดิ์  ยาว 200 เมตร 
-นายนิกร กันทะหมื่น ยาว 300 ม. 
-ซอย 4 ยาว 300 เมตร 
-ซอย 2 ยาว 300 เมตร 
( ตามแบบ อบต.สันโค้ง) 

600,000 
450,000  
158,000 
400,000 
500,000 
750,000 
750,000 
750,000 

600,000 
450,000 
158,000 
400,000 
500,000 
750,000 
750,000 
750,000 
 

600,000 
450,000 
158,000 
400,000 
500,000 
750,000 
750,000 
750,000 

600,000 
450,000 
158,000 
400,000 
500,000 
750,000 
750,000 
750,000 
 

600,000 
450,000 
158,000 
400,000 
500,000 
750,000 
750,000 
750,000 

จำนวนราง
ระบายน้ำ
พร้อมฝา
ปิด/
ซ่อมแซมราง
ระบายน้ำ
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 

สามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวกไม่
อุดตันและ
ไม่ทำให้น้ำ
ท่วมขัง 

อบต.สันโค้ง 
และขอรับ
สนับสนุน
จาก
หน่วยงาน
อื่น 

 

 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

6 ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ 
คสล.พร้อมฝา
ปิด หมู่ที่4 
สว่าง 

เพื่อก่อสร้าง
รางระบายนำ้ 
คสล. พร้อม
ฝาปิด 
หมู่ที่ 4 สว่าง 

หมู่ที่ 4 สว่าง ขนาดกว้าง 0.50 เมตร   ยาว 
300 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-
0.60 เมตร พร้อมฝาปดิ ตามแบบ อบต.สัน
โค้งกำหนด 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จำนวนราง
ระบายน้ำ
พร้อมฝาปดิ
ที่ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 

สามารถระบายน้ำ
ได้สะดวกไม่อุดตัน
และไม่ทำให้น้ำ
ท่วมขัง 

อบต.สันโค้ง 
และขอรับ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน 

7. ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ 
คสล.พร้อมฝา
ปิด หมู่ที่ 8 

เพื่อก่อสร้าง
รางระบายนำ้ 
คสล. พร้อม
ฝาปิด 
หมู่ที่ 8  

หมู่ที่ 8 สายแม่คำฝาย ยาว 200 เมตร  
-นายประสิทธิ คำมา ยาว100 ม. 
-อ่างเก็บน้ำห้วยดีหมี ยาว 1 กม. 
-สายสี่แยก ยาว 300 เมตร 
-สายห้วยฝาหนีบ ยาว 2 กม. 
-สายกระชอบ เครือศรี ยาว 300 ม. 
สายสีแยกไปหมู่ที่ 11 ยาว 300เมตร 
-สายชำอ้อจากบ้านป้อหลวงสวนยาว1กม 

500,000 
300,000 
750,000 
750,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

500,000 
300,000 
750,000 
750,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

500,000 
300,000 
750,000 
750,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

500,000 
300,000 
750,000 
750,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

500,000 
300,000 
750,000 
750,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

จำนวนราง
ระบายน้ำ
พร้อมฝาปดิ
ที่ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 

สามารถระบายน้ำ
ได้สะดวกไม่อุดตัน
และไม่ทำให้น้ำ
ท่วมขัง 

อบต.สันโค้ง 
และขอรับ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน 

8. วางท่อระบาย
น้ำพร้อมบ่อ
พักหมู่ที่  10 

เพื่อวางท่อ
ระบายน้ำ
พร้อมบ่อพัก  
หมู่ที่ 10 

ซอย 4ยาว 200 เมตร 
ซอยนายมะโน ยาว 200 เมตร 
ตามแบบ อบต.สันโค้งกำหนด 

200,000 
200,000 

 

200,000 
200,000 

 

200,000 
200,000 

 

200,000 
200,000 

 

200,000 
200,000 

 

จำนวนจุด
วางท่อ
ระบายน้ำ
พร้อมบ่อพัก
ที่ได้
มาตรฐาน 

สามารถระบายน้ำ
ได้สะดวกไม่อุดตัน
และไม่ทำให้น้ำ
ท่วมขัง 

อบต. 
สันโค้ง 

 

 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

9. สร้างรางระบายน้ำ
พร้อมฝาปดิหมู่ที่ 
11 

เพื่อก่อสร้าง
รางระบายนำ้ 
หมู่ที่ 11 

เลขท่ี 107–102 ยาว280 ม. 
เลขท่ี 173 – 9 ยาว120 เมตร 
เลขท่ี 112 – 113 ยาว 80 ม. 
ซอยพ่อหลวงหน้อย ยาว 200 ม. 
สายพระธาตุน้อย ยาว200 เมตร 
สายหมู1่1-หมู6่ ยาว 200 เมตร 
ฝั่งตะวันตกออกหมู่ที่ 6-หมู่ที่ 10 ยาว
200 เมตร 
สองฝั่งอนามัยถึงสุดหมู่บ้าน ยาว 200ม. 
สายนายกรดจากหมู่11เช่ือมต่อหมู่10 

450,000 
450,000 
250,000 
550,0,00
550,000 
550,000 
550,000 

 
550,000 

 

450,000 
450,000 
250,000 
550,0,00
550,000 
550,000 
550,000 
 
550,000 

450,000 
450,000 
250,000 
550,0,00
550,000 
550,000 
550,000 

 
550,000 

450,000 
450,000 
250,000 
550,0,00
550,000 
550,000 
550,000 
 
550,000 

450,000 
450,000 
250,000 
550,0,00
550,000 
550,000 
550,000 
 
550,000 

จำนวนราง
ระบายน้ำ
พร้อมฝาปดิ
ที่ก่อสร้าง
ตามแบบ 
อบต.สันโค้ง
กำหนด 

สามารถระบาย
น้ำไดส้ะดวกไม่
อุดตันและไม่ทำ
ให้น้ำท่วมขัง 

อบต. 
สันโค้งและ

ขอรับ
สนับสนุน

จาก
หน่วยงาน

อื่น 

10. วางท่อระบายน้ำ
พร้อมบ่อพักหมู ่
ที่  4 

เพื่อวางท่อ
ระบายน้ำ 
คสล.พร้อม
บ่อพัก  
หมู่ที่ 4 

สายหน้านายอี๊ด-นายจันทร์  
-สายคำปันพรหม  
-ข้างบ้านภานุวัฒน์ –นางหวีน  
-สายต้นโพธ์ิ  
-ห้วยป่าเปา 

100,000 
300,000 
100,000 
200,000 

96,000 

100,000 
300,000 
100,000 
200,000 

96,000 

100,000 
300,000 
100,000 
200,000 

96,000 

100,000 
300,000 
100,000 
200,000 

96,000 

100,000 
300,000 
100,000 
200,000 

96,000 

จำนวนท่อ
น้ำท่ีได้รับ
การวางท่อ
พร้อมบ่อพัก 

สามารถระบาย
น้ำไดส้ะดวกไม่
อุดตันและไม่ทำ
ให้น้ำท่วมขัง 

อบต. 
สันโค้ง 

11. ขุดลอกลำห้วย 
หมู่ที่ 6 

เพื่อขุดลอกลำ
ห้วยหมู่ที่ 6 

หน้าวัด 3 จุด  
ตามแบบ อบต.สันโค้งกำหนด 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จำนวนลำ
ห้วยที่ไดร้ับ
การขุดลอก 

ประชาชนมีน้ำ
เพียงพอสำหรับ
การเกษตร 

อบต.สันโค้ง
และขอรับ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น 

12 โครงการซ่อมแซม
ฝายวางท่อระบาย
น้ำลอดถนน คสล. 
0.60 ม. หมู่ที่ 4 

เพื่อซ่อมแซม
ฝาย/วางท่อ
ระบายน้ำ
ลอดถนน 
คสล.  

ห้วยป่าเปาหมู่ที่ 4  
ท่อขนาด  0.60ม.(1,700,000) 
ตามแบบ อบต.สันโค้งกำหนด 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 จำนวนฝาย
ที่ได้รับการ
ซ่อมแซม 

สามารถระบาย
น้ำไดส้ะดวกไม่
อุดตันและไม่ทำ
ให้น้ำท่วมขัง 

อบต.สันโค้ง
และขอรับ

สนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

13. สร้างรางระบาย
น้ำ คสล.หมู่ที่ 5 

เพื่อสร้างราง
ระบายน้ำหมู่
ที่ 5 

 หน้าวัด ถึงหมู่ที่ 4ยาว 400 ม 

ห้วยฝาหนีบ 300 เมตร 
นายหมื่น-ชาลี ยาว 200 เมตร 
นายวาสนาถึงนานายม้วน 
นายแสวง เจรญิ ถึงต้อยหมู่ที่ 10 
นายถวิล สะสมสูงเนินถึงบ้านน.ส.บานเย็น 
นายดี ถึงหน้าบ้านนายฉลอง รัตรวรรณ ี
นายแสน ถึงสี่แยกนายมน ู
นายสมควร   ขุนทิศ – ทุ่งนา ยาว 300 เมตร 
ทุกสายขนาดกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.10 ม 
ตามแบบ อบต.สันโค้งกำหนด 

800,000 
600,000 
500,000 
500,000 
600,000 
500,000 
500,000 
500,000 
600,000 

800,000 
600,000 
500,000 
500,000 
600,000 
500,000 
500,000 
500,000 
600,000 

800,000 
600,000 
500,000 
500,000 
600,000 
500,000 
500,000 
500,000 
600,000 

800,000 
600,000 
500,000 
500,000 
600,000 
500,000 
500,000 
500,000 
600,000 

800,000 
600,000 
500,000 
500,000 
600,000 
500,000 
500,000 
500,000 
600,000 

จำนวนราง
ระบายน้ำที่
ได้ก่อสร้าง 

สามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวกไม่อุด
ตันและไม่ทำ
ให้น้ำท่วมขัง 

อบต.สันโค้ง
และขอรับ

สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน 

14 โครงการ 
ปรับปรุงระบบ
ประปา 

เพื่อเปลี่ยน
ท่อ/วางระบบ
ประปา/
ปรับปรุงระบบ
ประปา  

หมู่ที่6  ,หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 10 หมูท่ี่ 4 
หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 9 
หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 5 
หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 1 
ตามแบบ อบต.สันโค้งกำหนด 

800,000 
800,000 
800,000 
800,000- 
 

800,000 
800,000 
800,000 
800,000 
 

800,000 
800,000 
800,000 
800,000- 
 

800,000 
800,000 
800,000 
800,000 
 

800,000 
800,000 
800,000 
800,000 

จำนวนระบบ
ประปาที่ได้รับ
การเปลี่ยน
ตามมาตรฐาน 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ำ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอต่อ
ความต้องการ
ประชาชน 

อบต.สันโค้ง/และ
ขอรับสนับสนุน

จากหนว่ยงานอื่น 

14 โครงการ 
ปรับปรุงระบบ
ประปา 

เพื่อเปลี่ยน
ท่อ/วางระบบ
ประปา/
ปรับปรุงระบบ
ประปา ระบบ
โซล่าเซลส์  

หมู่ที่6  ,หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 10 หมูท่ี่ 4 
หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 9 
หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 5 
หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 1 
ตามแบบ อบต.สันโค้งกำหนด 
ระบบโซล่าเซลส์ พลังงานแสงอาทติย ์

900,000 
900,000 
900,000 
900,000- 

 

900,000 
900,000 
900,000 
900,000 

 

900,000 
900,000 
900,000 
900,000- 

 

900,000 
900,000 
900,000 
900,000 

 

900,000 
900,000 
900,000 
900,000 

จำนวนระบบ
ประปาที่ได้รับ
การเปลี่ยน
ตามมาตรฐาน 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ำ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอต่อ
ความต้องการ
ประชาชน 

อบต.สันโค้ง/และ
ขอรับสนับสนุน

จากหนว่ยงานอื่น 

 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

15. ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ 
หมู่ที่ 7 

เพื่อสร้างราง
ระบายน้ำหมู่ที่ 
7 

-เหลา พุทธรรมข้างวัดยาว 200 เมตร  
-ร่องชมพู 2 ถึงสุดซอยยาว 200 เมตร 
-ซอยบ้านนายสมหวัง ไชยวุฒิ 
ถึงหลังวัด ยาว 200 เมตร 
-ร่องชมพู 3 ถึงกิตติพงษ์ ยาว200 ม. 
ซอยบ้านมานพ  ยาว 200 เมตร 
ซอยบ้านนายมานพ ยาว 200 ม. 
ข้างบ้านนางสสุคนธ์ จำรสั ยาว 200 ม 
นายไหล่ ชุมวงค์-สุดซอย ยาว200ม 
ทุกสายขนาดกว้าง 0.50 เมตร หนา 
0.10 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.30-0.60 เมตร 
พร้อมฝาปิด ตามแบบ อบต.สันโค้งกำหนด 

500,000 
500,000 
500,000  
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

 

500,000 
500,000 
500,000  
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

 

500,000 
500,000 
500,000  
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

 

500,000 
500,000 
500,000  
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

 

500,000 
500,000 
500,000  
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

จำนวนราง
ระบายน้ำทีไ่ด้
ก่อสร้างตาม
มาตรฐาน 

สามารถระบาย
น้ำไดส้ะดวกไม่
อุดตันและไม่ทำ
ให้น้ำท่วมขัง 

อบต.สันโค้ง
และขอรับ
สนับสนุน

จาก
หน่วยงาน

อื่น 

16. โครงการ
ซ่อมแซมฝาย
วางท่อระบาย
น้ำลอดถนน 
คสล. หมู่ที่ 4 

เพ่ือซ่อมแซม
ฝาย/วางท่อ
ระบายน้ำลอด
ถนน คสล.  

ห้วยป่าเปาหมู่ที่ 4  
ท่อขนาด  0.60ม. 
ตามแบบ อบต.สันโค้งกำหนด 
 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จำนวนฝายที่
ได้รับการ
ซ่อมแซมตาม
แบบ อบต. 
สันโค้งกำหนด 

ประชาชนมีฝาย
เก็บน้ำไว้ใช้
การเกษตร
เพียงพอ 

อบต. 
สันโค้งและ
ขอรับ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น 

17. โครงการ
ก่อสร้างฝายคัน
ดินพร้อมวางท่อ
เทคานเรียงหิน
ยาแนว ม.4 

เพ่ือก่อสร้าง
ฝายคันดิน
พร้อมวางท่อ
เทคานเรียงหิน
ยาแนว 

ห้วยป่าเปาหมู่ที่4 ยาว 17 เมตร 
กว้าง7 เมตร สูง 4 เมตร 
ตามแบบ อบต.สันโค้งกำหนด 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จำนวนฝายคัน
ดินที่ก่อสร้าง
ได้มาตรฐาน
ตามแบบ 

ประชาชนมีฝาย
เก็บน้ำไว้ใช้
การเกษตร
เพียงพอ 

อบต. 
สันโคข้อรับ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสง
ค ์

เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

18. วางท่อระบาย
น้ำหมู่ที่ 8 
พร้อมบ่อพัก 

เพื่อวางท่อ
ระบายน้ำ
หมู่ที่ 8 

-สาย อบต.พิมพ ์
-สายพ่อเสนอ ศรีหาตา 
-สายพ่อจันเทิน ขันศร ี
-สายแม่กองสี สวา่ง 

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

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

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

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

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

จำนวนราง
ระบายน้ำทีไ่ด้
มาตรฐาน 

สามารถระบาย
น้ำไดส้ะดวกไม่
อุดตันและไม่ทำ
ให้น้ำท่วมขัง 

อบต. 
สันโค้ง 

19. ขุดลอกพร้อม
วางท่อระบาย
น้ำ หมู่ที่ 1 

เพื่อขุดลอก
พร้อมวาง
ท่อระบาย
น้ำ หมู่ที่ 1 

หน้าบ้านนางพรทิพย์  ตันกูล  
ถึงหน้าบ้านนายนิกร ณ.อุบล 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันโค้ง 
.ตามแบบ อบต.สันโค้งกำหนด 

800,000 
 

400,000 
 

800,000 
 

400,00 

800,000 
 

400,000 
 

800,000 
 

400,00 

800,000 
 

400,00 

จำนวนจุดที่
ได้รับการขุด
ลอกและวางท่อ
ระบายน้ำทีไ่ด้
มาตรฐาน 

สามารถระบาย
น้ำไดส้ะดวกไม่
อุดตันและไม่ทำ
ให้น้ำท่วมขัง 

อบต. 
สันโค้ขอรับ
สนับสนุน
จาก
หน่วยงาน
อื่น 

20. วางท่อระบาย
น้ำหมู่ที่ 2 

เพื่อวางท่อ
ระบายน้ำ 
คสล.หมู่ที่ 2 

วางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 2ยาว 
200 เมตร (ปั้มน้ำมัน) 
ซอยประปา ยาว 200 เมตร 
ตามแบบ อบต.สันโค้งกำหนด 

200,000 
 

200,000 

200,000 
 

200,000 

200,000 
 

200,000 

200,000 
 

200,000 

200,000 
 

200,000 
 

จำนวนท่อ
ระบายน้ำ คสล.
หมู่ที่ 2ที่ได้รับ
การวางท่อได้
มาตรฐาน 

สามารถระบาย
น้ำไดส้ะดวกไม่
อุดตันและไม่ทำ
ให้น้ำท่วมขัง 

อบต. 
สันโค้ง 

21 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล. 

เพื่อก่อสร้าง
ท่อลอด
เหลี่ยม 
คสล. 

หมู่ที่ 6 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สร้างท่อลอด
เหลี่ยมได้
มาตรฐาน 

สามารถระบาย
น้ำไดส้ะดวกไม่
อุดตัน 

อบต. 
สันโค้ง 

 

 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสง
ค ์

เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

22. โครงการขุด
ลอกลำห้วยโป่ง 
หมู่ที่ 10 

เพื่อขุดลอก
ลำห้วยโป่ง
หมู่ที่ 10 

ลำห้วยโป่งหมู่ที่ 10 
 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จำนวนลำห้วยที่
ได้รับการขุด
ลอก 

ประชาชนมีน้ำ
เพียงพอสำหรับ
การเกษตร 

อบต.สันโค้ง
ขอรับ
สนับสนุนจา
หน่วยงานอื่น 

23. โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ 
หมู่ที่ 3 

เพื่อวางท่อ
ระบายน้ำ 
คสล.หมู่ที่ 3 

วางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 
ยาว 1 กม. 
ตามแบบ อบต.สันโค้งกำหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนท่อ
ระบายน้ำ คสล.
หมู่ที่ 2ที่ได้รับ
การวางท่อได้
มาตรฐาน 

สามารถระบาย
น้ำไดส้ะดวกไม่
อุดตันและไม่ทำ
ให้น้ำท่วมขัง 

อบต.สันโค้ง 

24 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ 
หมู่ที่ 7 

เพื่อวางท่อ
ระบายน้ำ 
คสล.หมู่ที่ 7 

วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อ
พักหมู่ที่ 7 ยาวรวม 1 ก.ม. 
จำนวน 27 จดุ 
ซอยถนนการเกษตรซอยพ่อหลวง
ยนต์  
นายปุ๊ด- ชาติฟองกาว ี

500,000 
 

    200,000 
200,000 

500,000 
 

200,000 
200,000 

500,000 
 

    200,000 
200,000 

500,000 
 

200,000 
200,000 

500,000 
 

300,000 
300,000 

จำนวนท่อ
ระบายน้ำ คสล.
ที่ได้มาตรฐาน 

สามารถระบาย
น้ำไดส้ะดวกไม่
อุดตันและไม่ทำ
ให้น้ำท่วมขัง 

อบต.สันโค้ง 

25. โครงการวางท่อ
ระบายน้ำพื้นที่
ตำบลสันโค้ง 

เพื่อวางท่อ
ระบายน้ำ 
คสล.ต.สัน
โค้ง 

วางท่อระบายน้ำ คสล.พื้นที่ตำบล
สันโค้ง ตามแบบ อบต.สันโค้ง
กำหนด 
 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จำนวนท่อ
ระบายน้ำ คสล. 
ที่ได้รับการวาง
ท่อได้มาตรฐาน 

สามารถระบาย
น้ำไดส้ะดวกไม่
อุดตันและไม่ทำ
ให้น้ำท่วมขัง 

อบต.สันโค้ง 

 

 

 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

24. ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ 
หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้าง
รางระบายนำ้
หมู่ที่ 6 

-สายตรงบนสุสานยาว 500 ม.  
-นายติ๊บ คำปันพรหม ยาว170 ม. 
-สายบนวัดจำไก่ ซ้าย/ขวายาว 400 ม. 
-สายตรงฝั่งซ้ายและฝั่งขวายาว300ม 
สายหน้าวดั ยาว 200 เมตร 
สายสามแยก ยาว 5 กม. 
สายจันทรต์ิ๊บ ยาว 300เมตร 
สายประปาหมูบ่้าน ยาว 200เมตร 
ข้างวัด ยาว 300 เมตร 
สายจำไก-่บ้านใหม่ ยาว 52 เมตร 
ตามแบบ อบต.สันโค้งกำหนด 

800,000 
 400,000 
700,000 
750,000 
500,000 

2,000,000 
600,000 
400,000 
500,000 
245,000 

800,000 
400,000 
700,000 
750,000 
500,000 

2,000,000 
600,000 
500,000 
500,000 
245,000 

800,000 
 400,000 
700,000 
750,000 
500,000 

2,000,000 
600,000 
400,000 
500,000 
245,000 

800,000 
400,000 
700,000 
750,000 
500,000 

2,000,000 
600,000 
500,000 
500,000 
245,000 

800,000 
400,000 
700,000 
750,000 
500,000 

2,000,000 
600,000 
500,000 
500,000 
245,000 

จำนวนราง
ระบายน้ำทีไ่ด้
ก่อสร้างตาม
มาตรฐาน 

สามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวกไม่
อุดตันและ
ไม่ทำให้น้ำ
ท่วมขัง 

อบต.สันโค้ง 
และขอ
งบประมาณ
จาก
หน่วยงาน
อื่น 

25. ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ 
หมู่ที่ 9 

เพื่อก่อสร้าง
รางระบายนำ้ 
หมู่ที่9 

ก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่9 
-ซอยหน้าวัด-หลังวัด ยาว 200ม. 
และพื้นที่ หมู่ที่ 9 ทุกสาย ยาว 1 กม. 
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร  
ลึกเฉลีย่ 0.30-0.60 เมตร พร้อมฝาปิด 
ตามแบบ อบต.สันโค้งกำหนด 

 
500,000 

  500,000 

 
500,000 
500,000 

 
500,000 
500,000 

 
500,000 
500,000 

 
500,000 
500,000 

จำนวนราง
ระบายน้ำทีไ่ด้
ก่อสร้างตาม
มาตรฐาน 

สามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวกไม่
อุดตันและ
ไม่ทำให้น้ำ
ท่วมขัง 

อบต.สันโค้ง
และขอรับ
สนับสนุน
จาก
หน่วยงาน
อื่น 

26 สร้าง
บล็อกคอน
เวิส หมู่ที่ 
11หมู่ที่ 8 

เพื่อสร้าง
บล็อกคอนเวิส 
หมู่ที่ 11 

สร้างบล็อกคอนเวิส หมู่ที่ 11,8 
-สายไปหมู่ที่ 11 จำนวน 1 จุด 
-สายห้วยงูเหลือมตอนล่าง หมู่ 11 
-สายหมู่ 8 ตอนบน (ห้วยโป่ง) จำนวน 2 
จุด 

 
500,000 
500,000 
500,000 

 
500,000 
500,000 
500,000 

 
500,000 
500,000 
500,000 

 
500,000 
500,000 
500,000 

 
500,000 
500,000 
500,000 

จำนวนบล็อค
คอนเวิสที่
ได้รับการ
ก่อสร้างตาม
ตามมาตรฐาน 

สามารถกัก
เก็บน้ำทาง
ไว้ใช้สำหรับ
การเกษตร 

อบต.สันโค้ง
และขอรับ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น 
 

 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

27. ก่อสร้างพนังกั้น
น้ำ 

เพื่อก่อสร้าง
พนังกั้นน้ำ 
คสล. 

หมู่ที่ 2 สันป่าตอง 
ฐานกว้าง 2.00 เมตร ยาวรวมกันทั้ง
สองฝั่ง 30 เมตร สูง 3.50 เมตร 
หนา 0.25 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนพนังที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

สามารถมีน้ำ
สำหรับ
การเกษตร 

อบต.สันโค้ง
และขอรับ
สนับสนุน
จาก
หน่วยงาน
อื่น 
 

28. ขุดบ่อน้ำตื้น
พ้ืนที่ตำบลสัน
โค้ง 

เพื่อขุดบ่อน้ำตื้น
พื้นที ่
ตำบลสันโค้ง 

พื้นที่ตำบลสันโค้ง หมู่ที่ 1-11 และหมู่
ที่ 4,8 สว่างอารมณ ์

100 บ่อ 
500,000 

100 บ่อ 
500,000 

100 บ่อ 
500,000 

100 บ่อ 
500,000 

100 บ่อ 
500,000 

จำนวนบ่อน้ำท่ี
ได้รับการขุด 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค
บริโภค 

อบต.สันโค้ง
และขอรับ
สนับสนุน
จาก
หน่วยงาน
อื่น 

29 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำหมู่ที่1 

เพื่อวางท่อ
ระบายน้ำหมู่ที่ 1  

บริเวณหมู่ที่1 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนท่อที่ได้
วาง 

น้ำไหลสะดวกไม่
อุดตัน 

อบต.สันโค้ง 

30 กั้นฝายลำห้วยหมู่
ที่ 6 

เพื่อก้ันฝายลำ
ห้วยสาธารณะ
หมู่ที่ 6 

สายห้วยบ้าตอนบน 
สายห้วยงูเหลือม 
สายห้วยลึก 
สายห้วยจำค่า 

600,000 
600,000 
600,000 
600,000 

600,000 
600,000 
600,000 
600,000 

600,000 
600,000 
600,000 
600,000 

600,000 
600,000 
600,000 
600,000 

600,000 
600,000 
600,000 
600,000 

จำนวนฝายที่
ได้รับการกั้นฝาย 

มีน้ำทำ
การเกษตร 

อบต.สันโค้ง
ขอรับ
สนับสนุน
จาก
หน่วยงาน
อื่น 

 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

31. วางท่อระบาย
น้ำหมู่ที่ 5 

เพื่อวางท่อระบายน้ำ
หมู่ที่ 5 

หมู่ที่ 5 ระหว่างไปหมู่ที่ 10 ยาว 
500 เมตร 
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.60 เมตร 
พร้อมฝาปดิ 
ตามแบบ อบต.สันโค้งกำหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนราง
ระบายน้ำทีไ่ด้
ก่อสร้างตาม
มาตรฐาน 

สามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวกไม่อุด
ตันและไม่ทำ
ให้น้ำท่วมขัง 

อบต.สันโค้ง 

32 เรียงหินโดยใส่
กล่องGABLON 

เพื่อจัดทำโครงการ
เรียงหินพื้นที่ตำบลสัน
โค้งหมู่ละ 2จดุ 

หมู่ที่ 1-11 และสว่างอารมณ์ 
จำนวน หมู่ละ 2 จุด 
1,800,000 บาท 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จำนวน
โครงการทีไ่ด้
จัดทำ 

มีน้ำอุปโภค
บริโภคทั่วถึง 

อบต.สันโค้ง 

33. สร้างรางระบาย
น้ำ คสล.พร้อม
ฝาปิด 

เพื่อสร้างรางระบาย
น้ำพร้อมฝาปดิ 
หมู่ที่ 2 

กว้าง 0.50 ม.ยาว 500 เมตร 
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.60 เมตร 
พร้อมฝาปดิ 
ตามแบบ อบต.สันโค้งกำหนด 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จำนวนราง
ระบายน้ำทีไ่ด้
ก่อสร้างตาม
มาตรฐาน 

สามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวกไม่อุด
ตันและไม่ทำ
ให้น้ำท่วมขัง 

อบต.สันโค้ง
และขอรับ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น 

34 ขุดบ่อน้ำพร้อม
ทำระบบประปา 

เพื่อขุดบ่อน้ำพร้อมทำ
ระบบประปาที่ทำการ 
อบต.สันโค้ง 

พื้นที่ อบต.สันโค้ง 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จำนวนที่ได้
จัดทำระบบ
ประปา 

มีน้ำอุปโภค
เพียงพอ 

อบต.สันโค้ง
และขอรับ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น 

35 
 
 
 

ขุดบ่อน้ำพร้อม
ทำระบบประปา 

เพื่อขุดบ่อน้ำพร้อมทำ
ระบบประปาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นสัน
โค้ง 

พื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันโค้ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหมร่าษฎร์
บำรุง 

500,000 
500,000 

500,000 
500,000 

500,000 
500,000 

500,000 
500,000 

500,000 
500,000 

จำนวนที่ได้
จัดทำระบบ
ประปา 

มีน้ำอุปโภค
เพียงพอ 

อบต.สันโค้ง
และขอรับ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น 

 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

36. ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้าน 

พื้นที่ตำบลสันโค้งทุกหมู่บ้าน 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ได้รับการ
ปรับปรุง 

มีน้ำอุปโภค
เพียงพอ 

อบต.สันโค้ง
และขอรับ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน 

37. ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ หมู่ที่ 
2 

เพื่อสร้างราง
ระบายน้ำ 
หมู่ที่ 2 

-ซอย 5 ฝั่งบ้านนางเรณู  ยาว100ม. 
-ถนนซอย2บ้านนางศรีนุช ยาว100ม 
-ซอย1 ยาว200เมตร 
-ซอย4 ยาว200เมตร 
-ซอย 6 ยาว 50 เมตร 

350,000 
350,000 
500,000 
500,000 
220,000 

350,000 
350,000 
500,000 
500,000 
220,000 

350,000 
350,000 
500,000 
500,000 
220,000 

350,000 
350,000 
500,000 
500,000 
220,000 

350,000 
350,000 
500,000 
500,000 
220,000 

จำนวนราง
ระบายน้ำทีไ่ด้
ก่อสร้างตาม
มาตรฐาน 

สามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวกไม่อุด
ตันและไม่ทำ
ให้น้ำท่วมขัง 

อบต.สันโค้ง
และขอรับ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน 

38 ขุดลำเหมือง 
ใส้ไก ่

เพื่อขุดลำ
เหมืองไสไ้ก ่

ซอยพ่อบุญธรรม  
ซอย 5 
ซอย7 

500,000 
500,000 
500,000 

500,000 
500,000 
500,000 

500,000 
500,000 
500,000 

500,000 
500,000 
500,000 

500,000 
500,000 
500,000 

ลำเหมืองที่ได้
มาตรฐาน 

มีน้ำอุปโภค
บริโภค 

อบต.สันโค้ง
และขอรับ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน 

39  ก่อสร้างราง
ระบายน้ำหมู่ที่ 
3 

เพื่อสร้างราง
ระบายน้ำหมู่
ที ่3 

-จากอ่างเก็บน้ำห้วยตาดแซะ ถึงสนัโค้ง 
ยาว 53 เมตร 
 

270,000 
 

270,0000 
 

270,000 
 

270,0000 
 

270,000 
 

จำนวนราง
ระบายน้ำทีไ่ด้
ก่อสร้างตาม
มาตรฐาน 

สามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวกไม่อุด
ตันและไม่ทำ
ให้น้ำท่วมขัง 

อบต.สันโค้ง
และขอรับ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน 

 

 

 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสง
ค ์

เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

40 สร้างลำรางส่ง
น้ำ 

เพื่อสร้างลำ
รางส่งน้ำ 

ห้วยตาดแซะ 
ห้วยชมพ ู
 

1,600,000 
1,600,000 

 

1,600,000 
1,600,000 

 

1,600,000 
1,600,000 

 

1,600,000 
1,600,000 

 

1,600,000 
1,600,000 

 

จำนวนราง
ระบายน้ำทีไ่ด้
ก่อสร้างตาม
มาตรฐาน 

สามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวกไม่อุด
ตันและไม่ทำ
ให้น้ำท่วมขัง 

อบต.สันโค้ง
และขอรับ
สนับสนุน
จาก
หน่วยงาน
อื่น 

40. วางท่อระบาย
น้ำหมู่ที่9 

เพื่อวางท่อ
ระบายน้ำ
หมู่ที่ 9 

สายทรายแก้ว- สันโค้ง  
สายข้างวัด  
-สายบ้านนางบัวผัน  
-สายจำปูด  
-สายนายธนวัฒน์  
- สายหน้าวัด  
- สายบ้านนายสมศักดิ์  
-สามแยกฝั่งซ้ายนางบัวผัน 
-ข้างบ้านนายมี แสนทอง 

100,000 
200,000 
300,000 
 200,000 
 300,000 
 300,000 
250,000 
250,000 
300,000 

100,000 
200,000 
300,000 
300,000 
300,000 
 300,000 
250,000 
250,000 
300,000 

100,000 
200,000 
300,000 
 300,000 
 300,000 
 300,000 
250,000 
250,000 
300,000 

100,000 
200,000 
300,000 
300,000 
300,000 
 300,000 
250,000 
250,000 
300,000 

100,000 
200,000 
300,000 
300,000 
300,000 
300,000 
250,000 
250,000 
300,000 

จำนวนจุดที่
ได้รับการวาง
ท่อระบายน้ำที่
ได้มาตรฐาน 

สามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวกไม่อุด
ตันและไม่ทำ
ให้น้ำท่วมขัง 

อบต.สันโค้ง 

41 วางท่อระบาย
น้ำหมู่ที่ 7 

เพื่อวางท่อ
ระบายน้ำ
หมู่ที่ 7 

สายข้างตลาดสดใบคำ ยาว 500 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนจุดที่
ได้รับการวาง
ท่อระบายน้ำที่
ได้มาตรฐาน 

สามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวกไม่อุด
ตันและไม่ทำ
ให้น้ำท่วมขัง 

อบต.สันโค้ง 

 

 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

42 ก่อสร้างราง
ระบายน้ำพื้นที่
ตำบลสันโค้ง 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ำพื้นที่
ตำบลสันโค้ง 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำพื้นท่ี
ตำบลสันโค้ง  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวนราง
ระบายน้ำที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

สามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวกไม่อุด
ตันและไม่ทำ
ให้น้ำท่วมขัง 

อบต.สันโค้ง/
และขอรับ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน 

43 ก่อสร้างฝาย/กั้น
ฝาย 

เพื่อสร้างฝาย/
กั้นฝาย 

พื้นที่ตำบลสันโค้ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวนฝายที่
ได้ก่อสร้าง 

มีน้ำสำหรับ
การเกษตร 

อบต.สันโค้ง/
และขอรับ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน 

44. สร้างบล็อคคอน
เวิส 

เพื่อสร้างบล็อค
คอนเวิส ในพ่ืน
ที่ตำบลสันโค้ง 

เพื่อสร้างบล็อกคอนเวิสในพื้นที่
ตำบลสันโค้ง 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จำนวนบล็อค
คอนเวิสที่
สร้าง 

สามารถกัก
เก็บน้ำเพื่อทำ
การเกษตรได ้

อบต.สันโค้ง/
และขอรับ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน 

45 สร้างพนังกั้นน้ำ เพื่อสร้างพนัง
กั้นน้ำตำบลสัน
โค้ง 

พื้นที่ตำบลสันโค้ง  1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จำนวนพนัง
กั้นน้ำที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

สามารถกัก
เก็บน้ำเพื่อทำ
การเกษตรได ้

อบต.สันโค้ง/
และขอรับ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน 

46 ขุดลอกลำ
เหมือง/ลำห้วย 

เพื่อขุดลอกลำ
เหมืองลำห้วย
พื้นที่ตำบลสัน
โค้ง 

พื้นที่ตำบลสันโค้ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จำนวนลำ
เหมืองและลำ
ห้วยที่ไดร้ับ
การขุดลอก 

สามารถกัก
เก็บน้ำเพื่อทำ
การเกษตรได ้

อบต.สันโค้ง/
และขอรับ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน 

47 ซ่อมแซมฝาราง
ระบายน้ำ คสล. 

เพื่อซ่อมแซมฝา
รางระบายนำ้ 

พื้นที่ตำบลสันโค้ง 700,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนฝาที่ได้
ซ่อมแซม 

คงทนถาวร อบต.สีนโค้ง 



แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการป้องกัน
และกำจัดศัตรูพืช/
จัดซื้อวัสดุทางการ
เกษตร 

เพื่อดำเนินการจัดซื้อ
วัสดุทางการเกษตร
เพื่อเพ่ิมผลิตผลทาง
การเกษตร 

พ้ืนที่ตำบลสันโค้ง 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 200,000 200,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน

เกษตรกรที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ตำบลสันโค้งมี
วัสดุทาง
การเกษตรเพื่อ
เพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร 

อบต.สัน
โค้ง 

 

2 โครงการป้องกันโรค
ระบาดจากสตัว์พร้อม
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์

เพื่อดำเนินการรักษา/
ป้องกันโรคระบาดจาก
สัตว์พร้อมจดัซื้อ
อุปกรณ ์

พื้นที่ตำบลสันโค้ง 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ได้รับการ

ป้องกันโรค
ระบาดสัตว ์

สัตว์ในพื้นที่การ
รักษาและป้องกัน
โรคเบื้องต้นได ้

อบต.สันโค้ง 

3 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร/เรยีนรู้
ชุมชนตำบลสันโค้ง 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดฯ 

ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดฯ 
ตำบลสันโค้ง 

50,000 50,000 200,000 300,000 300,000 จำนวนอาคาร
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

ประชาชนใช้
บริการศูนย์บริการ
และถ่ายทอดฯได้
สะดวก 

อบต.สันโค้ง 

4. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อจัดทำโครงการ
การส่งเสริมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

พื้นที่ตำบลสันโค้ง 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้ที่
เข้าร่วม
โครงการ
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

สามารถสนับสนุน
ตามโครงการ
ส่งเสริมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อบต.สันโค้ง 



 

แบบ ผ.
02 

2 บัญชีโครงการพัฒนา  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม 
1.ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมการพัฒนา
สถาบันครอบครัว 

เพื่อส่งเสริมให้สถาบัน
ครอบครัวมีความ
อบอุ่นเข้มแข็งมีความ
รักความสามัคค ี

สมาชิกครอบครัว
เป้าหมายตำบลสันโค้ง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนครั้งท่ีไดร้ับ
การส่งเสริม 

ครอบครัวตำบลสันโค้งมี
ความรักความอบอุ่นอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

อบต. 
สันโค้ง 

2. โครงการกิจกรรมสภา
เด็ก 

เพื่อสนับสนุนให้เด็ก
และเยาวชนไดทำ
กิจกรรมร่วมกัน 

เด็กและเยาวชนตำบล
สันโค้ง 

100,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จำนวนครั้งของเด็ก
ที่ได้รับการสนับสนุน
การจัดกิจกรรม 

เด็กและเยาวชนได้จัดทำ
กิจกรรมร่วมกันเพื่อ
ประโยชน์ต่อชุมชน 

อบต. 
สันโค้ง 

3. ประเพณีลอยกระทง เพื่อจัดงานลอยกระทง ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  
พนักงาน  อปท.ดอก
คำใต ้ประชาชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนโครงการที่
ได้รับการจัดงาน 

ประชาชนไดร้ับการ
อนุรักษ ์

อบต.สัน
โค้ง 

 



 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

4. ประเพณีอีสานล้านนา เพื่อจัดงานประเพณี
อีสานล้านนา 

ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  
พนักงาน  อปท.ดอก
คำใต ้ประชาชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน
โครงการทีไ่ด้รับ
การจัดงาน 

จำนวนโครงการที่
ได้รับการจัดงาน 

อบต.สันโค้ง 

5 พัฒนาศักยภาพดนตรี
โปงลาง อีสานล้านนา 

เพื่อพัฒนาศักยภาพดนตรี
โปงลางอีสานล้านนา 

ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  
พนักงาน  อปท.ดอก
คำใต ้ประชาชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน
โครงการทีไ่ด้รับ
การจัดงาน 

จำนวนโครงการที่
ได้รับการจัดงาน 

 

5 โครงการส่งเสริม
ประเพณีทางศาสนา 
งานรัฐพิธี และ
ประเพณีต่างๆ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนส่งเสริมงาน
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ทุกหมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
กิจกรรม/
โครงการทีไ่ด้รับ
การส่งเสริม 

ตำบลสันโค้งได้
อนุรักษ์ส่งเสริม
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ประเพณีต่างๆ 

อบต. 
สันโค้ง 

6. โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชน 

เพื่อส่งเสริมการเชื่อม
ความสามัคคีและ
ห่างไกล 
ยาเสพตดิ 

ประชาชนและเยาวชน
ตำบลสันโค้ง 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จำนวนกิจกรรม
ในการจัดทำ
โครงการ
แข่งขันกีฬา 

ประชาชนและ
เยาวชนได้ออก
กำลังกายมีความ
สามัคคีและ
ต่อต้านยาเสพตดิ 

อบต.สันโค้ง 

7. โครงการแข่งขันกีฬา
ดอกคำใต้สัมพันธ์ 

เพื่อส่งเสริมการออก
กำลังกาย เชื่อมความ
สำพันธ์และสร้างความ
สามัคคตี่อกัน 

ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  
พนักงาน             
อปท.ดอกคำใต้ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวนกิจกรรม
ในการจัดทำ
โครงการ
แข่งขันกีฬา 

ผู้บริหารสมาชิก
สภา พนักงาน รัก
การออกกำลังกาย
และเชื่อมความ
สามัคคตี่อกัน 

อบต.สันโค้ง 

 



 
 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

8. วันแมแห่งชาติ เพื่อจัดวันแม่แห่งชาต ิ ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  
พนักงาน อปท.ดอก
คำใต ้

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จำนวนกิจกรรม
ในการจัดทำฯ 

ผู้บริหารพนักงาน
ประขาชนไดร้่วม
กิจกรม 

อบต.สันโค้ง 

9. วันปิยะมหาราช เพื่อจัดงานวันปิยะ
มหาราช 

ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  
พนักงาน  
อปท.ดอกคำใต้ 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จำนวนกิจกรรม
ในการจัดทำฯ 

ผู้บริหารพนักงาน
ประขาชนไดร้่วม
กิจกรม 

อบต.สันโค้ง 

10. หล่อเทียนและถวาย
เทียนพรรษา 

เพื่อจัดงานหล่อเทียน
และถวายเทียนพรรษา 

ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  
พนักงาน             
อปท.ดอกคำใต้ 
ประชาชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนกิจกรรม
ในการจัดทำฯ 

ผู้บริหารพนักงาน
ประขาชนไดร้่วม
กิจกรม 

อบต.สันโค้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการอาหาร
เสริม(นม) 

เพื่ออุดหนุนและ
สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม)  

โรงเรียนจำไก่ 35๐,๐๐๐ 45๐,๐๐๐ 55๐,๐๐๐ 65๐,๐๐๐ 75๐,๐๐๐ จำนวนนักเรียนท่ี
ได้รับการส่งเสรมิ
อาหารเสริมนม 

เด็กนักเรยีนได้รับ
อาหารเสริมนมตาม
หลักโภชนาการตาม
เกณฑ ์

อบต. 
สันโค้ง 

2. โครงการอาหาร
เสริม(นม) 

เพื่ออุดหนุนและ
สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม)  

โรงเรียนสันโค้ง 350,000 450,000 550,000 650,000 750,000 จำนวนนักเรียนท่ี
ได้รับการส่งเสรมิ
อาหารเสริมนม 

เด็กนักเรยีนได้รับ
อาหารเสริมนมตาม
หลักโภชนาการตาม
เกณฑ ์

อบต. 
สันโค้ง 

3. โครงการอาหาร
เสริม(นม) 

เพื่ออุดหนุนและ
สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม)  

โรงเรียนทราย
เลื่อน 

350,000 450,000 550,000 650,000 750,000 จำนวนนักเรียนท่ี
ได้รับการส่งเสรมิ
อาหารเสริมนม 

เด็กนักเรยีนได้รับ
อาหารเสริมนมตาม
หลักโภชนาการตาม
เกณฑ ์

อบต. 
สันโค้ง 

4 โครงการอาหาร
เสริม(นม) 

เพื่ออุดหนุนและ
สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม)  

ศูนย์เด็กบ้านใหม่
ราษฎร์บำรุง 

400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 จำนวนนักเรียนท่ี
ได้รับการส่งเสรมิ
อาหารเสริมนม 

เด็กนักเรยีนได้รับ
อาหารเสริมนมตาม
หลักโภชนาการตาม
เกณฑ ์

อบต. 
สันโค้ง 

5 โครงการอาหาร
เสริม(นม) 

เพื่ออุดหนุนและ
สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม)  

ศุนย์เด็กบ้าน 
สันโค้ง 

450,000 500,000 600,000 700,000 800,000 จำนวนนักเรียนท่ี
ได้รับการส่งเสรมิ
อาหารเสริมนม 

เด็กนักเรยีนได้รับ
อาหารเสริมนมตาม
หลักโภชนาการตาม
เกณฑ ์

อบต. 
สันโค้ง 

6. โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันสำหรับเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสันโค้ง 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านสันโค้ง 

5๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 7๐๐,๐๐๐ 8๐๐,๐๐๐ 9๐๐,๐๐๐ จำนวนเด็กเล็กท่ี
ได้รับการส่งเสรมิ
อาหารกลางวัน 

เด็กเล็กไดร้ับอาหาร
กลางวันตามหลัก
โภชนาการตาม
เกณฑ ์

อบต. 
สันโค้ง 



แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

7. โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันสำหรับเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านจำไก ่

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านจำไก่ 

400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 จำนวนเด็กเล็กท่ี
ได้รับการส่งเสรมิ
อาหารกลางวัน 

เด็กเล็กไดร้ับอาหาร
กลางวันตามหลัก
โภชนาการตาม
เกณฑ ์

อบต. 
สันโค้ง 

8. โครงการมหกรรม
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาบุคลกร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
ศึกษาดูงานให้มีความรู้
ก้าวหน้า 

ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ 
/คณะกรรมการศูนย์
และครผูู้ดูแลเด็กฯ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จำนวนบุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ี
ได้รับการพัฒนาและ
ศึกษาดูงาน 

บุคลากรศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีไดร้ับการ
พัฒนาตนเองและ
ศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 

อบต. 
สันโค้ง 

9. โครงการแข่งขันทักษะ
และกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมเด็กมี
พัฒนาการทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ 
สังคม สตปิัญญา 

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สันโค้ง 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ จำนวนเด็กได้รับการ
ส่งเสริมสาระการ
เรียนรู้การแข่งขัน
กีฬา 

เด็กเล็กไดร้ับการ
เรียนรู้การแข่งขัน
กีฬา 

อบต. 
สันโค้ง 

10 พัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์
เด็ก 

เพื่อพัฒนาคณะ
กรรมการบริหาร
ศูนย์ฯ 

คณะกรรมการได้รับ
การพัฒนา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน
กรรมการบริหาร
ศูนย์ไดร้ับการ
พัฒนา 

กรรมการบริหาร
ศูนย์รับการพัฒนา 

อบต. 
สันโค้ง 

11. โครงการพัฒนา
ศักยภาพครผูู้ดูแล 
เด็กฯ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
ฯลฯ 

ครูไดร้ับการพัฒนา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนครูที่ได้รับ
การพัฒนา 

ครูไดร้ับการพัฒนา อบต. 
สันโค้ง 

12 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สามด ี

เพื่อจัดโครงการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสามด ี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2 แห่ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนโครงการทีไ่ด้
การจัดทำ 

เด็กมีพัฒนาการทีด่ี
ขึ้น 

อบต.สันโค้ง 

 



แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

13. โครงการมหกรรม
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาบุคลกร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
ศึกษาดูงานให้มีความรู้
ก้าวหน้า 

ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ 
/คณะกรรมการศูนย์
และครผูู้ดูแลเด็กฯ 

60,000 60,000 100,000 100,000 60,000 จำนวน
บุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได้รับการ
พัฒนาและ
ศึกษาดูงาน 

บุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ี
ได้รับการพัฒนา
ตนเองและศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี 

อบต. 
สันโค้ง 

14. โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ให้เด็กได้รับการ
ส่งเสริมความรู้และ
เพิ่มประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

เด็กในพ้ืนท่ีและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
พื้นที่ตำบลสันโค้ง 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ จำนวนเด็กเข้า
ร่วมงาน
กิจกรรมวัน
เด็ก 

เด็กมีกิจกรรมและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
แหล่งเรียนรู ้

อบต. 
สันโค้ง 

15. โครงการจดัซื้อเครื่อง
เล่นกลางแจ้ง 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ให้เด็กได้รับการ
ส่งเสริมความรู้และ
เพิ่มประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

เด็กในพ้ืนท่ีและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีการ
ออกกำลังกายและมี
การพัฒนาการที่ด ี

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนเด็กท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

เด็กเล็กมีเครื่อง
เล่นสนามที่เอื้อต่อ
การเรยีนรู้เพิ่มขึ้น 

อบต. 
สันโค้ง 

16. โครงการสื่อการเรียน
การสอน 

เพื่อส่งเสริมสื่อการ
เรียนการสอน 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจำนวน 
2 ศูนย ์

180,000 180,000 250,000 300,000 350,000 จำนวนเด็กท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

เด็กเล็กมีเครื่อง
เล่นสนามที่เอื้อต่อ
การเรยีนรู้เพิ่มขึ้น 

อบต. 
สันโค้ง/จาก
หน่วยงาน

อื่น 
17. โครงการจดัทำ

แผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด่น 

เพื่อจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาประกวด
รางวัลดีเด่น 

ศูนย์เด็กจำนวน 2 
ศูนย์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนศูนย์
เด็กท่ีไดร้ับการ
พัฒนา 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการ
พัฒนา 

อบต./งบ
จาก

หน่วยงาน
อื่น 



แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการก่อสร้าง/
ซ่อมแซม ท่ีอยู่
อาศัยให้
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือให้
ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ผู้ด้อยโอกาส 
ตำบลสันโค้ง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จำนวน
ผู้ด้อยโอกาสที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ผู้ด้อยโอกาสสามารถมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

อบต.สันโค้ง 

2. โครงการสนับสนุน      
เบี้ยยังชีพ 

เพื่อจ่ายเบี้ยยัง
ชีพให้แก่
ผู้สูงอาย/ุ 

ผู้สูงอาย/ุ 
 

8,742,๐๐๐ 8,742,๐๐๐ 9,742,๐๐๐ 10,742,๐๐๐ 11,742,๐๐๐ จำนวนผู้ที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

ผู้สูงอายุ ผูต้ิดเชื้อ ผู้พิการ
ได้รับการช่วยเหลือเพื่อยัง
ชีพตามหลักเกณฑ ์

อบต.สันโค้ง 
 

3. โครงการสนับสนุน      
เบี้ยยังชีพ 

เพื่อจ่ายเบี้ยยัง
ชีพ 

ผู้พิการ/ 
 

3,974,400 3,974,400 4,974,400 5,974,400 6,974,400 จำนวนผู้ที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

ผู้สูงอายุ ผูต้ิดเชื้อ ผู้พิการ
ได้รับการช่วยเหลือเพื่อยัง
ชีพตามหลักเกณฑ ์

อบต.สันโค้ง 
 

4. โครงการสนับสนุน      
เบี้ยยังชีพ 

เพื่อจ่ายเบี้ยยัง
ชีพ 

ผู้ติดเชื้อ/ 
 

480,000 480,000 580,000 680,000 780,000 จำนวนผู้ที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

ผู้สูงอายุ ผูต้ิดเชื้อ ผู้พิการ
ได้รับการช่วยเหลือเพื่อยัง
ชีพตามหลักเกณฑ ์

อบต.สันโค้ง 
 

5. โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

เพื่อจัดทำ
โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ประชาชนตำบล
สันโค้ง 
ผู้นำชุมชน/
พนักงาน/
ผู้บริหารสมาชิก 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้เข้า
รับการส่งเสริม 

มีคุณภาพชีวิตทีดีขึ้น อบต.สันโค้ง 
 

 
 
 
 
 



แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

6. พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อจัดทำ
โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

กลุ่มผูสู้งอายุ
ตำบลสันโค้ง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จำนวนผู้เข้า
รับการส่งเสริม 

มีคุณภาพชีวิตทีดีขึ้น อบต.สันโค้ง 

7. พัฒนาศักยภาพและ
พัฒนาคุณภาพกลุ่ม
สตรีแม่บ้าน 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและ
พัฒนาคุณภาพ
กลุ่มสตรีแม่บ้าน 

กลุ่มสตรตีำบล
สันโค้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้า
รับการส่งเสริม 

มีคุณภาพชีวิตทีดีขึ้น อบต.สันโค้ง 
 

9. โครงการส่งเสริม
อาชีพ 

เพื่อจัดทำ
โครงการส่งเสริม
อาชีพ 

ประชาชน 
เยาวชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการอบรม 

มีคุณภาพชีวิตทีดีขึ้น อบต.สันโค้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

๑. โครงการควบคมุ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

-เพื่อส่งเสรมิให้ชุมชน
ร่วมป้องกันตนเองจาก
โรคโดยการกำจัด
ลูกน้ำยุงลาย 
-จัดซื้อเครื่องพ่น
หมอกควันและ
ทรายอะเบท เพื่อ
ป้องกันและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออกและ
สมองอักเสบ 

ทุกหมู่บ้านใน
ตำบลสันโค้ง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวน
หมู่บ้านที่ไดร้ับ
การป้องกัน
โรค
ไข้เลือดออก
จากยุงเป็น
พาหะ 

ประชาชนแต่ละ
หมู่บ้านมสี่วนร่วม
การป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้
เลือกออกและ
สมองอักเสบ 

อบต.สันโค้ง 

๒. โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า/คุมกำเนิด
แมว,สุนัขจรจัด 

เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
โรคพิษสุนัขบ้าและ
สุนัขแมวและ
คุมกำเนิด 

ในพื้นที่ตำบลสัน
โค้งทุกหมู่บ้าน 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จำนวน
หมู่บ้านที่ไดร้ับ
การป้องกัน 

สุนัขและแมวจร
จัดไดร้ับการฉีด 
วีคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

อบต.สันโค้ง 

3. โครงการป้องกัน
โรคตดิต่อ 

เพื่อจัดกิจกรรม
ป้องกันโรคติดต่อใน
พื้นที่ตำบลสันโค้ง 

พื้นที่ตำบลสัน
โค้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ประชาชนท่ีได้
เข้าร่วม
รณรงค ์

พื้นที่ตำบลปลอด
โรคตดิต่อ 

อบต.สันโค้ง 

 

 

 



 

แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2590 

4. โครงการพัฒนาและ
สร้างเสริมสุขภาพกลุ่ม
เด็กปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยไดร้ับการเลีย้ง
ดูอย่างเหมาะสม มี
สุขภาพดรี่างกายสม
ส่วน และพัฒนาการ
สมวัย 

เด็ก 0-5 ปี ใน
พื้นที่ หมู่ที่ 
4,5,6,8,10,11 
หมู่ที 1,2,3,7,9 

 
 

10,000 
10,000 

 
 

10,000 
10,000 

 
 

10,000 
10,000 

 
 

10,000 
10,000 

 
 

10,000 
10,000 

ร้อยละ 80ของ
เด็ก 0-5ป ี
มีร่างกายสมส่วน
และพัฒนาการ
สมวัย 

เด็ก 0-5 ปี มี
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง 

อบต.สันโค้ง 
รพ.สต.จำไก ่
รพ.สต.สันโค้ง 

5. โครงการพัฒนาและ
สร้างเสริมสุขภาพกลุ่ม
วัยผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผูด้้อยโอกาส 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ใน
ภาวะพึ่งพิงได้รับการ
ดูแลจากญาติและ
ทีมสหวิชาชีพอย่าง
เหมาะสมตามปญัหา
สุขภาพ 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผูด้้อยโอกาสที่
อยู่ในภาวะพึ่งพิง 
พื้นที่หมู่ 
4,5,6,8,10,11 
หมู่ที 1,2,3,7,9 

900,000 
 
 
 

20,000 
20,000 

900,000 
 
 
 

20,000 
20,000 

900,000 
 
 
 

20,000 
20,000 

900,000 
 
 
 

20,000 
20,000 

900,000 
 
 
 

20,000 
20,000 

ร้อยละ 90 ของ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผูด้้อยโอกาส
ได้รับการดูแล
อย่างเหมาะสม 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผูด้้อยโอกาส
ได้รับการดูแล
ระยะยาวจากญาติ
และทีมสหวิชาชีพ
อย่างเหมาะสม 

อบต.สันโค้ง 
รพ.สต.จำไก ่
รพ.สต.สันโค้ง 

6. โครงการควบคมุโรค
ไม่ตดิต่อเรื้อรัง 

เพื่อให้ประชากรกลุ่ม
เสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังได้รับการตรวจ
คัดกรองสุขภาพอยา่ง
ทั่วถึง 

ประชากรกลุ่ม
เสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง อายุ 35 ปี
ขึ้นไป ในพ้ืนท่ี หมู่  
4,5,6,8,10,11 
หมู่ที 1,2,3,7,9 

 
 
 
 

30,000 
30,000 

 
 
 
 

30,000 
30,000 

 
 
 
 

30,000 
30,000 

 
 
 
 

30,000 
30,000 

 
 
 
 

30,000 
30,000 

ร้อยละ 90 ของ
ประชากรกลุ่มเสี่ยง
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
อาย ุ35 ป ีขึ้นไป
ได้รับการตรวจรับ
การตรวจคัดกรอง
สุขภาพจาก จนท.
และ อสม. 

ประชากรอายุ  
35 ป ี ขึ้นไปได้รบั
การตรวจคัดกรอง
สุขภาพและได้รลั
การรักษา ส่งต่อ
ตามความ
เหมาะสม 

อบต.สันโค้ง 
รพ.สต.จำไก ่
รพ.สต.สันโค้ง 

 



 
 
แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

7. โครงการรณรงค์
และแก้ไขปญัหา
ขยะตำบลสันโค้ง 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีการจดัการ
ขยะมูลฝอยได้ถูกต้อง
และมีการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมท่ี
เหมาะสม 

พื้นที่ หมู่  
4,5,6,8,10,11 
หมู่ที 1,2,3,7,9 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 100ของ
พื้นที่หมู่ท่ี
4,5,6,8,10,11 
หมู่ที 1,2,3,7,9 
มีการจัดการขยะ
มูลฝอยได้ถูกต้อง
และมีการพัฒนา
อนามัย
สิ่งแวดล้อมท่ี
เหมาะสม  

พื้นที่หมู่ท่ี
4,5,6,8,10,11 
หมู่ที 1,2,3,7,9 
ต.สันโค้ง มี
สภาพแวดล้อมท่ี
สะอาดถูก
สุขอนามัย 

อบต.สันโค้ง 
รพ.สต.จำไก ่
รพ.สต.สันโค้ง 

8. โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
แพทย์ฉุกเฉินและ
ระบบส่งต่อ 

เพื่อลดอัตราการ
เสียชีวิตของผู้ป่วย
ฉุกเฉินวิกฤตจาก
สาเหตุต่างๆ และ
นำส่งโรงพยาบาล
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

พื้นที่ หมู่  
4,5,6,8,10,11 
หมู่ที 1,2,3,7,9 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90 ของ
ผู้ป่วยฉุกเฉินใน
พื้นที ่
4,5,6,8,10,11 
หมู่ที 1,2,3,7,9 
ต.สันโค้ง ได้รับ
การส่งต่ออย่าง
รวดเร็วเหมาะสม 

ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
จากสาเหตุต่างๆ
ได้รับการนำส่ง
โรงพยาบาลอย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว 

อบต.สันโค้ง 
รพ.สต.จำไก ่
รพ.สต.สันโค้ง 

9. โครงการป้องกัน
ติดยาเสพตดิ 

เพื่อจัดทำโครงการ
ป้องกันติดยาเสพติด 

พื้นที่ตำบลสันโค้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้ที่เข้ารับ
การป้องกันยาเสพ
ติด 

ตำบลสันโค้งปลอด
ยาเสพตดิ 

อบต.สันโค้ง 

 



 

แบบ ผ.02 
2 บัญชีโครงการพัฒนา  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

 องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัยุทธศาสตร์ที่ 3 ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริและพระ
ราชเสาวนีย ์

เพื่อจัดกิจกรรม
โครงการตาม
พระราชดำริพระ
ราชเสาวนีย ์

พื้นที่ตำบลสันโค้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
โครงการที่
ดำเนินการ 

ตำบลสันโค้ง
ดำเนินการตาม
โครงการดังกล่าว 

อบต. 
สันโค้ง 

2. โครงการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อจัดทำ
โครงการปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

พื้นที่ตำบลสันโค้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000    

 
 
 
 



 
แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ข
ปัญหาขยะตำบลสันโค้ง 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีการ
จัดการขยะมูล
ฝอยได้ถูกต้อง
และมีการพัฒนา
อนามัย
สิ่งแวดล้อมท่ี
เหมาะสม 

พื้นที่ตำบลสัน
โค้ง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวน
ปริมาณขยะที่
ได้รับการ
ป้องกันและ
แก้ไข 

ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาขยะ
ส่งผลใหต้ำบลสันโค้ง
สะอาดปลอดภัยจาก
มลพิษ 

อบต. 
สันโค้ง 

2 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชพันธ์
เนื่องมาจากพระราชดำรฯิ 

เพื่อจัดโครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรม
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 

พื้นที่ตำบลสัน
โค้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ปริมาณทีไดร้ับ
การอนุรักษ ์

ประชาชนไดร้ับการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชพันธ์ 

อบต.สัน
โค้ง 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ ผ.
02 

2 บัญชีโครงการพัฒนา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
1.ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความมั่นคงและความสงบเรยีบร้อย 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการปกป้อง
สถาบันสำคญัของชาต ิ

เพื่อจัดกิจกรรมปกป้อง
สถาบันสำคญัของชาต ิ

พื้นที่ตำบลสันโค้ง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมที่จดั 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร่วมพลังปกป้อง
สถาบันสำคญัของ
ชาติ 

อบต.สันโค้ง 

2 กิจกรรมวันท้องถิ่น
ไทย 

เพื่อจัดกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย 

พื้นที่ตำบลสันโค้ง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมที่จดั 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
รำลึกถึงความเป็นมา
ของท้องถิ่นไทย 

อบต.สันโค้ง 

3. โครงการศึกษาการ
ต่อต้าน การใช้ยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

เพื่อจัดอบรมศึกษาการ
ต่อต้านการใช้สารเสพ
ติดในสถานศึกษา 

นักเรียนโรงเรียน
จำไก ่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนนักเรียน
เข้ารับการอบรม 

นักเรียนห่างไกล 
ยาเสพตดิ 

อบต.สันโค้ง 



4. โครงการปองดอง
สมานฉันท์ 

เพื่อจัดกิจกรรม
ปรองดองสมานฉันท์
พื้นที ่

กิจกรรมปรองดอง
สมาฉันท ์

20,000 20,000 20,000 20,000    20,000 จำนวนของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วม
ปรองดองฯ 

อบต.สันโค้ง 

 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

เพื่อจัดกิจกรรม
พัฒนาการดำเนิน
กิจกรรมของ อปพร.
ตำบลสันโค้ง 

การฝึกอบรม/
ทบทวนค่าวัสดุ
อุปกรณ์/การเข้าเวร
ยามและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ เกี่ยวกับ อป
พร. 

๒๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 150,000 150,000 จำนวนของผู้
เข้ารับการ
อบรมได้รับ
การพัฒนา 

อปพร.ตำบลสันโค้งมี
ความพร้อมในบทบาท
หน้าท่ีป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

อบต.สันโค้ง 

 
 
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัตำบลสัน
โค้ง 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัฯลฯ  
ตำบลสันโค้งทุกหมู่บ้าน 

ภัยหนาว 
อุทกภัย 
วาตภัย 
ลมพาย ุ
เพลี้ยระบาด 
และฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
ครัวเรือนท่ี
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนไดร้ับการ
ช่วยเหลือทันท่วงท ี

อบต. 
สันโค้ง 



2. โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประชาชนตำบลสัน
โค้ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนคนท่ี
เข้ารับการ
อบรม 

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
ความร ้

อบต. 
สันโค้ง 

 
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

3. โครงการเฝ้าระวัง
รณรงค์ปัญหาหมอกควัน
และไฟป่า 

เพื่อจัดกิจกรรมการเฝ้า
ระวังและรณรงค์ปัญหา
หมอกควันและไฟป่า 

อปพร.,อาสา 
-การฝึกอบรม  
-จัดซื้ออุปกรณ์ใน
การดับไฟ 
- กิจกรรมดับไฟป่า 

2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 200,000 200,000 จำนวนของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการ
เฝ้าระวัง 

ประชาชนมีส่วนร่วมเฝ้า
ระวังรณรงค์ปัญหา
หมอกควันและไฟป่า 

อบต.สัน
โค้ง 

4. โครงการลดภาวะโลก
ร้อน 

เพื่อจัดกิจกรรมป้องกัน
และลดภาวะโลกร้อนใน
พื้นที ่

ปลูกต้นไม้ กิจกรรมลด
มลพิษมลภาวะต่างๆใน
พื้นที่, ทำฝายชะลอนำ้ 

20,000 20,000 20,000 200,000 200,000 จำนวนของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมลดภาวะโลก
ร้อน 

อบต.สัน
โค้ง 

5. โครงการชุมชนปลอดภัย
อัคคีภัยภายในบ้าน 

เพื่อจัดทำโครงการ
ปลอดภัยอัคคีภัยภายใน
บ้าน 

พื้นที่ตำบลสันโค้ง 20,000 20,000 20,000 200,000 200,000 จำนวนของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในโครงการ 

อบต.สัน
โค้ง 

6. โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

พื้นที่ตำบลสันโค้ง 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จำนวนของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในโครงการ 

อบต.สัน
โค้ง 

7. อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชน และนักเรียน
ในการป้องกันภัย 

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่
ประชาชน และนักเรียน 

ในการเฝ้าระวัง
ป้องกันเด็กจมน้ำ 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 20,000 20,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ในการเฝ้าระวัง
เด็กจมน้ำ 

อบต.สัน
โค้ง 



8. เฝ้าระวังป้องกันเด็ก
จมน้ำ 

เพื่อเฝ้าระวังป้องกันเด็ก
จมน้ำ 

ให้ความรู้แก่ประชาชน 
นักเรียน ในการปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการความรู้แก่
ประชาชน นักเรียน ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยต่างๆ 

อบต.สัน
โค้ง 

9. โครงการอบรมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับผู้นำ
ชุมชน 

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับผู้นำชุมชน 

ผู้นำตำบลสันโค้ง 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้นำชุมชนมีความรู้
ความสามารถยิ่งขึ้น 

อบต.สัน
โค้ง 

 
แบบ ผ.02 

2 บัญชีโครงการพัฒนา  

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ความมั่นคงภายในและตามชายแดน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
1.ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. การเลือกตั้ง/
เลือกตั้งซ่อม/นายก/
สมาชิก 

เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการ
เลือกตั้งตามระบบ
ประชาธิปไตย 

เลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อม
นายก  สมาชิกในพ้ืนท่ี
ตำบลสันโค้ง 

๖๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 7๐๐,๐๐๐ 7๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนเข้า
มาสู่การ
เลือกตั้ง/
เลือกตั้งซ่อม 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมและเข้าไปมี
ส่วนร่วมในระบบ
ประชาธิปไตย 

อบต.สันโค้ง 



2. โครงการให้ความรู้
บทบาทหน้าท่ีตาม
กฏหมาย 
 
 

เพื่อจัดอบรม/
ประชุมส่งเสรมิ
ความรู้เรื่อง
บทบาทหน้าท่ีตาม
กฏหมาย 

ผู้บริหาร/พนักงาน/ส.
อบต./กำนันผู้ใหญ่บ้าน/
ประชาชน/เยาวชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
อบรม/ประชุม 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
ประชาชนไดร้ับ
ความรู้เรื่อง
บทบาทหน้าท่ีและ
กฏหมาย 

อบต.สันโค้ง 

 

 
 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

3. โครงการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิม
ความรู้ความสามารถ
ในการบริหารงาน 

เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด 
-อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
บุคลากร 
- อบรมให้ความรู้บทบาท
หน้าท่ีข้อกฎ หมายเกี่ยวข้อง 
- ศึกษาดูงาน 
-พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ผู้บริหาร  
สมาชิกสภา 
และพนักงาน 
ครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 350,000 350,000 จำนวนของ
บุคลากรที่
เข้าร่วม
โครงการ
พัฒนา
บุคลากร 

ผู้บริหาร  สมาชิก
สภา และ 
พนักงานมี
ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการ
ทำงานในองค์กร
เพิ่มขึ้น 

อบต.สันโค้ง 

4. โครงการพัฒนา อบต.
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู ้

เพื่อพัฒนา อบต.เป็นแหล่ง
เรียนรู ้

จำนวน 1 แห่ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
แหล่งเรียนรู้
ที่ได้พัฒนา 

อบต.มีแหล่ง
เรียนรู ้

อบต.สันโค้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการ อบต.สัญจร/
แผนชุมชน 

เพื่อออกบริการและ
ทราบถึงปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชน 

ประชาชนตำบลสัน
โค้งทุกหมู่บ้าน 

๑5๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ จำนวนของ
ประชาชน
ออกมา
ประชาคมและ
จัดทำแผนชุมชน 

อบต.ออกบริการใน
พื้นที่และรับทราบ
ข้อมูลและปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชน 

อบต.สันโค้ง 

2. แผนที่ภาษ ี เพื่อดำเนินการตาม
โครงการ 

ตำบลสันโค้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ดำเนินการตาม
โครงการ 

ดำเนินการตาม
โครงการ 

อบต.สันโค้ง 

3. ออกแบบและสำรวจ
ความพึงพอใจ 

เพื่อดำเนินการตาม
โครงการ 

ตำบลสันโค้ง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ดำเนินการตาม
โครงการ 

ดำเนินการตาม
โครงการ 

อบต.สันโค้ง 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.02/1 
 

2 บัญชีโครงการพัฒนา  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สำหรับ อุดหนุน 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง  

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม 
1.ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. อุดหนุน (อปท.) 
โครงการตั้งงบประมาณ
สนับสนุนสถานท่ีกลาง
สำหรับศูนย์ปฏิบตัิการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณโครงการ
ตั้งงบประมาณ
สนับสนุนสถานท่ีกลาง
สำหรับศูนย์ปฏิบตัิการ

สถานท่ีสนับสนุนสถานท่ี
กลางสำหรับเป็นศูนยร์วม
ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจดั
จางของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 

๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ จำนวน
ผู้ใช้บริการ/
ประชาชนมารับ
บริการได้รับความ
สะดวกสบายจาก

สามารถบริการข้อมูล
ข่าวสารของหน่วย
การบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นให้แก่

อบต. 
สันโค้ง 



ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ศูนย์รวมข้อมลู
ข่าวสาร 

ประชาชนรับทราบ
โดยทั่วกัน 

 
 
 
 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. อุหนุนกลุ่มแม่บ้าน 
ตำบลสันโค้ง 

เพื่ออุดหนุนกลุ่ม
แม่บ้านตำบลสันโค้ง 

กลุ่มแม่บ้านตำบล 
สันโค้ง 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ จำนวนกิจกรรม
ของกลุ่มแม่บ้านท่ี
ได้รับการส่งเสรมิ 

กลุ่มแม่บ้านตำบลสัน
โค้งมีศักยภาพและ
ความรู้ความสามารถ
มากขึ้น 

อบต. 
สันโค้ง 

 
 
แผนงานงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตำบลสันโค้ง 

เพื่ออุดหนุนกิจกรรม
ของสภาวัฒนธรรม 
ตำบลสันโค้ง 

สภาวัฒนธรรม 
ตำบลสันโค้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวน
งบประมาณที่
ได้รับการ
อุดหนุน 

สภาวัฒนธรรม
ตำบลสันโค้งได้รับ
การสนับสนุนการ
ดำเนินงานต่างๆ 

อบต. 
สันโค้ง 

2. อุดหนุนโครงการสามเณร
ภาคฤดูร้อน 

เพื่ออุดหนุนโครงการ
สามเณรภาคฤดรู้อน 

วัดบุญงาม ตำบลสันโค้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน
งบประมาณที่

วัดบุญงามได้รับ
การอุดหนุนเพื่อ

อบต.สันโค้ง 



ได้รับการ
อุดหนุน 

ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณ ี

 
 
 
 
 
 

แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. อุดหนุนอาหารกลางวัน เพื่ออุดหนุนและ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันแก่เด็กนักเรียน
ในพื้นที่ตำบลสันโค้ง 

โรงเรียนบ้านจำไก่ 800,000 
 

900,000 
 

900,000 
 

950,000 
 

950,000 จำนวน
นักเรียนท่ี
ได้รับการ
อุดหนุนอาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรยีนได้รับ
อาหารกลางวัน
ตามหลัก
โภชนาการตาม
เกณฑ ์

อบต. 
สันโค้ง 

2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านจำไก่
โครงการแข่งขันกีฬา 

เพื่ออุดหนุนตาม
โครงการแข่งขันกีฬาทุก
ระดับ 

โรงเรียนบ้านจำไก่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
จำนวนเงินท่ี
อุดหนุน 

นักเรียนตระหนัก
ความสำคญัของ
การออกกำลังกาย
โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ
ในการพัฒนา
ร่างกาย 

อบต. 
สันโค้ง 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. สมทบกองทุนสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อสมทบกองทุน
สวัสดิการสังคม 

กองทุน
สวัสดิการสังคม
ตำบลสันโค้ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
งบประมาณใน
การสมทบ 

ประชาชนในตำบล
สันโค้งได้รับการ
ช่วยเหลือเกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน 

อบต. 
สันโค้ง 

2. อุดหนุนโครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่ออุดหนุนและส่งเสริม
การจัดบริการสาธารณสุข
เรื่องการเสริมสรา้งสุขภาพ
ฟื้นฟูสมรรถภาพแก่
ประชาชน 

ทุกหมู่บ้าน 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ร้อยละของ
งบประมาณที่
ให้การอุดหนุน 

ประชาชนไดร้ับ
การส่งเสริม
สุขภาพ/ฟื้นฟู
สมรรถภาพและ
การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

อบต. 
สันโค้ง 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

เพื่ออุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนของ
การอุดหนุน 

การไฟฟ้าได้รับ
การอุดหนุนเพื่อ

อบต. 
สันโค้ง 



ขยายเขตไฟฟ้าใน
พื้นที่ตำบลสันโค้ง 

 

 

 

แบบ ผ.
02/2 

2 บัญชีโครงการพัฒนา  

รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2566-2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใข้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการปรับปรุงถนนด้วย
การลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง
เรียบ หมู่ที่ 7  เชื่อมตำบล
สว่างอารมณ ์

เพื่อปรับปรุง
ถนนการเกษตร
โดยลงหินคลุก 

ซอยบ้านพ่อหลวง
ยนต์ เชื่อมต่อตำบล
สว่างอารมณ์  
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 2  กม. 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชนใน
พื้นที่และ
ใกล้เคียง
เดินทาง
สัญจรเพื่อ
การเกษตร
ได้สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 



2. โครงกาปรับปรุงถนนด้วย
การลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง
เรียบ หมู่ที่ 7  เชื่อมตำบล
สว่างอารมณ ์

เพื่อปรับปรุง
ถนนด้วยการลง
หินคลุก 

ซอยบ้านนายอู๊ด 
ขันแก้ว เช่ือมต่อ
ตำบลสว่างอารมณ์  
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 2  กม. 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ชุมชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภัย 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการปรับปรุงถนนด้วย
การลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง
เรียบ หมู่ที่ 8  เชื่อมตำบล
สว่างอารมณ ์

เพื่อปรับปรุง
ถนนด้วยการ
การเกษตรโดย
ลงหินคลุก 

สายห้วยโป่งตอนบน 
เชื่อมต่อตำบลบ้านถ้ำ 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 700 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ชุมชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภัย 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

4 โครงการปรับปรุงถนนด้วย
การลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง
เรียบ หมู่ที่ 6  เชื่อมตำบล
ดงสุวรรณ ์

เพื่อปรับปรุง
ถนนด้วยการลง
หินคลุก 

สายห้วยป่าหอบ 
เชื่อมต่อตำบลดง
สุวรรณ กว้าง 3.5 ม. 
ยาว 1,800 เมตร 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ชุมชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภัย 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

5 โครงการปรับปรุงถนนด้วย
การลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง
เรียบ หมู่ที่ 6  เชื่อมตำบล
ดงสุวรรณ ์

เพื่อปรับปรุง
ถนนด้วยการลง
หินคลุก 

สายห้วยคดี เชื่อมต่อ
ตำบลดงสุวรรณ กว้าง 
3 ม. ยาว 2,500 ม. 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ชุมชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภัย 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

6 โครงการปรับปรุงพนนด้วย
การลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง

เพื่อปรับปรุง
ถนนด้วยการลง
หินคลุก 

สายห้วยจำมึ้ง 
เชื่อมต่อตำบลดง

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่

ชุมชนมีถนน
สัญจรไปมา

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 



เรียบ หมู่ที่ 6  เชื่อมตำบล
ดงสุวรรณ ์

สุวรรณ กว้าง 3 ม. 
ยาว 2,000 ม. 

ได้รับการ
ซ่อมแซม 

สะดวก
ปลอดภัย 

งานอ่ืน 

7. โครงการปรับปรุงถนนด้วย
การลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง
เรียบ หมู่ที่ 2  เชื่อมตำบล
ดอนศรีชุม 

เพื่อปรับปรุง
ถนนด้วยการลง
หินคลุก 

สายห้วยปางช้าง
ตอนล่าง เชื่อมต่อ
ตำบลดอนศรีชุม 
กว้าง 3 ม. ยาว 
3,000 ม. 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ชุมชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภัย 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

8 โครงการปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง
เรียบ หมู่ที่ 2  เชื่อมตำบล
ดอนศรีชุม 

เพื่อซ่อมแซม
ถนนการเกษตร
โดยลงหินคลุก 

สายบ่อนไก่ เช่ือมต่อ
ตำบลดอนศรีชุม 
กว้าง  3 เมตร  
ยาว 3 กม. 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ชุมชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภัย 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

9 โครงการปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง
เรียบ หมู่ที่ 2  เชื่อมตำบล
ดอนศรีชุม 

เพื่อซ่อมแซม
ถนนการเกษตร
โดยลงหินคลุก 

สายบ่อนไก่ เช่ือมต่อ
ตำบลดอนศรีชุม 
กว้าง  3 เมตร  
ยาว 3 กม. 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ชุมชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภัย 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

10 โครงการปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง
เรียบ หมู่ที่ 5  เชื่อมตำบล
บ้านถ้ำ 

เพื่อซ่อมแซม
ถนนการเกษตร
โดยลงหินคลุก 

สายอุราน  สุพร 
เชื่อมต่อตำบลบ้านถ้ำ 
กว้าง  3 เมตร  
ยาว 1,200 ม.. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ชุมชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภัย 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 



11 โครงการปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง
เรียบ หมู่ที่ 5  เชื่อมตำบล
บ้านถ้ำ 

เพื่อซ่อมแซม
ถนนการเกษตร
โดยลงหินคลุก 

สายบ่อนไก่ เช่ือมต่อ
ตำบลบ้านถ้ำ กว้าง  
3 เมตร  
ยาว 800 เมตร. 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ชุมชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภัย 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

12 โครงการปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง
เรียบ หมู่ที่ 5 เช่ือมตำบล
บ้านถ้ำ 

เพื่อซ่อมแซม
ถนนการเกษตร
โดยลงหินคลุก 

สายบ่อนไก่ เช่ือมต่อ
ตำบลบ้านถ้ำ กว้าง  
3 เมตร  
ยาว 800 เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ชุมชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภัย 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

13 โครงการปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง
เรียบ หมู่ที่ 5  เชื่อมตำบล
บ้านถ้ำ 

เพื่อซ่อมแซม
ถนนการเกษตร
โดยลงหินคลุก 

สายนายสมเหมือน
สุดใจ เช่ือมต่อตำบล
บ้านถ้ำ กว้าง  3 ม. 
ยาว 1,400 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ชุมชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภัย 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

14 โครงการปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง
เรียบ หมู่ที่ 5  เชื่อมตำบล
บ้านถ้ำ 

เพื่อซ่อมแซม
ถนนการเกษตร
โดยลงหินคลุก 

สายนายบญุมี ไชรัตน์ 
เชื่อมต่อตำบลบ้านถ้ำ 
กว้าง  3 ม. 
ยาว 800 เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ชุมชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภัย 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

15 โครงการปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง
เรียบ หมู่ที่ 5  เชื่อมตำบล
บ้านถ้ำ 

เพื่อซ่อมแซม
ถนนการเกษตร
โดยลงหินคลุก 

ซอยดงมุ้นตอนบน
เชื่อมต่อตำบลบ้านถ้ำ 
กว้าง  3 ม. 
ยาว 800 เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ชุมชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภัย 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 



16 โครงการปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง
เรียบ หมู่ที่ 4  เชื่อมตำบล
ดอนศรีชุม 

เพื่อซ่อมแซม
ถนนการเกษตร
โดยลงหินคลุก 

สายห้วยบ้าเชื่อม
ฟาร์มไก่ เชื่อมต่อ
ตำบลดอนศรีชุม 
กว้าง  3 ม. 
ยาว 2,800 เมตร 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ชุมชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภัย 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

17 โครงการปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง
เรียบ หมู่ที่ 4  เชื่อมตำบล
ดอนศรีชุม 

เพื่อซ่อมแซม
ถนนการเกษตร
โดยลงหินคลุก 

สายกำนันธรรม ใจดี 
เชื่อมต่อตำบลดอนศรี
ชุม กว้าง  3 ม. 
ยาว 900 เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ชุมชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภัย 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

18 โครงการปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง
เรียบ หมู่ที่ 4 เช่ือมตำบล
ดอนศรีชุม 

เพื่อซ่อมแซม
ถนนการเกษตร
โดยลงหินคลุก 

สายห้วยโป่งทง 
เชื่อมต่อตำบลดอนศรี
ชุม กว้าง  3 ม. 
ยาว 1,000 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ชุมชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภัย 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

19 โครงการปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง
เรียบ หมู่ที่ 4 เช่ือมตำบล
ดอนศรีชุม 

เพื่อซ่อมแซม
ถนนการเกษตร
โดยลงหินคลุก 

สายห้วยป่าเปาฝั่งซ้าย
เชื่อมต่อตำบลบ้านถ้ำ 
กว้าง  3 ม. 
ยาว 1,200 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ชุมชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภัย 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

20 โครงการปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง
เรียบ หมู่ที่ 4 เช่ือมตำบล
ดอนศรีชุม 

เพื่อซ่อมแซม
ถนนการเกษตร
โดยลงหินคลุก 

สายป้อหลวงกระชอบ 
เชื่อมต่อตำบลบ้านถ้ำ 
กว้าง  3 ม. 
ยาว 800 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ชุมชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภัย 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 



21 โครงการปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง
เรียบ หมู่ที่ 4 เช่ือมตำบล
ดอนศรีชุม 

เพื่อซ่อมแซม
ถนนการเกษตร
โดยลงหินคลุก 

สายปาช้ัน สมศิลป์ 
เชื่อมต่อตำบลบ้านถ้ำ 
กว้าง  3 ม. 
ยาว 400 เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ชุมชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภัย 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

22 โครงการปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง
เรียบ หมู่ที่ 4 เช่ือมตำบล
ดอนศรีชุม 

เพื่อซ่อมแซม
ถนนการเกษตร
โดยลงหินคลุก 

สายบุญเจรญิ 
เชื่อมต่อตำบลบ้านถ้ำ 
กว้าง  3 ม. 
ยาว 1,000 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ชุมชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภัย 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

 
  



 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

23 ปรับปรุงถนนโดยการลงดิน
ลูกรังพร้อมบดอัดแน่น     
หมู่ที่ 9 

เพือ่ปรับปรุงโดย
ถนนการเกษตร
โดยลงดินลูกรัง
บดอัดแน่น 

สายสองศพฝั่งซ้าย
เชื่อมห้วยกิ่วหลวง 
เชื่อมต่อตำบลดง
สุวรรณ  กว้าง  4 
ม. 
ยาว 2.5 กม. 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ชุมชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภัย 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

24 ปรับปรุงถนนการเกษตรโดย
การลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง
เรียบ 

เพื่อปรับปรุง
ถนนการเกษตร
โดยลงหินคลุก
ปรับเกลีย่แต่ง
เรียบ 

หมู่ที่ 9 สายจำปูด
เชื่อมต่อตำบลดง
สุวรรณ กว้าง 3 
เมตร ยาว 1.5 กม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ชุมชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภัย 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

25 ปรับปรุงถนนการเกษตรโดย
การลงดินลูกรังพร้อมบดอัด
แน่น หมู่ที่ 1 

เพือ่ปรับปรุง
ถนนการเกษตร
โดยลงดินลูกรัง
บดอัดแน่น 

สายจ่าน้อย เชื่อมต่อ
ตำบลดงสุวรรณ  
กว้าง  3 ม. 
ยาว 1 กม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ชุมชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภัย 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

26 โครงการปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง
เรียบ เข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
หมู่ที่ 8 ตำบลสันโค้งสายพ่อ
กำนันธรรม เชื่อมหมู่ที่ 5,8 
ตำบลบ้านถ้ำ 

เพื่อปรับปรุง
ถนนการเกษตร
โดยลงหินคลุก 

หมู่ที่ 8 ตำบลสัน
โค้งเชื่อมต่อหมู่ที่ 
5,8 ตำบลบ้านถ้ำ
กว้าง 4 เมตร ยาว 
2,000 เมตร 

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชนใน
พื้นที่และ
ใกล้เคียง
เดินทาง
สัญจรเพื่อ
การเกษตร
ได้สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

 
 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2568 2569 2569 2570 

27. ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก.สายฝายแก่
เสาร์ หมู่ที่4ตำบลสันโค้ง 
เชื่อมตำบลดอนศรีชุม 

เพื่อก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก. หมู
ที่ 4 ตำบลสัน
โค้ง เฃื่อมตำบล
ดอนศรีชุม 

หมู่ที่ 4 ตำบลสันโค้ง 
เชื่อมตำบลดอนศรีชุม 
สายฝายแก่เสาร์กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
2,500 เมตร 

1,700,000 1,700,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 จำนวนถนน 
คสล.ทีไ่ดร้ับ
การก่อสร้าง 

ชุมชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภัย 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

28. ปรับปรุงถนนการเกษตร
โดยการลงหินคลุกปรับ
เกลี่ยแต่งเรียบ การเหมู่ที่ 
4 ตำบลสันโค้งเชื่อมต่อ
หมู่ที่ 6 ตำบล 
ดอนศรีชุม 

เพื่อปรับปรุง
ถนนการเกษตร
โดยลงหินคลุก 

หมู่ที่ 4 ตำบลสันโค้ง
เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ตำบล
ดอนศรีชุมกว้าง 4 
เมตร ยาว 2,000 
เมตร 

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชนใน
พื้นที่/ใกล้เคียง
เดินทางสัญจร
การเกษตรได้
สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

29. ปรับปรุงถนนการเกษตร
โดยการลงหินคลุกหมู่ที่ 1 
ถึงหมู่ที่ 7 เช่ือมตำบล
สว่างอารมณ ์

เพื่อปรับปรุง
ถนนการเกษตร
โดยลงหินคลุก 

หมู่ที่ 1ถึงหมู่ที่ 7 
เชื่อมตำบลสว่าง
อารมณ ์
ยาว 2 กิโลเมตร หนา 
0.15 เมตร กว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม/
หินคลุก 

ประชาชนใน
พื้นที่/ใกล้เคียง
เดินทางสัญจร
การเกษตรได้
สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน

จาก
หน่วยงาน

อื่น 

30. ปรับปรุงถนนการเกษตร
โดยการลงดินลูกรัง(บดอัด
แน่น) หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 7 
ตำบลสันโค้ง เชื่อม หมู่ที่ 
4ตำบลสว่างอารมณ ์

เพื่อปรับปรุง
ถนนการเกษตร
โดยการลงดิน
ลูกรังถนน
การเกษตร 

หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 7 
ตำบลสันโค้งเช่ือม
ตำบลสว่างอารมณ์
ยาว 2 กิโลเมตร หนา 
0.20 เมตร กว้าง
เฉลี่ย 3.50-เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม/ลง
ลูกรัง 

ประชาชนใน
พื้นที่/ใกล้เคียง
เดินทางสัญจร
การเกษตรได้
สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน

จาก
หน่วยงาน

อื่น 



 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2568 2569 2569 2570 

31. โครงการปรับปรุงถนน
การเกษตรโดยการลง
หินคลุกหมู่ที่ 3 ถึงหมู่
ที่ 9 ตำบลสันโค้ง 
เชื่อมหมู่ที่ 10 ตำบล
ดงสุวรรณ 

เพื่อปรับปรุง
ถนน
การเกษตรโดย
ลงหินคลุก 

หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 9 
ตำบลสันโค้งเช่ือมหมู่ที่ 
10 ตำบลดงสุวรรณ 
ยาว 3.5 กิโลเมตร หนา 
0.15เมตร กว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร 

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม/ลง
หินคลุก 

ประชาชนใน
พื้นที่และ
ใกล้เคียง
เดินทางสัญจร
เพื่อ
การเกษตรได้
สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน

จาก
หน่วยงาน

อื่น 

32. ปรับปรุงถนน
การเกษตรโดยการลง
ดินลูกรัง(บดอดัแน่น) 
หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 9 
ตำบลสันโค้ง เชื่อม หมู่
ที่ 10ตำบลดงสุวรรณ 

เพื่อปรับปรุง
ถนน
การเกษตรโดย
การลงดิน
ลูกรังถนน
การเกษตร 

หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 9 
ตำบลสันโค้ง เชื่อมหมู่ที่ 
10 ตำบลดงสุวรรณ 
ยาว 3.5 กิโลเมตร หนา 
0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 
3.50 ม. 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม/ลง
ลูกรัง 

ประชาชนใน
พื้นที่และ
ใกล้เคียง
เดินทางสัญจร
เพื่อ
การเกษตรได้
สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน

จาก
หน่วยงาน

อื่น 

33. ปรับปรุงถนน
การเกษตรโดยการลง
ดินลูกรัง (บดอัดแน่น) 
หมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 5 
ตำบลสันโค้งเช่ือมหมู่ที่ 
4 ตำบลดอนศรีชุม 

เพื่อปรับปรุง
ถนน
การเกษตรโดย
การลงดิน
ลูกรังถนน
การเกษตร 

หมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 5 
ตำบลสันโค้ง เชื่อมหมู่ที่ 
4 ตำบลสว่างอารมณ์ 
ยาว 3.5 กิโลเมตร หนา 
0.20เมตร กว้างเฉลี่ย 
3.50เมตร 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม/
และลงดิน
ลูกรัง 

ประชาชนใน
พื้นที่และ
ใกล้เคียง
เดินทางสัญจร
เพื่อ
การเกษตรได้
สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน

จาก
หน่วยงาน

อื่น 

 

 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

34. ปรับปรุงถนนการเกษตร
โดยการลงดินลูกรัง(บด
อัดแน่น) หมู่ที่ 6 ตำบล
สันโค้ง เชื่อมตำบลดง
สุวรรณ 

เพื่อปรับปรุง
ถนน
การเกษตรโดย
การลงดิน
ลูกรังถนน
การเกษตร 

หมู่ที่ 6 ตำบลสันโค้ง 
เชื่อม ตำบลดงสุวรรณ 
ยาว 3.5 กิโลเมตร  
หนา 0.20เมตร 
 กว้างเฉลี่ย 3 ม. 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม/ลง
ลูกรัง 

ประชาชนใน
พื้นที่และ
ใกล้เคียง
เดินทางสัญจร
เพื่อการเกษตร
ได้สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน

จาก
หนว่ยงาน

อื่น 

35. ปรับปรุงถนนการเกษตร
โดยการลงดินลูกรัง(บด
อัดแน่น) 
หมู่ที่ 11 ตำบลสันโค้ง
เชื่อมตำบลบ้านถ้ำ 

เพื่อปรับปรุง
ถนน
การเกษตรโดย
การลงดิน
ลูกรังถนน
การเกษตร 

หมู่ที่ 11 ถึง ตำบลสันโค้ง 
เชื่อม ยาว 3.5 กิโลเมตร 
หนา 0.20เมตร  
กว้างเฉลี่ย 3เมตร 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม/และ
ลงดินลูกรัง 

ประชาชนใน
พื้นที่และ
ใกล้เคียง
เดินทางสัญจร
เพื่อการเกษตร
ได้สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน

จาก
หน่วยงาน

อื่น 

36 ปรับปรุงถนนการเกษตร
โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 
4 ตำบลสันโค้ง  
เชื่อมตำบลบ้านถ้ำ 

เพื่อปรับปรุง
ถนน
การเกษตรโดย
การลงหินคลุก
ถนน
การเกษตร 

หมู่ที่ 4 ตำบลสันโค้ง 
เชื่อม ตำบลบ้านถ้ำ  
ยาว 2,000 กิโลเมตร  
หนา 0.10เมตร  
กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม/ลง
หินคลุก 

ประชาชนใน
พื้นที่และ
ใกล้เคียง
เดินทางสัญจร
เพื่อการเกษตร
ได้สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน

จาก
หน่วยงาน

อื่น 

 
 
 
 
 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

37 จัดตั้งตู้อบพลังงาน
แสงอาทิตย์  

เพื่อส่งเสริม
แปรรูป
ผลผลติ 

5 ลิตร เพื่อจำหน่าย
แก่สมาชิกและบุคคล
ทั่วไป 

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 จำนวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ผลประโยชน์ 

กลุ่มแปรรูป
ผลผลติไดร้ับ
การส่งเสริม 

ขอรับ
สนับสนุน

จาก
หน่วยงาน

อื่น 
38. ปรับปรุงถนนการเกษตร

โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 9  
ถึงหมู่ที่ 1 ตำบลสันโค้ง
เชื่อม ตำบลสว่างอารมณ ์

เพื่อปรับปรุง
ถนน
การเกษตรโดย
การลงดิน
ลูกรังถนน
การเกษตร 

หมู่ที่ 9 ถึงหมู่ที่ 1 
ตำบลสันโค้งเช่ือม
ตำบลสว่างอารมณ์ 
กว้าง 3.5 เมตร ยาว 
2 กม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม/และ
ลงดินลูกรัง 

ประชาชนใน
พื้นที่และ
ใกล้เคียง
เดินทางสัญจร
เพื่อการเกษตร
ได้สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน

จาก
หน่วยงาน

อื่น 

34 ปรับปรุงถนนการเกษตร
โดยการลงหินคลุกปรับ
เกลี่ยแต่งเรียบเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที่ 8 ตำบล
สันโค้ง เชื่อมต่อหมู่ที่ 5,8 
ตำบลบ้านถ้ำ 

เพื่อซป่รับปรุง
ถนน
การเกษตรโดย
ลงหินคลุก 

หมู่ที่ 8 ตำบลสันโค้ง
เชื่อมต่อหมู่ที่ 5,8 
ตำบลบ้านถ้ำ หนา 
0.15 เมตรกว้าง 4 
เมตร ยาว 3,500 ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชนใน
พื้นที่และ
ใกล้เคียง
เดินทางสัญจร
เพื่อการเกษตร
ได้สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน

จาก
หน่วยงาน

อ่ืน 

35 ปรับปรุงถนนการเกษตร
โดยการลงดินลูกรัง(บดอัด
แน่น) 
หมู่ที่ 6 ตำบล 
สันโค้ง เชื่อม หมู่ที่ 10 
ตำบลดงสุวรรณ 

เพื่อปรับปรุง
ถนน
การเกษตรโดย
การลงดิน
ลูกรังถนน
การเกษตร 

หมู่ที่ 6  ตำบลสันโค้ง
เชื่อมตำบลดงสุวรรณ 
ยาว 3.5 กโิลเมตร 
หนา 0.20เมตร กว้าง
เฉลี่ย 3.50-4.00 ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม/และ
ลงดินลูกรัง 

ประชาชนใน
พื้นที่และ
ใกล้เคียง
เดินทางสัญจร
เพื่อการเกษตร
ได้สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน

จาก
หน่วยงาน

อื่น 

 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

36 ปรับปรุงถนนการเกษตรโดย
การลงดินลูกรัง(บดอัดแน่น) 
หมู่ที่ 11 ตำบล 
สันโค้ง เชื่อม หมู่ที่ 10 
ตำบลดงสุวรรณ 

เพื่อปรับปรุง
ถนนการเกษตร
โดยการลงดิน
ลูกรังถนน
การเกษตร 

หมู่ที่ 11  ตำบลสัน
โค้งเชื่อมตำบลบ้านถ้ำ 
ยาว 3.5 กโิลเมตร 
หนา 0.20เมตร กว้าง
เฉลี่ย 3.50-4.00 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม/และ
ลงดินลูกรัง 

ประชาชนใน
พื้นที่และ
ใกล้เคียง
เดินทางสัญจร
เพื่อการเกษตร
ได้สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน

จาก
หน่วยงาน

อื่น 

37 ปรับปรุงถนนการเกษตรโดย
การลงดินลูกรัง(บดอัดแน่น) 
หมู่ที่ 2 ตำบล 
สันโค้ง เชื่อม หมู่ที่ 4 ตำบล
ดอนศรีชุม 

เพื่อปรับปรุง
ถนนการเกษตร
โดยการลงดิน
ลูกรังถนน
การเกษตร 

หมู่ที่ 2  ตำบลสันโค้ง
เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบล
ดอนศรีชุม ยาว 3.5 
กิโลเมตร หนา 0.20
เมตร กว้างเฉลี่ย 
3.50 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม/และ
ลงดินลูกรัง 

ประชาชนใน
พื้นที่และ
ใกล้เคียง
เดินทางสัญจร
เพื่อการเกษตร
ได้สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน

จาก
หน่วยงาน

อื่น 

38 ปรับปรุงถนนการเกษตรโดย
การลงหินคลุก หมู่ที่ 7 
ตำบล 
สันโค้ง เชื่อม หมู่ที่ 4 ตำบล
สว่างอารมณ ์

เพื่อปรับปรุง
ถนนการเกษตร
โดยการลงดิน
ลูกรังถนน
การเกษตร 

หมู่ที่ 7  ตำบลสันโค้ง
เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบล
สว่างอารมณ์ ยาว 3.5 
กิโลเมตร หนา 0.15 
เมตร กว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการลง
ดินลูกรัง 

ประชาชนใน
พื้นที่และ
ใกล้เคียง
เดินทางสัญจร
เพื่อการเกษตร
ได้สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน

จาก
หน่วยงาน

อื่น 

39 ปรับปรุงถนนโดยการลงหิน
คลุกหมู่ที่ 4 ตำบล 
สว่างอารมณ์ เชื่อม หมู่ที่ 3 
ตำบลแม่อิง 

เพื่อปรับปรุง
ถนนโดยการลง
หินคลุกถนน
การเกษตร 

หมู่ที่ 4  ตำบลสว่าง
อารมณเ์ชื่อมหมู่ที่ 3 
ตำบลแม่อิง ยาว 3.5 
กิโลเมตร หนา 0.15 
เมตร กว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการลง
หินคลุก 

ประชาชนใน
พื้นที่และ
ใกล้เคียง
เดินทางสัญจร
เพื่อการเกษตร
ได้สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน

จาก
หน่วยงาน

อื่น 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

40 ปรับปรุงถนนโดย
การลงดินลูกรัง
(บดอัดแน่น) 
หมู่ที่ 11 ตำบล 
สันโค้ง เชื่อม หมู่ที่ 
10 ตำบลดง
สุวรรณ 

เพื่อปรับปรุงถนน
โดยการลงดิน
ลูกรังถนน
การเกษตร 

หมู่ที่ 11  ตำบลสันโค้ง
เชื่อมตำบลบ้านถ้ำ ยาว 
3.5 กิโลเมตร หนา 
0.20เมตร กว้างเฉลี่ย 
3.50-4.00 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม/และ
ลงดินลูกรัง 

ประชาชนใน
พื้นที่และ
ใกล้เคียง
เดินทางสัญจร
เพื่อการเกษตร
ได้สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน
จาก
หน่วยงาน
อื่น 

41. ปรับปรุงถนนโดย
การลงดินลูกรัง
(บดอัดแน่น) 
หมู่ที่ 4,5 ตำบล 
สันโค้ง เชื่อม  
ตำบลบ้านถ้า 

ปรับปรุงถนนโดย
การลงดินลูกรัง
ถนนการเกษตร 

หมู่ที่ 4,5  ตำบลสันโค้ง
เชื่อมตำบลบ้านถ้ำ ยาว 
3.5 กิโลเมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนน
การเกษตรที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม/และ
ลงดินลูกรัง 

ประชาชนใน
พื้นที่และ
ใกล้เคียง
เดินทางสัญจร
เพื่อการเกษตร
ได้สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน
จาก
หน่วยงาน
อื่น 

42 ติดตั้งไฟฟ้าพลัง
แสงอาทิตย์พร้อม
อุปกรณ ์

เพื่อติดตั้งไฟฟ้า
พลังงาน
แสงอาทิตย์พร้อม
อุปกรณ ์

พื้นที่  ตำบลสันโค้ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนไฟฟ้าที่
ได้รับการ
ติดตั้ง 

มีแสงสว่าง
เพียงพอ 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

43 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายต้นเดื่อ
หมู่ที่ 5หมู่ที่ 8 
เชื่อมตำบลบ้านถ้ำ 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก. สายต้นเดื่อ
หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 
เชื่อมตำบลบ้านถ้ำ 

หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 เช่ือม  
ตำบลบ้านถ้ำ กว้าง 4 
เมตร ยาว 3,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 จำนวนถนน 
คสล.ทีไ่ดร้ับ
การก่อสร้าง 

ชุมชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภัย 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

 
 



 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

44 ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 6  
 

เพื่อก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
หมู่ที่ 6  

หมู่ที่ 6 สายประปา ย 500 ม  
สายหมู่ 6 เช่ือมหมู่ 11  
ยาว 500 เมตร 
สายโชคเจริญฟราม 

500,000 
 

500,000 

500,000 
 

500,000 

500,000 
 

500,000 
 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จำนวนถนน 
คสล.ทีไ่ดร้ับ
การก่อสร้าง 

ชุมชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภัย 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

45 ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายตุเ๊จ้าแก้ว 

เพื่อก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  
สายตุเ๊จ้าแก้ว 

สายตุเ๊จ้าแก้ว กว้าง 3.50-
4.00 เมตร ยาว 2กม.       
หนา 0.15 เมตร  
(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

1,960,000 1,000,000 1,960,000 1,000,000 1,000,000 จำนวนถนน 
คสล.ทีไ่ดร้ับ
การก่อสร้าง 

ชุมชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.สันโค้ง
ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

46 ปรับปรุงถนน
การเกษตรโดยลงหิน
คลุกหมู่ที่ 4 

เพื่อปรับปรุง
ถนนโดยการลง
หินคลุกหมู่ที่ 4 

หมู่ที่ 4 ซอยกำนันธรรม  
กว้าง 4 เมตร   
ยาว 2 กม.(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

500,000 300,000 500,000 300,000 300,000 จำนวนถนน 
คสล.ทีไ่ดร้ับ
การสร้าง 

ชุมชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภัย 

อบต.สันโค้ง
ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

47 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก.
สายร่องช้างหมู่ที่ 4 
สว่างอารมณ์ เช่ือม
ตำบลดงสุวรรณ 

เพื่อก่อสร้างถน
นอนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก.สาย
ร่องช้าง 
หมู่ที่ 4 สว่าง
อารมณ ์

หมู่ที่ 4 สว่าง สายร่องช้าง 
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 2 กม. 
(ตามแบบ อบต.กำหนด) 
(2,700,000) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 7000,000 จำนวนถนน 
คสล.ทีไ่ดร้ับ
การก่อสร้าง 

ชุมชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภัย 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

 
 



 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

.48 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 4 สว่าง
อารมณ์ หมูที่ 5   
หมู่ที่ 9 
หมู่ที่ 10 

หมู่ที่ 4 สว่างอารมณ์  
ก. 4 เมตร ยาว 3,000 ม. 
หมู่ที่ 9  
ซอย 4 กว้าง 3 ม. 
ยาว 1 กม.  
หมู่ที่ 5 ถนนในหมู่บ้าน  
กว้าง 4 เมตร ยาว 500 ม. 
กว้าง 3 ม. ยาว 100 เมตร 

 
2,300,000 

 
1,000,000 

700,000 
 

500,000 
200,000 

 
2,300,000 

 
1,000,000 

700,000 
 

500,000 
200,000 

 
2,300,000 

 
1,000,000 

700,000 
 

500,000 
200,000 

 
2,300,000 

 
1,000,000 

700,000 
 

500,000 
200,000 

 
2,300,000 

 
1,000,000 

700,000 
 

500,000 
200,000 

จำนวนถนน 
คสล.ทีไ่ดร้ับ
การก่อสร้าง 

ชุมชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

.49 ปรับปรุงถนน
การเกษตรโดยการ
ลงหินคลุกหมู่ที่4 
สว่างอารมณ์เชื่อ
ตำบลดงสุวรรณ 

เพื่อปรับปรุงถนน
การเกษตรโดยการ
ลงหินคลุกหมู่ที 4 
สว่างอารมณ ์

สายบวกป่าอ้อ ยาว 3 กม.  
สายบวกครก ยาว 3 กม 
สายร่องชมพู ยาว 2 กม. 
สายรมิน้ำอิง ยาว 5 กม.  
สายร่องผักบุ้ง ยาว 5 กม. 
สายป่าก๋าว ยาว 2 กม 

500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

500,000 
500,000 

500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

จำนวนถนน 
คสล.ทีไ่ดร้ับ
การสร้าง 

ชุมชนมีถนน
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

อบต.สันโค้ง
ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

50. ปรับปรุงถนน
การเกษตรโดยการ
ลงหินคลุกหมู่ที่ 4 
สว่างอารมณ์ 
เชื่อมดงสุวรรณ 

เพื่อปรับปรุงถนน
การเกษตรโดยการ
ลงหินคลุกหมู่ที่ 4 
สว่างอารมณ ์

ลงหินคลุกหมู่ที่ 4 สว่าง
อารมณ ์

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนน
ที่ได้ลงมี
มาตรฐาน 

ประชาชนมีถนน
การเกษตรที่ได้
มาตรฐาน 

อบต.สันโค้ง
สนับสนุน
จาก
หน่วยงาน
อื่น 

 
 
 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

51 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่ 1 
เชื่อมหมู่ที่ 6 
ตำบลดงสุวรรณ 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่1
เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 
ดงสุวรรณ ์

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 0.15 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร
ได้สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

52 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่ 2 
เชื่อมตำบลดอนศรี
ชุม 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่2
เชื่อมต่อตำบล
ดอนศรีชุม 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 0.15 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร
ได้สะดวก 

ขอรับสนับ
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

53. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่ 3 
เชื่อม ดงสุวรรณ 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่3
เชื่อมต่อ ดง
สุวรรณ ์

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 0.15 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร
ได้สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

54. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่ 9 
เชื่อม  
ตำบลดงสุวรรณ 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่9
เชื่อมต่อตำบล ดง
สุวรรณ ์

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 0.15 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร
ได้สะดวก 

ขอรับสนับ
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

55. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่ 
4,5 เช่ือม  
ตำบลบ้านถ้ำ 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่4,5
เชื่อมต่อ ตำบล
บ้านถ้ำ 

สายบ่อปลาพิสมยั ม.4 
สายคอกวัว หมู่ 4 
สายต้นเดื่อ หมู่ที่ 5 
วัดบุปผาราม  

500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

จำนวนถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร
ได้สะดวก 

ขอรับสนับ
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

56. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่ 6 
เชื่อม  
ตำบลบ้านถ้ำ 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่6
เชื่อมต่อตำบล
บ้านถ้ำ 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 0.15 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนนท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร
ได้สะดวก 

ขอรับสนับ
จากหน่วย 
งานอ่ืน 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

57 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ท่ี 10 
เชื่อมตำบลบ้านถ้ำ 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี10
เชื่อมต่อตำบลบ้าน
ถ้ำ 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนนท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร
ได้สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุนจาก
หน่วย 
งานอื่น 

58 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ท่ี 11 
เชื่อมตำบลบ้านถ้ำ 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี11
เชื่อมต่อตำบลบ้าน
ถ้ำ 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนนท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร
ได้สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุนจาก
หน่วย 
งานอื่น 

59 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ท่ี 8 
เชื่อมตำบลบ้านถ้ำ 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี8
เชื่อมต่อตำบลบ้าน
ถ้ำ 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนนท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร
ได้สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุนจาก
หน่วย 
งานอื่น 

60 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ท่ี 7 
เชื่อมตำบลสว่าง
อารมณ์ 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ท่ี 7
เชื่อมต่อตำบลสว่าง
อารมณ์ 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนนท่ี
ได้รับการก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร
ได้สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุนจาก
หน่วย 
งานอื่น 

61 ปรับปรุงถนน
การเกษตรโดยลง
ลูกรังพร้อมบดอัด
แน่น หมู่ท่ี 1 
เชื่อมต่อตำบลสว่าง
อารมณ์ 

เพื่อลงดินลูกรัง
พร้อมบดอัดแน่น 
หมู่ท่ี 1 เชื่อมต่อ
ตำบลสว่างอารมณ์ 

กว้าง 3-4 เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนา 0.20 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนนท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนสัญจร
ได้สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุนจาก
หน่วย 
งานอื่น 

62. ปรับปรุงถนนลูกรัง
พร้อมบดอัดแน่น  
หมู่ท่ี 2 เชื่อมต่อ
ตำบลดอนศรีชุม 

เพื่อลงดินลูกรัง
พร้อมบดอัดแน่น 
หมู่ท่ี 2 เชื่อมต่อ
ตำบลดอนศรีชุม 

กว้าง 3-4 เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนา 0.20 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนนท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนสัญจร
ได้สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุนจาก
หน่วย 
งานอื่น 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

63. ปรับปรุงถนน
การเกษตรโดยการ
ลงลูกรังพร้อมบด
อัดแน่น หมู่ที่ 3 
เชื่อมต่อตำบล
ดอนศรีชุม 

เพื่อลงดินลูกรัง
พร้อมบดอัดแน่น 
หมู่ที่ 3 เช่ือมต่อ
ตำบลดอนศรีชุม 

กว้าง 3-4 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา 0.20 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนนท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนสัญจร
ได้สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

64. ปรับปรุงถนน
การเกษตรโดยลง
หินคลุก หมู่ที่ 5 
เชื่อมต่อตำบล
บ้านถ้ำ 

เพื่อลงหินคลุก 
 หมู่ที่ 5 เช่ือมต่อ
ตำบลบ้านถ้ำ 

กว้าง 3-4 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา 0.10 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนนท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนสัญจร
ได้สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

65 ปรับปรุงถนน
การเกษตรโดยการ
ลูกรังพร้อมบดอัด
แน่น หมู่ที่ 4 
เชื่อมต่อตำบล
ดอนศรีชุม 

เพื่อลงดินลูกรัง
พร้อมบดอัดแน่น 
หมู่ที่4  เชื่อมต่อ
ตำบลดอนศรีชุม 

กว้าง 3-4 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา 0.20 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนนท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนสัญจร
ได้สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

66 ปรับปรุงถนน
การเกษตรโดยลง
ลูกรังพร้อมบดอัด
แน่น หมู่ที่ 6 
เชื่อมต่อตำบล
ดอนศรีชุม 

เพื่อลงดินลูกรัง
พร้อมบดอัดแน่น 
หมู่ที่ 6 เช่ือมต่อ
ตำบลดอนศรีชุม 

กว้าง 3-4 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา 0.20 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนนท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนสัญจร
ได้สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

67. ปรับปรุงถนน
การเกษตรโดยลง
ลูกรังพร้อมบดอัด
แน่น หมู่ที่ 7 
เชื่อมต่อตำบล
สว่างอารมณ ์

เพื่อลงดินลูกรัง
พร้อมบดอัดแน่น 
หมู่ที่ 3 เช่ือมต่อ
ตำบลสว่าง
อารมณ ์

กว้าง 3-4 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา 0.20 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนนท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนสัญจร
ได้สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

68 ปรับปรุงถนน
การเกษตรโดยลง
หินคลุกเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที่8 
เชื่อมต่อตำบล
บ้านถ้ำ 

เพื่อปรับปรุงถนน
หินคลุกเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที่8 
เชื่อมต่อตำบล
บ้านถ้ำ 

กว้าง 3-4 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา 0.10 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนนท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนสัญจร
ได้สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

69 ปรับปรุงถนน
การเกษตรโดยลง
ลูกรังพร้อมบดอัด
แน่น หมู่ที่ 9 
เชื่อมต่อตำบลดง
สุวรรณ ์

เพื่อลงดินลูกรัง
พร้อมบดอัดแน่น 
หมู่ที่ 9 เช่ือมต่อ
ตำบลดงสุวรรณ ์

กว้าง 3-4 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา 0.20 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนนท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนสัญจร
ได้สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

70 ปรับปรุงถนน
การเกษตรโดยลง
ลูกรังพร้อมบดอัด
แน่น หมู่ที่ 10 
เชื่อมต่อตำบล
บ้านถ้ำ 

เพื่อลงดินลูกรัง
พร้อมบดอัดแน่น 
หมู่ที่ 10เชื่อมต่อ
ตำบลบ้านถ้ำ 

กว้าง 3-4 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา 0.20 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนนท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนสัญจร
ได้สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

71 ปรับปรุงถนน
การเกษตรโดยลง
ลูกรังพร้อมบดอัด
แน่น หมู่ที่ 11 
เชื่อมต่อตำบล
บ้านถ้ำ 

เพื่อลงดินลูกรัง
พร้อมบดอัดแน่น 
หมู่ที่ 11เชื่อมต่อ
ตำบลบ้านถ้ำ 

กว้าง 3-4 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร  
หนา 0.20 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนนท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนสัญจร
ได้สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

72. ก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย
สันโค้งหมู่ที่ 1ถึง
บ้านห้วยทราย
เลื่อนเชื่อมดง
สุวรรณ ์

เพื่อสร้าง
ถนนลาดยางบ้าน
สันโค้งหมู่ที่ 1 ถึง
บ้านห้วยทราย
เลื่อน 

ถนนลาดยาง  
ยาว 3 กม. 

9,900,000 - - - - ถนนได้รับการ
ลาดยางจำนวน 
1 สาย 

ประชาชนได้
สรรจรสะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

73 ปรับปรุงถนนโดย
ลงหินคลุกหมู่ที่ 4
ตำบลสันโค้ง สาย
เตาถ่านเลี้ยวขวา
เชื่อมตำบลดอนศรี
ชุม 

เพื่อลงหินคลุกหมู่
ที่ 4ตำบลสันโค้ง 
สายเตาถ่านเลี้ยว
ขวาเชื่อมตำบล
ดอนศรีชุม 

สายเตาถ่าน กว้าง 3 ม.
ยาว 1 กม 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนนท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนสัญจร
ได้สะดวก 

อบต./ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

74 ปรับปรุงถนนโดย
ลงดินลูกรังหมู่ที่ 4 
ตำบลสันโค้ง สาย
นางช้ัน สมศิลย์ 
เชื่อมตำบลดอนศรี
ชุม   

ลงดินลูกรังหมู่ที่ 4 
ตำบลสันโค้ง สาย
นางช้ัน สมศิลย์ 
เชื่อมตำบลดอนศรี
ชุม   

สายนางช้ัน สมศลิป์  
ยาว 1 กม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนนท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนสัญจร
ได้สะดวก 

อบต./ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 



 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของ
โครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

75 สร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 4 
ตำบลสันโค้งสาย
คอกวัว เช่ือมต่อ
ตำบลดอนศรีชุม 

เพื่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 4 
ตำบลสันโค้งสาย
คอกวัว เช่ือมต่อ
ตำบลดอนศรีชุม 

สายคอกวัว หมู่ที่ 
4 กว้าง 3-4 
เมตร ยาว 200 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนถนนท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชน
สัญจรได้
สะดวก 

อบต./ขอรับ
สนับสนุนจาก
หน่วย 
งานอื่น 

76 สร้างถนนลาดยาง เพื่อสร้าง
ถนนลาดยางพ้ืนท่ี
ตำบลสันโค้ง 

ยาว 5 ก.ม. 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ถนนได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้
สรรจรสะดวก 

อบต./ขอรับ
สนับสนุนจาก
หน่วย 
งานอื่น 

77 ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง 

เพื่อติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง 

หน้าวัดร่องชมภู  2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ได้รับการ
ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง 

เดินทาง
สะดวก
ปลอดภัย 

ขอรับ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น 

78 ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง 

เพื่อติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง 

สายหน้า อบต. 
หมู่ที่ 9 เช่ือม
ตำบลดงสุวรรณ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ได้รับการ
ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง 

เดินทาง
สะดวก
ปลอดภัย 

ขอรับ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น 

 

 

 

 

 



 

แบบ ผ.
02/2 

2 บัญชีโครงการพัฒนา  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) 

สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (แหล่งน้ำ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. ขุดลอกลำห้วยหมู่
ที่ 3 

เพื่อขุดลอกลำ
ห้วยหมู่ที่ 3 

ลำห้วยข้างบ้านนางสายเพียร 
ลำห้วยตาดแซะ 
ลำห้วยข้างโรงเรียน 
ลำห้วยสองพี่น้อง 
ห้วยจำบง 
ห้วยปางช้างช่วงที่ 2 
ห้วยจำบน 
ห้วยจำเซี๊ยะ 
ลำห้วยกลางบ้าน 

500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

จำนวน
ห้วยที่
ได้รับการ
ขุดลอก 

ชุมชนมีน้ำ
สำหรับ
อุปโภค/
การเกษตร 

อบต./ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

 
 



 
 
 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประ 
สงค์ 

เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาด
ว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

2. โครงการ
สร้างประปา
หมู่บ้าน/
ซ่อมแซม
ปรับปรุง
ระบบ
ประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อสร้าง
ประปา
หมู่บ้าน
และระบบ
ประปา
หมู่บ้าน 

-สร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4/ซ่อมแซมประปา 
-สร้างประปาหมู่บ้าน/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่ 8 
-ก่อสร้างประปา/ซ่อมแซมปรับปรงุระบบประปาหมู่ 5 
- ก่อสร้างประปาซ่อมแซมปรับปรงุระบบประหมู่ 9,3 
- ก่อสร้างประปา/ปรับปรุงประปาพร้อมอุปกรณ์ หมู่7 
-ก่อสร้างประปา/ซ่อมแซม ม.1 
- สร้างประปา/ปรบัปรุงระบบประปา หมู่ท่ี 
2,6,10,11 

4,000,000 
4,500,000 
2,500,000 

 
    

2,500,000 
 

2,500,000 
2,500,000 
7,000,000 

4,000,000 
4,500,000 
2,500,000 

 
    

2,500,000 
 

2,500,000 
2,500,000 
7,000,000 

4,000,000 
4,500,000 
2,500,000 

 
    

2,500,000 
 

2,500,000 
2,500,000 
7,000,000 

4,000,000 
4,500,000 
2,500,000 

 
    

2,500,000 
 

2,500,000 
2,500,000 
7,000,000 

4,000,000 
4,500,000 
2,500,000 

 
    

2,500,000 
 

2,500,000 
2,500,000 
7,000,000 

จำนวน
ประปา
ที่ได้รับ
การ
ก่อสร้าง
และ
ซ่อม 
แซม 

ชุมชนมีน้ำ
สำหรับ
อุปโภค/
การเกษตร 

อบต./
ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

3. ก่อสร้างฝาย
น้ำล้น 
หมู่ที่ 9 

เพื่อก่อสร้าง
ฝายน้ำล้น 
หมู่ที่ 9 

ห้วยสีเสียด 
ห้วยจำห้า 
ห้วยสองศบ 
ห้วยกิ่วหลวง 
ห้วยกลางบ้าน3 จดุ 
ห้วยจำหาด 
ห้วยจำปูด 
จำเซี๊ยะ 
ฝักหนาม 
ฝายกั้นน้ำหลวง 

750,000 
750,000 
600,000 
750,000 
750,000 
750,000 
750,000 
750,000 
600,000 
750,000 

750,000 
750,000 
600,000 
750,000 
750,000 
750,000 
750,000 
750,000 
600,000 
750,000 

750,000 
750,000 
600,000 
750,000 
750,000 
750,000 
750,000 
750,000 
600,000 
750,000 

750,000 
750,000 
600,000 
750,000 
750,000 
750,000 
750,000 
750,000 
600,000 
750,000 

750,000 
750,000 
700,000 
750,000 
750,000 
750,000 
750,000 
750,000 
600,000 
750,000 

จำนวนฝายกั้น
น้ำ คสล.ทีไ่ด้
กับการกั้นฝาย 

เกษตรกรมี
น้ำอุปโภค/
การเกษตร 
ที่เพียงพอ 

อบต./
ขอรับสนับ
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

4 โครงการสร้าง
รางระบายนำ้ 
คสล.หมู่ที่6 

เพื่อสร้าง
รางระบาย
น้ำ คสล. 
หมู่ที่ 6 

สายตรงสสุาน ยาว 500 ม. 
สายหน้าวดั 200 เมตร 
สาย 3 แยก ยาว 500 เมตร 
สายจันทรต์ิ๊บ ยาว 300 ม. 
 

800,000 
500,000 
800,000 
600,000 

 

800,000 
500,000 
800,000 
600,000 

 

750,000 
500,000 
800,000 
600,000 

 

750,000 
500,000 
800,000 
600,000 

 

750,000 
500,000 
800,000 
600,000 

 

จำนวนสร้าง
รางระบายนำ้
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

สามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวกไม่อุด
ตันและไม่ทำ
ให้น้ำท่วมขัง 

อบต./
ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

5 ก่อสร้างห้วย
กิ่วหลวง 

เพื่อสร้าง
ฝายห้วยกิ่ว
หลวง 

ห้วยกิ่วหลวงหมู่ที2่ 
(1,500,000) 
ห้วยโทกค่าง 

1,500,000 
 

1,500,000 

1,500,000 
 

1,500,000 

1,500,000 
 

1,500,000 

1,500,000 
 

1,500,000 

1,500,000 
 

1,500,000 

จำนวนฝายที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

มีน้ำอุปโภค/
การเกษตร 
ที่เพียงพอ 

อบต./
ขอรับสนับ
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

6 โครงการขุดลำ
ห้วย/ฝาย 

เพื่อขุดลำ
ห้วย 

ห้วยปางวัว หมู่ที่ 5 
ห้วยดงมุ้น หมู่ที่ 5 
ห้วยจำอ้อ หมู่ที่ 5,8 
ห้วยปางควาย หมู่ที่ 8 

900,000 
900,000 
900,000 
900,000 

900,000 
900,000 
900,000 
900,000 

700,000 
700,000 
700,000 
700,000 

700,000 
700,000 
700,000 
700,000 

700,000 
700,000 
700,000 
700,000 

จำนวนพื้นที่ท่ี
ได้รับการขุด
เจาะ 

มีน้ำอุปโภค/
การเกษตร 
ที่เพียงพอ 

อบต./
ขอรับสนับ
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

7. ขุดลอกลำ
เหมืองหมู่ที่9 

เพื่อขุดลอกลำ
เหมืองหมู่ที่ 9 

-จากสะพานหลวง-นานางสายเพียร 
ระยะทาง 1,200 เมตร 
-จากถนนใหญ่โทกแฮ่ – นานายววิัฒน์  
ยาว 800เมตร 
-ฝายจำปูด-ข้างถนน   
ระยะทาง 60 เมตร 
-จำปูดฝั่งทิศเหนือ 
จำปูดฝั่งทิศใต ้
นายพงษ์พันธ์  พันธ์ปัญญา 
ถนนสายหลวงบ่อทรายถึงถนนคสล. 

700,000 
 

600,000 
 
 

200,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

700,000 
 

600,000 
 
 

200,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

700,000 
 

600,000 
 
 

200,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

700,000 
 

600,000 
 
 

200,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

700,000 
 

600,000 
 
 

200,000 
500,000 
500,000 
500,000 
500,000 

จำนวนพื้นที่ท่ี
ได้ขุดลอก 

ประชาชนมี
น้ำทำ
การเกษตร
เพียงพอ 

อบต./
ขอรับสนับ
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

8. วางท่อประปา เพื่อวางท่อ
ประปา 

-รอบบ้านห้วยทรายแก้ว ระยะทาง 
1,500 กม. ท่อเมรประปาภูเขาหมู่ที่ 9 
-ท่อเมนประปาหมู่ที่ 3 

600,000 
 

500,000 

600,000 
 

500,000 

600,000 
 

500,000 

600,000 
 

500,000 

600,000 
 

500,000 

จำนวนทีได้
วางท่อ 

ประชาชนมี
น้ำอุปโภค
บริโภค 

อบต./ขอรับ
สนับจาก
หน่วย 
งานอื่น 

9. สร้างบล็อค
คอนเวิส  
หมู่ที่ 9 

เพื่อสร้าง
บล็อคคอน
เวิสหมู่ที9่ 

จำนวน 3 จุด  
- นายอำนวยนิลาพันธ์  
- โทกแฮ ่
- ห้วยกิ่วหลวง 

 
650,000 
650,000 
650,000 

 
650,000 
650,000 
650,000 

 
650,000 
650,000 
650,000 

 
650,000 
650,000 
650,000 

 
650,000 
650,000 
650,000 

จำนวนบล๊อค
คอนเวิสที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
น้ำทำ
การเกษตร
เพียงพอ 

อบต./
ขอรับสนับ
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

10. เจาะบ่อ
บาดาล
พลังงาน
แสงอาทิตย ์

เพื่อเจาะบ่อ
บาดาลเพ่ือ
การเกษตร 

พื้นที่ตำบลสันโค้ง (8,000,000) 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 จำนวนบ่อ
บาดาลทีไ่ด้รับ
การขุดเจาะ 

เกษตรกรมีน้
การเกษตรที่
เพียงพอ 

อบต./
ขอรับสนับ
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

 
 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

11. ขุดสระเก็บน้ำ เพื่อขุดสระ
เก็บน้ำเพื่อ
การเกษตร 

พื้นที่ตำบลสันโค้ง จำนวน 11  
หมู่  
และหมู่ที่ 4,8 สว่างฯ   

10,000,000- 10,000,000- 
 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 จำนวน
สระที่
ได้รับการ
ขุดลอก 

เกษตรกรมีน้ำ
การเกษตรที่
เพียงพอ 

อบต./
ขอรับสนับ
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

12. สร้างฝายน้ำ
ล้น หมู่ที่ 4 

เพื่อสร้างฝาย
น้ำล้น 

ห้วยป่าเปาช่วงบน 
ห้วยป่าเปาตอนล่าง 
ห้วยโป่ง เข้าบ้านครมูนู บุญ
ธรรม 

800,000 
800,000 
800,000 

800,000 
800,000 
800,000 

800,000 
800,000 
800,000 

800,000 
800,000 
800,000 

800,000 
800,000 
800,000 

จำนวน
ฝายที่
ได้รับการ
สร้าง 

เกษตรกรมี
น้ำ
การเกษตรที่
เพียงพอ 

อบต./
ขอรับสนับ
จากหน่วย 

งานอ่ืน 
13 

 
สร้างหอ
ประปา 
 (แท้งค์ส่งน้ำ) 
หมู่ที่ 5 

เพื่อสร้างหอ
ส่งน้ำประปา
หมู่ที่ 5 

วัดใหม่ราษฎร์บำรุงหมู่ที่ 5 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จำนวนหอ
ส่ง
น้ำประปา
ที่ได้รับ
การ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
ระบบ
น้ำประปาส่ง
น้ำอุปโภค
บริโภคที่
เพียงพอ 

อบต./
ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

14 เจาะบ่อ
บาดาล 

เพื่อเจาะบ่อ
บาดาลเพ่ือ
การเกษตร 

พื้นที่ตำบลสันโค้ง จำนวน  11 
หมู่ และหมีที่ 4,8 สว่างอารมณ ์

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 จำนวนบ่อ
บาดาลที่
ได้รับการ
ขุดเจาะ 

เกษตรกรมีน้
การเกษตรที่
เพียงพอ 

อบต./
ขอรับสนับ
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

 
 
 
 
 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

14 สร้างบล็อก
คอนเวิส 
 

เพื่อก่อสร้าง
บล็อคคอน
เวิส ์

นายนายบุญธรรม หมู่ที่ 6 
นายบุญฝาง หมู่ที่ 6 
นานสว่าง หมู่ที่ 6 
สมเหมือน สุดใจ หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 7 หน้าบ้านนายโหม ้
-สองศพ หมู่ที่9 
-จำเซี๊ยะ หมู่ที่ 9 
-โทกแฮ่ หมู่ที่ 9 
-จำห้า หมู่ที่9 
-ม่อนหินขาว หมู่ที่9 
-หน้าอ่างชำเซี๊ยะหมู่ที3่ 
-ข้ามนานายสุนทร  จันทร์น้ำสระ  
หมู่ที่3 
-ข้ามนาหลวงอดิศร ฟองคำ 
-ห้วยโป่งวอก หมู่ที่ 8 
- ถนนข้ามห้วยสายคอกหมูหมู่ที่ 10 

900,000 
750,000 
750,000 
750,000 
750,000 
750,000 
750,000 
750,000 
750,000 
750,000 
750,000 
750,000 

 
750,000 
750,000 
750,000 

900,000 
750,000 
750,000 
750,000 
750,000 
750,000 
750,000    
750,000 
750,000 
750,000 
750,000 
750,000 

 
750,000 
750,000 
750,000 

900,000 
750,000 
750,000 
750,000 
750,000 
750,000 
750,000 
750,000 
750,000 
750,000 
750,000 
750,000 

 
750,000 
750,000 
750,000 

900,000 
750,000 
750,000 
750,000 
750,000 
750,000 
750,000 

    750,000 
750,000 
750,000 
750,000 
750,000 

 
750,000 
750,000 
750,000 

900,000 
750,000 
750,000 
750,000 
750,000 
750,000 
750,000 

    750,000 
750,000 
750,000 
750,000 
750,000 

 
750,000 
750,000 
750,000 

จำนวนบล็อค
คอนเวิสที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
สัญจรคลอง
ส่งน้ำได้
สะดวก 
 

อบต./
ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

15 ติดตั้งแผงโซ
ล่าเซลศ์และ
เปลี่ยนซับ
เมอร์ซ 

เพื่อติดตั้งแผง
โซล่าเซลศ์
และเปลี่ยน
ซับเมอร์ซ 

หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จำนวน 11 ท่ี ประชาชนมี
น้ำอุปโภค
บริโภคใช้
เพียงพอ 

อบต./
ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

 
 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

15 สร้างท่อ
เหลี่ยมห้วยจำ
ปูดตอนล่าง
หมู่ที่ 9 

เพื่อสร้างท่อ
เหลี่ยมห้วยจำ
ปูดตอนล่าง 

ห้วยจำปูด 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

จำนวนห้วยที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

เกษตรกรมี
น้ำอุปโภค/
การเกษตร 
ที่เพียงพอ 

อบต./
ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

16 สร้างอ่างเก็บ
น้ำม่อนหิน
ขาว หมู่ที่ 9 

เพื่อสร้างอ่าง
เก็บน้ำหมู่ที่ 9 

ม่อนหินขาว 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จำนวนอ่างที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

เกษตรกรมีน้
การเกษตร 
ที่เพียงพอ 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

17 สร้างฝายน้ำ
ล้นห้วยโป่ง
ตอนบน หมู่ที่ 
10 

เพื่อสร้างฝาย
น้ำล้นห้วยโป่ง
ตอนบนหมู่ที่ 
10 

ห้วยโป่งตอนบน 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

จำนวนฝายกั้น
น้ำท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

เกษตรกรมีน้
การเกษตร 
ที่เพียงพอ 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

18 สร้างฝายน้ำ
ล้นห้วยพญา
คำลือหมู่ที่ 
11 

เพื่อสร้างฝาย
น้ำล้นห้วย
พญาคำลือ 
หมู่ที่ 11 

ห้วยพญาคำลือหมู่ที่ 11  
ขนาดสันสูง 3 เมตร  
ยาว 25 เมตร พร้อมท่อ 
น้ำขนาด 1.00 เมตร 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จำนวนฝายที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
น้ำสำหรับ
อุปโภค
บริโภค
เพียงพอ 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

19 โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ชำอ้อ หมู่
ที่ ๘ 

เพื่อปรับปรุง
ภูมิทัศน์ชำอ้อ  
หมู่ที่ 8 

๑.ขุดลอกบึงจำอ้อ 
๒.สร้างทางเดินเท้า 
๓. ก่อสร้างศาลากลางน้ำ 

๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ จำนวนภูมิ
ทัศน์ในการ
ปรับปรุง 

ชุมชนมีภูมิ
ทัศน์สวยงาม
น่ามองน่า
ท่องเที่ยว 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

20 โครงการสร้าง
รางระบายนำ้ 
คสล.หมู่ที่8 

เพื่อสร้างราง
ระบายน้ำ 
คสล หมู่ที่ 8 

ปากกว้าง 2 เมตร ก้นกว้าง 1 ม  
ยาว 600 เมตร 
จากอ่างเก็บน้ำห้วยดีหมี ถึง
หัวหน้าบ้านพ่อหลวงแหวง 

1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 จำนวนราง
ระบายน้ำที่
ได้รับการ

สร้าง 

เกษตรกรมี
น้ำอุปโภค/
การเกษตร 
ที่เพียงพอ 

อบต/ขอรับ
สนับสนุน
จากหนว่ย 
งานอื่น 

21 โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ
พร้อมฝาปดิ
หมู่ที่ 5 

เพื่อสร้างราง
ระบายน้ำ 
หมู่ที่ 5 

หมู่ที่ 5 กว้าง 0.1 ม. ลึก 1 ม.  
ถนนกว้าง 1.50 ม.ยาว 700ม. 
เริ่มนัดเพ็งวันถึงเพ็ญ เชียงเครือ 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จำนวนราง
ระบายน้ำที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

สามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวกไม่อุด
ตันและไม่ทำ
ให้น้ำท่วมขัง 

อบต/
ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

22 โครงการขุด
ลอกลำห้วย
หมู่ที่ 7 

เพื่อขุดลอกลำ
ห้วยหมู่ที่ 7 

ซอยร่องชมพ ู
ซอยตลาดแม่หลา 

2,500,000 
500,000 

2,500,000 
500,000 

2,500,000 
500,000 

2,500,000 
500,000 

2,500,000 
500,000 

จำนวนลำ
ห้วยไดร้ับ
การขุดลอก 

ประชาชนมี
น้ำสำหรับ
อุปโภค
บริโภค 

ขอรับสนับ
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

23 โครงการลำ
รางระบบส่ง
น้ำหมู่ที่ 8 

เพื่อสร้างลำ
รางระบบส่ง
น้ำหมู่8 

หมู่ที่ 8 นางคำฝาน 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จำนวนลำ
รางที่ได้การ
ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
น้ำสำหรับ
อุปโภค
บริโภค 

ขอรับสนับ
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

24 โครงการสร้าง
ประปา
หมู่บ้าน/
ซ่อมแซม
ปรับปรุงระบบ
ประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อสร้าง
ประปา
หมู่บ้านและ
ระบบประปา
หมู่บ้าน 

พื้นที่ตำบลสันโค้งทุกหมู่บ้าน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จำนวน
ประปาท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้างและ
ซ่อมแซม 

ประชาชนมี
น้ำอุปโภค/
บริโภค/
การเกษตร 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 



 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลติของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

25 เจาะบ่อ
บาดาลพื้นที่
โรงเรียนบ้าน
จำไก ่

เพื่อเจาะบ่อ
บาดาลพื้นที่
โรงเรียนบ้าน
จำไก ่
 

พื้นที่โรงเรียนบ้านจำไก ่ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จำนวนบ่อ
บาดาลทีไ่ด้รับ
การขุดเจาะ 

มีน้ำอุปโภค/
บริโภค/
การเกษตรที่
เพียงพอ 

อบต/
ขอรับสนับ
จากหน่วย 

งานอ่ืน 

26 สร้างบล็อก
คอนเวิส 
 

เพื่อก่อสร้าง
บล็อคคอน
เวิส พ้ืนท่ี
ตำบลสันโค้ง 

พื้นที่ตำบลสันโค้ง 1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

จำนวนบล็อค
คอนเวิสที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

มีน้ำอุปโภค/
การเกษตร 
ที่เพียงพอ 

อบต/
ขอรับสนับ
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

27 ก่อสร้างฝาย 
น้ำล้นหมู่ที่ 5 

เพือ่ก่อนสร้าง
ฝายน้ำล้น. 
ห้วยดงมุ้น 
หมู่ที่ 5 

ฝายห้วยดงมุ้น หมู่ที่ 5 
ห้วยชำอ้อ หมู่ที่5 

600,000 
1,000,000 

600,000 
1,000,000 

600,000 
1,000,000 

600,000 
1,000,000 

600,000 
1,000,000 

จำนวนฝายที่
ได้รับการกั้น 
คสล. 

มีน้ำอุปโภค/
การเกษตร 
ที่เพียงพอ 

ขอรับสนับ
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

28 ขุดลอกห้วย
ดงมุ้นตอนบน
พร้อมขยาย
คอนกรีต  
หมู่ที่ 5 

เพื่อขุดลอก 
ห้วยดงมุ่น
ตอนบนพร้อม
ขยาย
คอนกรีต 

ห้วยดงมุ้น หมู่ที่ 5 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวนลำห้วย
ที่ได้การขดุ
ลอกพร้อม
ขยาย 

ชุมชนมีน้ำ
อุปโภค
บริโภคและ
ไม่ท่วมขัง 

อบต/
ขอรับสนับ
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

29 สร้างลำราง 
  

เพื่อสร้างลำ
ราง 
 

ห้วยดีหมี หมู่ที่ 5,8 เชื่อมตำบล 
บ้านถ้ำ 
ห้วยฝาหนีบ หมู่ที่ 5 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 

1,000,000 
 

1,000,000 

จำนวนลำราง
ที่ได้การ
ก่อสร้าง 

ชุมชนมีน้ำ
อุปโภค
บริโภคและ
ไม่ท่วมขัง 

อบต/
ขอรับสนับ
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

30 โครงการพื้น
ฟูสระน้ำ 
(ขุดสระขุ่น
ตอนบน)  
หมู่ที่ 5,8 

เพื่อฟ้ืนฟู 
สระน้ำ 

บ่อท่ี 1 ขนาดปากกว้าง 120 
เมตร  
ก้นกว้าง 104 เมตร ยาวรวม 
160 เมตร ลึกเฉลีย่ 8.00 
เมตร  ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า  109,200 ลบ.ม. 
บ่อท่ี 2 ขนาดปากกว้าง 220 
เมตร  
ก้นกว้าง 204 เมตร ยาวรวม 
285 เมตร ลึกเฉลีย่ 8.00 
เมตร  ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า  335,160 ลบ.ม. 
(ตามแบบ อบต.สันโค้งกำหนด) 

10,100,000 10,100,000 10,100,000 10,100,000 10,100,000 จำนวนสระ
น้ำท่ีได้รับ
การฟื้นฟู 

ชุมชนมีน้ำ
อุปโภค
บริโภคและ
ไม่ท่วมขัง 

ขอรับ
สนับสนุน
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

31 โครงการขุด
ลอกพร้อม
บดอัดคัน
ดินห้วยชมภู
ตอนล่าง 

เพื่อชุดลอกพร
อมบดอัดคัน
ดินห้วยชมภู
ตอนล่าง 

อ่างเก็บน้ำห้วยชมภูตอนล่าง 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 มีน้ำอุปโภค/
การเกษตร 
ที่เพียงพอ 

ชุมชนมีน้ำ
อุปโภค
บริโภคและ
ไม่ท่วมขัง 

งบอบต.
และขอรับ
สนับจาก
หน่วย 
งานอ่ืน 

 
 
 
 
 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

32 ก่อสร้างฝาย 
น้ำล้น/ขุด
ลอก 
 

เพื่อสร้างฝาย
น้ำล้น 
 

ฝายห้วยบ้าตอนบนและตอนลา่ง 
ห้วยหน้าวัดจำไก ่
ห้วยป่าหอบ 
ห้วยลึก 
ห้วยจำค่า 
ห้วยจำหาด 
ลำห้วยในเขตหมู่ที่ 6  
ห้วยงูเหลือม หมู่ที่ 6 
ห้วยจำค่า หมู่ที่ 6 
โทกไก่ตอนบนและลา่ง หมู่ที่ 6 
ห้วยบ้า 3 จุด  

2,000,000 
1,000,000 
1,000,000 

700,000 
700,000 
700,000 
700,000 
500,000 

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

2,000,000 
1,000,000 
1,000,000 

700,000 
700,000 
700,000 
700,000 
500,000 

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

2,000,000 
1,000,000 
1,000,000 

700,000 
700,000 
700,000 
700,000 
500,000 

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

2,000,000 
1,000,000 
1,000,000 

700,000 
700,000 
700,000 
700,000 
500,000 

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

2,000,000 
1,000,000 
1,000,000 

700,000 
700,000 
700,000 
700,000 
500,000 

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

มีน้ำอุปโภค/
การเกษตร 
ที่เพียงพอ 

ชุมชนมีน้ำ
อุปโภค
บริโภคและ
ไม่ท่วมขัง 

งบอบต./
ขอรับสนับ
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

33 ก่อสร้างฝาย
น้ำล้นห้วย
โป่ง หมู่ที่ 4 

เพื่อสร้างฝาย
ห้วยโป่ง  
หมู่ที่ 4 

หมู่ที่ 4 ห้วยโป่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวนฝาย
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

มีน้ำทาง
การเกษตรที่
เพียงพอ 

งบอบต./
ขอรับ
สนับสนุน
จาก
หน่วยงาน
อื่น 

 
 
 
 
 
 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

34 ก่อสร้างฝาย 
ฝายน้ำล้น  
หมู่ที่11 

เพื่อสร้างฝาย
น้ำล้น       
หมู่11 

ห้วยพระธาตหุลวง หมู่ที่ 11 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จำนวนฝาย
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

มีน้ำทาง
การเกษตรที่
เพียงพอ 

งบอบต./
ขอรับ
สนับสนุน
จาก
หน่วยงาน
อื่น 

35 ก่อสร้างฝาย
น้ำล้นห้วยร่อง
ชมพู หมู่ที่ 
4,8 สว่าง 

เพื่อสร้างฝาย
ห้วยชมพู  
หมู่ที่ 4,8 
สว่าง 

หมู่ที่ 4,8 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวนฝาย
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

มีน้ำทาง
การเกษตรที่
เพียงพอ 

งบอบต./
ขอรับ
สนับสนุน
จาก
หน่วยงาน
อื่น 

36. ขุดอ่าง/ขยาย
อ่าง/ขุดลอก
อ่างเก็บน้ำ 

เพื่อขุดอ่าง
เก็บน้ำ 

ห้วยฝาหนีบ หมู่ที่ 8 
ห้วยชมพูหมู่ 11 
ห้วยจำค่า หมู่ที่ 11 
ห้วยปางช้าง หมู่ที่ 6 
ห้วยตาดแซะหมู่ที่ 9 
ขยายลำรางส่งน้ำห้วยฝาหนีบ
หมู่ที่ 5 

20,000,000 
20,000,000 
20,000,000 
20,000,000 
20,000,000 
10,000,000 

20,000,000 
20,000,000 
20,000,000 
20,000,000 
20,000,000 
10,000,000 

20,000,000 
20,000,000 
20,000,000 
20,000,000 
20,000,000 
10,000,000 

20,000,000 
20,000,000 
20,000,000 
20,000,000 
20,000,000 
10,000,000 

20,000,000 
20,000,000 
20,000,000 
20,000,000 
20,000,000 
10,000,000 

จำนวนอ่าง
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

เกษตรกรมีน้
การเกษตรที่
เพียงพอ 

ขอรับสนับ
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

 

 

 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

37 ขุดเปิดทางน้ำ
กำจัดวัชพืชสิ่ง
กีดขวางลำ
ห้วยจำเซี๊ยะ
หมู่ที่ 3 

เพื่อขุดเปิดทางน้ำ
กำจัดวัชพืชสิ่งกีด
ขวางลำห้วยจำ
เซี๊ยะหมู่ที่ 3 

ห้วยจำเซี๊ยะ หมู่ที่ 3 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนลำห้วย
ที่ได้รับการ
เปิดทางน้ำ 

ลำห้วยไม่มี
สิ่งกีดขวาง
สามารถ
ระบายน้ำ
สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน
จาก
หน่วยงาน
อื่น 

38 ขุดเปิดทางน้ำ
กำจัดวัชพืชสิ่ง
กีดขวางลำ
ห้วยจำบง 
หมู่ที่ 3 

เพื่อขุดเปิดทางน้ำ
กำจัดวัชพืชสิ่งกีด
ขวางลำห้วยจำ
เบงหมู่ที่ 3 

ห้วยจำบง หมู่ที่ 3 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนลำห้วย
ที่ได้รับการ
เปิดทางน้ำ 

ลำห้วยไม่มี
สิ่งกีดขวาง
สามารถ
ระบายน้ำ
สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน
จาก
หน่วยงาน
อื่น 

39 ขุดเปิดทางน้ำ
กำจัดวัชพืชสิ่ง
กีดขวางลำ
ห้วยปางช้าง
ตอนบน 
หมู่ที่ 6 

เพื่อขุดเปิดทางน้ำ
กำจัดวัชพืชสิ่งกีด
ขวางลำห้วยปาง
ช้างตอนบนหมู่ที่ 
6 

ห้วยปางช้างตอนบน หมู่ที่ 6 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนลำห้วย
ที่ได้รับการ
เปิดทางน้ำ 

ลำห้วยไม่มี
สิ่งกีดขวาง
สามารถ
ระบายน้ำ
สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน
จาก
หน่วยงาน
อื่น 

40 ขุดเปิดทางน้ำ
กำจัดวัชพืชสิ่ง
กีดขวางลำ
ห้วยป่าหอบ
ตอนล่าง 
หมู่ที่ 6 

เพื่อขุดเปิดทางน้ำ
กำจัดวัชพืชสิ่งกีด
ขวางลำห้วยป่า
หอบตอนล่าง 
หมู่ที่ 6 

ห้วยป่าหอบตอนลา่ง หมู่ที่ 6 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนลำห้วย
ที่ได้รับการ
เปิดทางน้ำ 

ลำห้วยไม่มี
สิ่งกีดขวาง
สามารถ
ระบายน้ำ
สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน
จาก
หน่วยงาน
อื่น 

 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

41 ขุดเปิดทางน้ำ
กำจัดวัชพืชสิ่งกีด
ขวางลำห้วยโป่ง
วอกตอนล่าง  
หมู่ที่ 8 

เพื่อขุดเปิดทางน้ำกำจัด
วัชพืชสิ่งกีดขวางลำห้วยโป่ง
วอกตอนล่าง  
หมู่ที่ 8 

ห้วยโป่งวอกตอนล่าง  
หมู่ที่ 8 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนลำห้วย
ที่ได้รับการ
เปิดทางน้ำ 

ลำห้วยไม่มี
สิ่งกีดขวาง
สามารถ
ระบายน้ำ
สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน
จาก
หน่วยงาน
อื่น 

42 ขุดเปิดทางน้ำ
กำจัดวัชพืชสิ่งกีด
ขวางลำห้วย
สีเสยีดตอนบน  
หมู่ที่ 9 

เพื่อขุดเปิดทางน้ำกำจัด
วัชพืชสิ่งกีดขวางลำห้วย
สีเสยีดตอนบน หมู่ที่ 9 

ห้วยสีเสียดตอนบน  
หมู่ที่ 9 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนลำห้วย
ที่ได้รับการ
เปิดทางน้ำ 

ลำห้วยไม่มี
สิ่งกีดขวาง
สามารถ
ระบายน้ำ
สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน
จาก
หน่วยงาน
อื่น 

43 ขุดเปิดทางน้ำ
กำจัดวัชพืชสิ่งกีด
ขวางลำห้วยจำฝัก
หนาม  
หมู่ที่ 9 

เพื่อขุดเปิดทางน้ำกำจัด
วัชพืชสิ่งกีดขวางลำห้วยจำ
ฝักหนาม หมู่ท่ี 9 

ห้วยจำฝักหนาม หมู่ที่ 9 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนลำห้วย
ที่ได้รับการ
เปิดทางน้ำ 

ลำห้วยไม่มี
สิ่งกีดขวาง
สามารถ
ระบายน้ำ
สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน
จาก
หน่วยงาน
อื่น 

44 ขุดเปิดทางน้ำ
กำจัดวัชพืชสิ่งกีด
ขวางลำห้วยจำฝัก
หนามแยกซ้าย  
หมู่ที่ 9 

เพื่อขุดเปิดทางน้ำกำจัด
วัชพืชสิ่งกีดขวางลำห้วยจำ
ฝักหนามแยกซ้าย หมู่ที่ 9 

ห้วยจำฝักหนามแยก
ซ้าย หมู่ที่ 9 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนลำห้วย
ที่ได้รับการ
เปิดทางน้ำ 

ลำห้วยไม่มี
สิ่งกีดขวาง
สามารถ
ระบายน้ำ
สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน
จาก
หน่วยงาน
อื่น 

 

 

 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

45 ขุดเปิดทางน้ำ
กำจัดวัชพืชสิ่ง
กีดขวางลำ
ห้วยโป่ง
ตอนบน  
หมู่ที่ 11 

เพื่อขุดเปิดทางน้ำ
กำจัดวัชพืชสิ่งกีด
ขวางลำห้วยโป่ง
ตอนบน  
หมู่ที่ 11 

ห้วยโป่งตอนบน  
หมู่ที่ 11 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนลำห้วยที่
ได้รับการ
เปิดทางน้ำ 

ลำห้วยไม่มี
สิ่งกีดขวาง
สามารถ
ระบายน้ำ
สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน
จาก
หน่วยงาน
อื่น 

46. สร้างระบบส่ง
น้ำคลอง
ชลประทาน 
ห้วยดอกเข็ม 
หมู่ที่ 5,8  

เพื่อสร้างระบบ
คลองชลทานห้วย
ดอกเข็ม หมู่ที่ 
5,8 

ห้วยดอกเข็ม หมู่ที่ 5,8 
ตำบลสันโค้ง อำเภอ
ดอกคำใต้  จังหวัด
พะเยา 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จำนวนคลองส่ง
น้ำท่ีได้รับการ
ก่อสร้าง 

สามารถ
ระบายน้ำได้
สะดวก 

ขอรับ
สนับสนุน
จาก
หน่วยงาน
อื่น 

47. สร้างฝายน้ำ
ล้นห้วยต้น
แพน  
หมู่ที่ 8 

สร้างฝายน้ำล้น
ห้วยต้นแพน     
หมู่ที่ 8 

ห้วยต้นแพน หมู่ที่ 8 
ตำบลสันโค้ง อำเภอ
ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 จำนวนลำห้วยที่
ได้รับการกั้นฝาย 

มีน้ำ
การเกษตรที่
เพียงพอต่อค
วาต้องการ
ขอประชาชน 

ขอรับ
สนับสนุน
จาก
หน่วยงาน
อืน่ 

48. ขุดสระเก็บน้ำ
หมู่ที่ 7 

เพื่อขุดสระเก็บน้ำ
หมู่ที่ 7 

พื่นที่หมู่ท่ี 7 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนสระน้ำที่
ได้รับการขุด 

มีน้ำ
การเกษตรที่
เพียงพอต่อ
ความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ขอรับ
สนับสนุน
จาก
หน่วยงาน
อื่น 

 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

49 ก่อสร้างฝาย
น้ำล้น 
หมู่ที่ 8 

เพื่อก่อสร้าง
ฝายน้ำล้น  
หมู่ที่ 8 

หมู่ที่ 8  ห้วยโป่ง 3 จดุ 
           จำข่อย 
           จำอ้อ 

800,000 
800,000 
550,000 

800,000 
800,000 
550,000 

800,000 
800,000 
550,000 

800,000 
800,000 
550,000 

800,000 
800,000 
550,000 

 

จำนวนฝาย
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

มีน้ำอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตรที่
เพียงพอต่อ
ความ
ต้องการของ
ประชาชน 

งบอบต./
ขอรับ
สนับสนุน
จาก
หน่วยงาน
อื่น 

50. ก่อสร้างฝาย
น้ำล้น 
 

เพื่อก่อสร้าง
ฝายน้ำล้น 
 

ห้วยปางช้างหมู่ที่ 3 
ห้วยโทกค่าง หมู่ที่ 2 
ห้วยปางช้างตอนล่าง หมู่ที่ 2 
ห้วยปางช้างตอนล่าง หมู่ 2  
(พ่อสม) 
ห้วยปางช้างตอนบน หมู่ที่ 3 

900,000 
900,000 
600,000 
500,000 

 
600,000 

 
 

900,000 
900,000 
600,000 
500,000 

 
600,000 

 

900,000 
900,000 
600,000 
500,000 

 
600,000 

 
 

900,000 
900,000 
600,000 
500,000 

 
600,000 

 

900,000 
900,000 
600,000 
500,000 

 
600,000 

 
 

จำนวนฝาย
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

มีน้ำอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตรที่
เพียงพอต่อ
ความ
ต้องการของ
ประชาชน 

งบอบต./
ขอรับ
สนับสนุน
จาก
หน่วยงาน
อื่น 

51 ขุดลอกลำ
เหมืองหมู่ที่ 4 

เพื่อขุดลอกลำ
เหมืองหมู่ที่ 4 

สายเตาถ่านแยกขวา   
ยาวประมาณ 3 กม. 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จำนวนฝาย
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

มีน้ำอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตรที่
เพียงพอต่อ
ความ
ต้องการของ
ประชาชน 

งบอบต./
ขอรับ
สนับสนุน
จาก
หน่วยงาน
อื่น 

 
  



 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

52 ขุดลอกลำห้วย
หมู่9 

เพื่อขุดลอกลำ
ห้วย 
หมู่ที่ 9 

ห้วยจำเซี๋ยะ 
ห้วยตาดแซะ 
ห้วยสันป่าง้ิว 
 

500,000 
500,000 
500,000 

 

500,000 
500,000 

    500,000 
 

500,000 
500,000 
500,000 

 

500,000 
500,000 

    500,000 
 

500,000 
500,000 

    500,000 
 

จำนวนลำ
ห้วยที่ไดร้ับ
การขุดลอก
ได ้

เกษตรกรมี
น้ำอุปโภค/
การเกษตร 
ที่เพียงพอ 

งบอบต./
ขอรับสนับ
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

53 ขุดลอกลำห้วย
หมู่ที่ 8 

เพื่อขุดลอกลำ
ห้วยหมู่ที่ 8 

ลำห้วยโป่ง พร้อมกั้นฝาย 
ลำห้วยปางวัว 
ลำห้วยปางวัวตอนบน พร้อมกั้นฝาย 
ห้วยฝาหนีบ 
ห้วยชำอ้อฝั่งซ้าย พร้อมกั้นฝาย 
ลำห้วยโรงสี พร้อมสันฝาย 
ห้วยโป่งตอนบน 
ห้วยโป่งวอก 
ขุดลอกปรับปรุงบึงชำอ้อ 
ปรับปรุงฝายห้วยโป่ง 

1,500,000 
800,000 
800,000 
800,000 
800,000 
800,000 
800,000 
800,000 
800,000 
800,000 

1,500,000 
800,000 
800,000 
800,000 
800,000 
800,000 
800,000 
800,000 
800,000 
800,000 

1,500,000 
800,000 
800,000 
800,000 
800,000 
800,000 
800,000 
800,000 
800,000 
800,000 

1,500,000 
800,000 
800,000 
800,000 
800,000 
800,000 
800,000 
800,000 
800,000 
800,000 

1,500,000 
800,000 
800,000 
800,000 
800,000 
800,000 
800,000 
800,000 
800,000 
800,000 

จำนวนลำ
ห้วยที่ไดร้ับ
การขุดลอก
ได ้

เกษตรกรมี
น้ำอุปโภค/
การเกษตร 
ที่เพียงพอ 

งบอบต./
ขอรับสนับ
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

54 สร้างท่อ
เหลี่ยมหมู่ที่ 
10 

เพื่อสร้างท่อ
เหลี่ยมหมู่ที่ 10 

ท่อเหลี่ยมสายคอกวัว ขนาดกว้าง 3 
เมตร ยาว 6 เมตร 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
ได้รับการ
ก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม 

งบอบต./
ขอรับสนับ
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

55 ขุดลอกลำ
เหมืองใส้ไก ่

เพื่อขุดลอกลำ
เหมืองใส้ไก ่

โคขุน หมู่ท่ี 3 
จำเซี้ยม หมู่ที่ 3 เช่ือม ซอย 5-7 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จำนวนลำ
เหมืองที่
ได้รับการขุด
ลอก 

ประชาชนมี
น้ำอุปโภค
บริโภค 

งบอบต./
ขอรับ
สนับสนุน
หน่วยงาน
อื่น 



 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

52 ขุดลอกพร้อม
กั้นฝายพื้นท่ี
ตำบลสันโค้ง 

เพื่อขุดลอก 
ฝายและกั้นฝาย
พื้นที่ตำบลสัน
โค้ง 
 

เพื่อขุดลอกพร้อมกั้นฝาย
พื้นที่ตำบลสันโค้ง 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จำนวนลำห้วย
ที่ได้รับการขุด
ลอกได ้

เกษตรกรมีน้ำ
อุปโภค/
การเกษตร 
ที่เพียงพอ 

งบอบต./
ขอรับสนับ
จากหน่วย 
งานอ่ืน 

53. สร้างอ่างเก็บ
น้ำ/ขุดลอก
อ่างเก็บน้ำ 

เพื่อสร้างอ่าง
เก็บน้ำ/ขุดลอก
อ่างเก็บน้ำ 

เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำ/ขดุ
ลอกอ่างเก็บน้ำพ้ืนท่ีตำบล
สันโค้ง 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 จำนวนฝายที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

มีน้ำอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตรที่
เพียงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน 

งบอบต./
ขอรับ
สนับสนุน
จาก
หน่วยงาน
อื่น 

 

 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

 

แบบ ผ. ๐3 



ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2667 2568 2569 2570 

1. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหาเครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมึก (ingjet) 

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (ingjet)  

จำนวน 5 
เครื่อง 

100,000 

จำนวน 5 
เครื่อง 

100,000 

จำสนวน 5 
เครื่อง 

100,000 

จำสนวน 5 
เครื่อง 

100,000 

จำสนวน 5 
เครื่อง 

100,000 

สำนักปลัด 

2. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดซื้อตู้เอกสาร
บานเลื่อนทึบสูง 4 
ฟุต 

ตู้เอกสารบานเลื่อน
ทึบสูง 4 ฟุต 
 

จำนวน  
5 ตู ้

40,000 

จำนวน 

 5 ตู ้
40,000 

จำนวน  
5 ตู ้

40,000 

จำนวน 

 5 ตู ้
40,000 

จำนวน  
5 ตู ้

40,000 

สำนักปลัด 

3. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็ก
บานเปิดสูง 

/บานเปิดสูง  จำนวน 

 5 ตู ้
12,000 

จำนวน 

 5 ตู ้
12,000 

จำนวน 

 5 ตู ้
12,000 

จำนวน 

 5 ตู ้
18,000 

จำนวน 

 5 ตู ้
18,000 

สำนักปลัด 

4. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดซื้อโต๊ะหมู่
บูชา 

โต๊ะหมู่บูชา  4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 สำนักปลัด 

5. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ี
ทำงาน 

เก้าอ้ีทำงาน จำนวน  จำนวน 10 
ตัว 

40,000 

จำนวน 10 
ตัว 

40,,000 

จำนวน 10
ตัว 

40,000 

จำนวน 10 
ตัว 

40,000 

จำนวน 10
ตัว 

40,000 

สำนักปลัด 

6. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดซื้อโต๊ะทำงาน โต๊ะทำงาน  
 

จำนวน 10 
ตัว 80,000 

 

จำนวน 10 
ตัว 

80,000 

จำนวน 5 ตัว 
40,000 

จำนวน 5 ตัว  
40,000 

จำนวน 5 ตัว  
40,000 

สำนักปลัด 

7. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดซื้อตู้เอกสาร
บานเปิด 

ตู้เอกสารบานเปิด 12,000 

จำนวน5 ตู ้
12,000 

จำนวน 5ตู ้
12,000 

จำนวน 5ตู ้
12,000 

จำนวน 5ตู ้
12,000 

จำนวน 5ตู ้
กองคลัง 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 2566 2667 2568 2569 2570 

แบบ ผ. ๐3 



8. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็ก
เก็บแฟ้มสันตั้ง  
ชนิด 20 ช่อง 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มสัน
ตั้ง  
ชนิด 20 ช่อง  

จำนวน 5
ตู้ 

30,000 

จำนวน 5
ตู้ 

30,000 

จำนวน 5
ตู้ 

30,000 

จำนวน 5
ตู้ 

30,000 

จำนวน 5
ตู้ 

30,000 

สำนักปลัด/
กองคลัง 

9. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็ก
เก็บแฟ้มสันตั้ง  
ชนิด 40 ช่อง 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มสัน
ตั้ง  
ชนิด 40 ช่อง  

จำนวน 5
ตู้ 

30,000 

จำนวน 5
ตู้ 

30,000 

จำนวน 5
ตู้ 

30,000 

จำนวน 5
ตู้ 

30,000 

จำนวน 5
ตู้ 

30,000 

สำนักปลัด/
กองคลัง 

10. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ค่าจัดซื้อเก้าอ้ี
ทำงานบุนวม ขา
เหล็ก 5 แฉก มีซีค
ปรับระดับ 

เก้าอ้ีทำงานบุนวม 
ขาเหล็ก 5 แฉก มี
ซีค 

จำนวน 
10ตัว 

24,000 

จำนวน 
10ตัว 

24,000 

จำนวน 
10ตัว 

24,000 

จำนวน 
10ตัว 

24,000 

จำนวน 
10ตัว 

24,000 

สำนักปลัด/
กองคลัง 

11. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์    จำนวน5
เครื่อง 

100,000 

จำนวน5
เครื่อง 

100,000 

จำนวน5
เครื่อง 

100,000 

จำนวน5
เครื่อง 

100,000 

จำนวน5
เครื่อง 

100,000 

สำนักปลัด/
กองคลัง 

12. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก 

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก  

5เครื่อง 
35,000 

5เครื่อง 
35,000 

5เครื่อง 
35,000 

5เครื่อง 
35,000 

จำนวน2
เครื่อง 

35,000 

สำนักปลัด/
กองคลัง 

13. อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภัณฑ์ สำนักงาน เก้าอ้ีแบบหมุน เก้าอ้ีแบบหมุน จำนวน 
 5 ตัว

35,000 

จำนวน 
5 ตัว 

35,000 

จำนวน 
5 ตัว 

35,000 

จำนวน 
5 ตัว 

35,000 

จำนวน 
5 ตัว 

35,000 

กองช่าง 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 2566 2667 2568 2569 2570 



13 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

 

เพื่อจัดหาเก้าอี้ (บุนวมมี
พนักพิง) อเนกประสงค์
สำหรับใช้งานของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

เก้าอีอ้เนกประสงค์
สำหรับใช้งานของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบล  

51,000 
100 ตัว 

51,000 
100 ตัว 

51,000 
100 ตัว 

51,000 
100 ตัว 

51,000 
100 ตัว 

สำนักปลัด 

14 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจัดช้ือโต๊ะวางคอมฯ โต๊ะวางคอมฯ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สำนักปลดั 

15 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะประชุม
อเนกประสงค์ (โฟเมก้า) 

โต๊ะประชุม
อเนกประสงค์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สำนักปลดั 

16 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรอง
ไฟฟ้า 

เครื่องสำรองไฟฟ้า  12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 สำนักปลดั 

17 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจัดซื้อแท่นโพรเดี่ยม แท่นโพรเดี่ยม  5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 สำนักปลดั 

18 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อจัดซื้อตูล้ำโพงแขวน ตู้ลำโพงแขวน  จำนวน 5 
ตัว 

25,000 

จำนวน 5 
ตัว 

25,000 

จำนวน 5 
ตัว 

25,000 

จำนวน 5 ตัว 

25,000 
จำนวน 5 

ตัว 

25,000 

สำนักปลดั 

19 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ี
สำนักงานหุ้มผ้าตาข่าย 

เก้าอี ้ จำนวน 5 
ตัว 

10,000 

จำนวน 5 
ตัว 

10,000 

จำนวน 5 
ตัว 

10,000 

จำนวน 5 ตัว 
10,000 

จำนวน 5 
ตัว 

10,000 

กองช่าง 

 
 

 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา 



(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 2566 2667 2568 2569 2570 หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

19 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ดับเพลิง 

เพ่ือจัดหาชุด
ดับเพลิงสำหรับใช้
ในการดับเพลิงเพื่อ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

ชุดดับเพลิงสำหรับใช้ใน
การดับเพลิงเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชน 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สำนักปลัด 

20. แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ   
 

- เพื่อจัดหาและติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด สำหรับใช้ป้องกัน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนให้อยู่ใน
ความปลอดภัย   
พร้อมติดตั้ง 
 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ

- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด) 
โดยมีคณุลักษณะ 

ตามประกาศเกณฑร์าคากลาง
และคณุลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
พร้อมติดตั้ง 
 

45๐,๐๐๐ 450,๐๐๐ 45๐,๐๐๐ 450,๐๐๐ 450,๐๐๐ สำนักปลัด 

21 แผนงานรักษาความ
สงบ 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ดับเพลิง 

เพื่อจัดซื้อหัวฉีด
ดับเพลิง 

หัวฉีดดับเพลิง  54,000 27,000 54,000 27,000 27,000 สำนักปลดั 

 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา 

แบบ ผ. ๐3 



(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 2566 2667 2568 2569 2570 หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

22 รักษาความสงบ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า เพื่อจัดซื้อป้ายไฟ
สามเหลี่ยมชนิดมี
ล้อเลื่อนใช้ไฟ 
220โวล ์

จัดซื้อป้ายไฟสามเหลีย่มชนิดมี
ล้อเสื่อน ใช้ไฟ 220 โวล์  

3 ชุด 

29,000 
3 ชุด 

29,000 
3 ชุด 

29,000 
3 ชุด 

29,000 
3 ชุด 

29,000 
สำนักปลดั 

23 รักษาความสงบ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจัดซื้อกรวย
จราจรคาดแถบ
สะท้อนแสงสูง 
70 ซม. 

จัดซื้อกรวยจร้าจรคาดแถบ
สะท้อนแสง สูง 70 ซม. 

20 อัน 

25,000 
20 อัน 

25,000 
20 อัน 

25,000 
20 อัน 

25,000 
20 อัน 

25,000- 
สำนักปลดั 

24 รักษาความสงบ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจัดซื้อเสื้อ
สะท้อนแสงอย่างดี 
สีส้มพร้อมปักโลโก้
ช่ือหน่วยงาน 

เสื้อสะท้อนแสงอย่างดี สีส่้ม
พร้อมปักโลโก้ชื่อหน่วยงาน  

10 ผืน 

8,000 
10 ผืน 

8,000 
10 ผืน 

8,000 
10 ผืน 

8,000- 
10 ผืน 

8,000 
สำนักปลดั 

25 รักษาความสงบ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจัดซื้อเสื้อสีสม้
มีนกหวีด พร้อม
สกรีน 

จัดซื้อเสื้อสีสม้มีนกหวีดพร้อม
สกรีน  

10 ตัว 

15,000 
10 ตัว 

15,000 
10 ตัว 

15,000 
10 ตัว 

15,000 
10 ตัว 

15,000 
สำนักปลดั 

26 รักษาความสงบ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจัดซื้อกระบอง
ไฟกระพริบ 2 
จังหวะ 

กระบองไฟกระพริบ 2 จังหวะ 
ชาร์ตไฟได้ 12v/220v ยาว 50 
ซม.  

10 อัน 

8,000 
5 อัน 

4,000 

5 อัน 

4,000 
5 อัน 

4,000 
5 อัน 

4,000 
สำนักปลดั 

 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 2566 2667 2568 2569 2570 

แบบ ผ. ๐3 



27 รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจัดซื้อธง
ประจำศูนย์ อป
พร.กลาง 

ธงประจำศูนย์ อปพร.กลาง 

 
6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 สำนักปลดั 

28 รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า เพื่อจัดซื้อ
สัญญาณไฟฉุกเฉิน 
ขนิดled พร้อมสำ
โพงฮอร์น 

สัญญาณไฟฉุกเฉิน ขนิดled 

พร้อมสำโพงฮอร์น 
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 สำนักปลดั 

29 รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า เพื่อจัดซื้อเครื่อสูบ
น้ำเบนซิล ขนาด 
3 น้ิว พร้อมสาย
สูบ-ส่งน้ำ 

เครื่อสูบน้ำเบนซลิ ขนาด 3 นิ้ว 
พร้อมสายสูบ-ส่งน้ำ 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 สำนักปลดั 

30 รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สำนักปลดั 

31 รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ งานบ้านงาน
ครัว 

เพ่ือจัดซื้อเครื่อง
ทำน้ำเย็น 

ทำน้ำเย็น 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 สำนักปลัด 

32. รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ อ่ืนๆ เครื่องเป่าใบไม้ เครื่องเป่าใบไม้ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 สำนักปลัด 

 
 

 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 2566 2667 2568 2569 2570 

แบบ ผ. ๐3 



33 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมฯสำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1  

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 สำนักปลัด 

34 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  
 

10,500 10,500 10,500 10,500 10,500  สำนักปลัด 

35 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องสำรองไฟ เครื่องสำรองไฟฟ้า  3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 สำนักปลัด 

36 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องพ่น
หมอกควัน 

เครื่องพ่นหมอกควัน   30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สำนักปลัด 

37 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ โรงงาน เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องบดขยะ 

จำนวน 11 เครื่อง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สำนักปลัด 

38 สังคมสงเคราะห ์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ี เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 
ตัว 8,000 

จำนวน 2 
ตัว 8,000 

จำนวน 2 
ตัว 8,000 

จำนวน 2 
ตัว 8,000 

จำนวน 2 
ตัว 8,000 

สำนักปลดั 

39 สังคมสงเคราะห ์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
ปริ้นเตอร ์

เครื่องพิมพ์ 15,000 

2 ตัว 
15,000 

2 ตัว 
15,000 

2 ตัว 
15,000 

2 ตัว 
15,000 

2 ตัว 
สำนักปลดั 

40. สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ สำนักงาน เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องอ่านบัตร 

เครื่องอ่านบัตร 13,000 
2 เครื่อง 

13,000 
2 เครื่อง 

13,000 
2เครื่อง 

13,000 
2 เครื่อง 

13,000 
2เครื่อง 

สำนักปลัด 

 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 2566 2667 2568 2569 2570 

แบบ ผ. ๐3 



41 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดซื้อโต๊ะทำงาน
ขนาด 5ฟุต 

โต๊ะทำงานขนาด 5ฟุต  
 

14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 กองการศึกษา 

42 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดซื้อตู้เอกสาร
บานเลื่อน 

ตู้เอกสารบานเลื่อน  13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 กองการศึกษา 

43 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ี
ทำงาน 

เก้าอ้ีทำงาน  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษา 

44 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
ชนิดเลเซอร์ 

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์  

จำนวน 4 
เครื่อง

30,,000 

จำนวน  
4 เครื่อง 
30,000 

จำนวน 4 
เครื่อง

30,,000 

จำนวน 
4 เครื่อง 
30,000 

จำนวน 4 
เครื่อง

30,,000 

กองการศึกษา 

45 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

จัดซื้อเครื่องเล่น ดีวี
ดี (DVD) พร้อม
อุปกรณ์ 

เครื่องเล่นดีวีดีพร้อม
อุปกรณ์  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษา 

46 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

จัดซื้อเครื่องซักผ้า เครื่องซักผ้า  จำนวน 2 
เครื่อง 

30,000 

จำนวน 2 
เครื่อง 

30,000 

จำนวน 2 
เครื่อง 

30,000 

จำนวน 
2 เครื่อง 
30,000 

จำนวน 2 
เครื่อง 

30,000 

กองการศึกษา 

 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 2566 2667 2568 2569 2570 
47 แผนงาน

การศึกษา 
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน 
เพ่ือจัดซื้อตู้
เอกสารขนาด 40 

ตู้เอกสารขนาด 40  
 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 กองการศึกษา 

แบบ ผ. ๐3 



48 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว เพ่ือจัดซื้อตู้
กับข้าว 

ตู้กับข้าว  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษา 

49 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์กอง
การศึกษาและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสองศูนย์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษา 

50 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดซื้อล๊อค
เกอร์ชั้นวางของ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสัน
โค้งและบ้านใหม่ราษฎร์
บำรุง 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 กองการศึกษา 

51 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เพื่อจัดซื้อโตะ๊วาง
คอมฯ 

โต๊ะวางคอมฯ  15,000 15,000 15,000 15,000 30,000 กองการศึกษา 

52 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เพื่อจัดซื้อโตะ๊
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

โต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้า  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษา 

53 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพื่อจัดซื้อตู้เย็น จัดซื้อตู้เย็น  40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กองการศึกษา 

54 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน โต๊ะเก้าอ้ีไมส้ำหรบั
คร ู

โต๊ะเก้าอ้ีไมส้ำหรบัครู 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองการศึกษา 

 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 2566 2667 2568 2569 2570 
55 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน

บ้านงานครัว 
เพื่อจัดซื้อเตาแกส๊ เตาแก๊ส  9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 



56 การศึกษา ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรอง
ไฟฟ้า 

สำรองไฟ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 การศึกษา 

57. การศึกษา ครุภัณฑ์ สำนักงาน เพ่ือจัดซื้อตู้
เหล็ก 

ตู้เหล็ก 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 การศึกษา 

58 การศึกษา ครุภัณฑ์ งานบ้านงาน
ครัว 

เพ่ือจัดซื้อโต๊ะ
รับประทาน
อาหารพร้อม
เก้าอ้ี 

โต๊ะรับประทานอาหาร
พร้อมเก้าอ้ี 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 การศึกษา 

59 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพื่อจัดช้ือช้ันวาง
น้ำดื่ม 

เพื่อจัดซื้อวางน้ำดื่ม 3,600 3,600 -,600 3,600 3,600 กองการศึกษา 

60 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม
สันตั้ง 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มสันตั้ง 20 
ช่อง 

65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 กองช่าง 

61 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะวาง
คอมพิวเตอร์ 

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง 

62. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำรวจ เพื่อจัดซื้อเทปวัด จัดซื้อเทปวัดระยะทาง 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 กองช่าง 

 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2667 2568 2569 2570 

63 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 

 
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

แบบ ผ. ๐3 



64 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สำหรับงาน
ประมวลผล  
แบบที่ 2 

เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2  

29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 กองช่าง 

65 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อจอภาพ 
LCD หรือ LED 
ขนาดไม่น้อยกว่า 
21.5 นิ้ว 

จอภาพ LCD หรือ LED 
ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 
นิ้ว  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง 

66 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
อ่ืนๆ 

เพ่ือจัดซื้อเตาเผา
ขยะพร้อมติดตั้ง 

เตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง 2,200,000 2,200,000 - - - สำนักปลัด/
กองช่าง 

67 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

เพ่ือจัดซื้อเสา
ไฟฟ้า 
 

จำนวน 20 ต้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2667 2568 2569 2570 

68 รักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ ์ ยานพาหนะ
ขนส่ง 

กระจกโค้งพร้อมติดตั้ง 
(ติดตั้งใหม่)ผลิตด้วยโพลี
คาร์บอเนต ขนาด32 

กระจกโค้งพร้อมติดตั้ง 
(ติดตั้งใหม่) 
50  ชุด 

10 ขุด 

49,000 
10 ขุด 

49,000 
10 ขุด 

49,000 
10 ขุด 

49,000 
10 ขุด 

49,000 
สำนักปลดั 



นิ้วพร้อมเสาเหล็กขนาด 
2 น้ิว สูงจากพ้ืน 2.5 
เมตร และฐานปูน 

69 รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ
ขนส่ง 

กระจกโค้งพร้อมติดตั้ง 
(ติดตั้งใหม่)ผลิตด้วยโพลี
คาร์บอเนต ขนาด24 
นิ้วพร้อมเสาเหล็กขนาด 
2 น้ิว สูงจากพ้ืน 2.5 
เมตร และฐานปูน 

กระจกโค้งพร้อมติดตั้ง 
(ติดตั้งใหม่) 
50  ชุด 

10 บาน 
45,000 

10 บาน 
45,000 

10 บาน 
45,000 

10 บาน 
45,000 

10 บาน 
45,000 

สำนักปลัด 

70 รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ
ขนส่ง 

กระจกโค้งพร้อมติดตั้ง 
(ติดตั้งใหม่)ผลิตด้วยโพลี
คาร์บอเนต ขนาด 18
นิ้วพร้อมเสาเหล็กขนาด 
2 น้ิว สูงจากพ้ืน 2.5 
เมตร และฐานปูน 

กระจกโค้งพร้อมติดตั้ง 
(ติดตั้งใหม่) 
50  ชุด 

10 บาน 
39,000 

10 บาน 
39,000 

10 บาน 
39,000 

10 บาน 
39,000 

10 บาน 
39,000 

สำนักปลัด 

 

  
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 

2566 2667 2568 2569 2570 
71 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน

บ้านงานครัว 
เพื่อจัดซื้อตู้เย็นขนาด 
7 คิว บิกฟุต 

ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต 

จำนวน 2 เครื่อง 
8,500 - - - 8,500 สำนักปลดั 

72 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจัดซื้อพัดลม 
อุตสาหกรรม 3 ขา 
ขนาด 20 น้ิว 

จัดซื้อพัดลม 
อุตสาหกรรม 3 ขา 
ขนาด 20 น้ิว จำนวน  

จำนวน 4 
เครื่อง  

12,000 

- จำนวน 2 
เครื่อง 

6,000 

- จำนวน 2 
เครื่อง 

6,000 

สำนักปลดั 

73 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน เก้าอี้ทำงาน สำนักปลัด จำนวน 5 ตัว 

15,000 
จำนวน 5 

ตัว 
จำนวน 5 

ตัว 
จำนวน 5 

ตัว 
จำนวน 5 

ตัว 
สำนักปลดั 



74 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ี
ทำงาน 

เก้าอ้ีทำงาน  จำนวน 10 ตวั 
10,000 

จำนวน 10 
ตัว 

10,000 

จำนวน 10 
ตัว 

10,000 

จำนวน 10 
ตัว 

10,000 

จำนวน 10 
ตัว 

10,000 

กองช่าง 

75 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดซื้อโต๊ะ
ทำงาน 

โต๊ะทำงาน  
 

จำนวน 10 ตวั 
40,000 

 

จำนวน 10 
ตัว 

40,000 

จำนวน 10 
ตัว 

40,000 

จำนวน 10 
ตัว  

40,000 

จำนวน 10 
ตัว  

40,000 

กองช่าง 

76 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ี เก้าอ้ี 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 สำนักปลดั 

77 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดซื้อโต๊ะ โต๊ะทำงาน 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 สำนักปลดั 

78 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดซื้อชุด
รับแขก 

ชุดรับแขก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
 

สำนักปลดั 

79 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
อ่ืนๆ 

เพ่ือจัดซื้อชุด
ดับเพลิงนอก
อาคาร 

ชุดดับเพลิงนอก
อาคาร 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 สำนักปลดั 

80 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทย ุ เพ่ือจัดซื้อทีวี ทีวี  30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 การศึกษา 

81 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพ่ือจัดซื้อตู้กดน้ำ
ร้อนเย็น 

ตู้กดน้ำร้อนเย็น 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การศึกษา 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2662 2563 2564 2565 

แบบ ผ. ๐3 



1. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหาเครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมึก (ingjet) 

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (ingjet)  

จำนวน 5 
เครื่อง 

100,000 

จำนวน 5 
เครื่อง 

100,000 

จำสนวน 5 
เครื่อง 

100,000 

จำสนวน 5 
เครื่อง 

100,000 

จำสนวน 5 
เครื่อง 

100,000 

สำนักปลัด 

2. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดซื้อตู้เอกสาร
บานเลื่อนทึบสูง 4 
ฟุต 

ตู้เอกสารบานเลื่อน
ทึบสูง 4 ฟุต 
 

จำนวน  
5 ตู ้

40,000 

จำนวน 

 5 ตู ้
40,000 

จำนวน  
5 ตู ้

40,000 

จำนวน 

 5 ตู ้
40,000 

จำนวน  
5 ตู ้

40,000 

สำนักปลัด 

3. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็ก
บานเปิดสูง 

/บานเปิดสูง  จำนวน 

 5 ตู ้
12,000 

จำนวน 

 5 ตู ้
12,000 

จำนวน 

 5 ตู ้
12,000 

จำนวน 

 5 ตู ้
18,000 

จำนวน 

 5 ตู ้
18,000 

สำนักปลัด 

4. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดซื้อโต๊ะหมู่
บูชา 

โต๊ะหมู่บูชา  4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 สำนักปลัด 

5. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ี
ทำงาน 

เก้าอ้ีทำงาน จำนวน  จำนวน 10 
ตัว 

40,000 

จำนวน 10 
ตัว 

40,,000 

จำนวน 10
ตัว 

40,000 

จำนวน 10 
ตัว 

40,000 

จำนวน 10
ตัว 

40,000 

สำนักปลัด 

6. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดซื้อโต๊ะทำงาน โต๊ะทำงาน  
 

จำนวน 10 
ตัว 80,000 

 

จำนวน 10 
ตัว 

80,000 

จำนวน 5 ตัว 
40,000 

จำนวน 5 ตัว  
40,000 

จำนวน 5 ตัว  
40,000 

สำนักปลัด 

7. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดซื้อตู้เอกสาร
บานเปิด 

ตู้เอกสารบานเปิด 12,000 

จำนวน5 ตู ้
12,000 

จำนวน 5ตู ้
12,000 

จำนวน 5ตู ้
12,000 

จำนวน 5ตู ้
12,000 

จำนวน 5ตู ้
กองคลัง 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕65) 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 2561 2662 2563 2564 2565 
8. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน 
เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็ก
เก็บแฟ้มสันตั้ง  

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มสัน
ตั้ง  

จำนวน 2
ตู้ 

จำนวน 2
ตู้ 

จำนวน 5
ตู้ 

จำนวน 5
ตู้ 

จำนวน 5
ตู้ 

สำนักปลัด/
กองคลัง 

แบบ ผ. ๐3 



ชนิด 20 ช่อง ชนิด 20 ช่อง  30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
9. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน 
เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็ก
เก็บแฟ้มสันตั้ง  
ชนิด 40 ช่อง 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มสัน
ตั้ง  
ชนิด 40 ช่อง  

จำนวน 2
ตู้ 

30,000 

จำนวน 2
ตู้ 

30,000 

จำนวน 2
ตู้ 

30,000 

จำนวน 2
ตู้ 

30,000 

จำนวน 2
ตู้ 

30,000 

สำนักปลัด/
กองคลัง 

10. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ค่าจัดซื้อเก้าอ้ี
ทำงานบุนวม ขา
เหล็ก 5 แฉก มีซีค
ปรับระดับ 

เก้าอ้ีทำงานบุนวม 
ขาเหล็ก 5 แฉก มี
ซีค 

จำนวน 5
ตัว 

24,000 

จำนวน 5
ตัว 

24,000 

จำนวน 5
ตัว 

24,000 

จำนวน 5
ตัว 

24,000 

จำนวน 5
ตัว 

24,000 

สำนักปลัด/
กองคลัง 

11. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์    จำนวน2
เครื่อง 

44,000 

จำนวน2
เครื่อง 

44,000 

จำนวน2
เครื่อง 

44,000 

จำนวน2
เครื่อง 

44,000 

จำนวน2
เครื่อง 

44,000 

สำนักปลัด/
กองคลัง 

12. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก 

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก จำนวน 10 
เครื่อง 

2เครื่อง 
35,000 

2เครื่อง 
35,000 

2เครื่อง 
35,000 

2เครื่อง 
35,000 

จำนวน2
เครื่อง 

35,000 

สำนักปลัด/
กองคลัง 

 
 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 2561 2662 2563 2564 2565 
13 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 

 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

 

เพื่อจัดหาเก้าอี้ (บุนวมมี
พนักพิง) อเนกประสงค์
สำหรับใช้งานของ

เก้าอีอ้เนกประสงค์
สำหรับใช้งานของ

51,000 
100 ตัว 

51,000 
100 ตัว 

51,000 
100 ตัว 

51,000 
100 ตัว 

51,000 
100 ตัว 

สำนักปลัด 



องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

องค์การบริหารส่วน
ตำบล  

14 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจัดช้ือเครื่องตัดหญ้า เครื่องตัดหญ้า 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 สำนักปลดั 

15 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะประชุม
อเนกประสงค์  

โต๊ะประชุม
อเนกประสงค์ 

100,000 100,000 100,000 50,000 50,000 สำนักปลดั 

16 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรอง
ไฟฟ้า 

เครื่องสำรองไฟฟ้า  12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 สำนักปลดั 

17 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจัดซื้อแท่นโพรเดี่ยม แท่นโพรเดี่ยม  5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 สำนักปลดั 

18 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อจัดซื้อตูล้ำโพงแขวน ตู้ลำโพงแขวน  จำนวน 5 
ตัว 

25,000 

จำนวน 5 
ตัว 

25,000 

จำนวน 5 
ตัว 

25,000 

จำนวน 5 ตัว 

25,000 
จำนวน 5 

ตัว 

25,000 

สำนักปลดั 

 
 
 

 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕65) 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2662 2563 2564 2565 

19 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ดับเพลิง 

เพ่ือจัดหาชุด
ดับเพลิงสำหรับใช้
ในการดับเพลิงเพื่อ

ชุดดับเพลิงสำหรับใช้ใน
การดับเพลิงเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สำนักปลัด 



ช่วยเหลือ
ประชาชน 

 

20. แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ   
 

- เพื่อจัดหาและติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด สำหรับใช้ป้องกัน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนให้อยู่ใน
ความปลอดภัย   
พร้อมติดตั้ง 
 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ

- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด) 
โดยมีคณุลักษณะ 

ตามประกาศเกณฑร์าคากลาง
และคณุลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
พร้อมติดตั้ง 
 

45๐,๐๐๐ 450,๐๐๐ 45๐,๐๐๐ 450,๐๐๐ 450,๐๐๐ สำนักปลัด 

21 แผนงานรักษาความ
สงบ 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ดับเพลิง 

เพื่อจัดซื้อหัวฉีด
ดับเพลิง 

หัวฉีดดับเพลิง  54,000 27,000 54,000 27,000 27,000 สำนักปลดั 

 
 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕65) 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 2561 2662 2563 2564 2565 
22 รักษาความสงบ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า เพื่อจัดซื้อป้ายไฟ

สามเหลี่ยมชนิดมี
ล้อเลื่อนใช้ไฟ 
220โวล ์

จัดซื้อป้ายไฟสามเหลีย่มชนิดมี
ล้อเสื่อน ใช้ไฟ 220 โวล์  

3 ชุด 

29,000 
3 ชุด 

29,000 
3 ชุด 

29,000 
3 ชุด 

29,000 
3 ชุด 

29,000 
สำนักปลดั 

แบบ ผ. ๐3 



23 รักษาความสงบ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจัดซื้อกรวย
จราจรคาดแถบ
สะท้อนแสงสูง 
70 ซม. 

จัดซื้อกรวยจร้าจรคาดแถบ
สะท้อนแสง สูง 70 ซม. 

20 อัน 

25,000 
20 อัน 

25,000 
20 อัน 

25,000 
20 อัน 

25,000 
20 อัน 

25,000- 
สำนักปลดั 

24 รักษาความสงบ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจัดซื้อเสื้อ
สะท้อนแสงอย่างดี 
สีส้มพร้อมปักโลโก้
ช่ือหน่วยงาน 

เสื้อสะท้อนแสงอย่างดี สีส่้ม
พร้อมปักโลโก้ชื่อหน่วยงาน  

10 ผืน 

8,000 
10 ผืน 

8,000 
10 ผืน 

8,000 
10 ผืน 

8,000- 
10 ผืน 

8,000 
สำนักปลดั 

25 รักษาความสงบ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจัดซื้อเสื้อสีสม้
มีนกหวีด พร้อม
สกรีน 

จัดซื้อเสื้อสีสม้มีนกหวีดพร้อม
สกรีน  

10 ตัว 

15,000 
10 ตัว 

15,000 
10 ตัว 

15,000 
10 ตัว 

15,000 
10 ตัว 

15,000 
สำนักปลดั 

26 รักษาความสงบ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจัดซื้อกระบอง
ไฟกระพริบ 2 
จังหวะ 

กระบองไฟกระพริบ 2 จังหวะ 
ชาร์ตไฟได้ 12v/220v ยาว 50 
ซม.  

10 อัน 

8,000 
5 อัน 

4,000 

5 อัน 

4,000 
5 อัน 

4,000 
5 อัน 

4,000 
สำนักปลดั 

 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕65) 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 2561 2662 2563 2564 2565 
27 รักษาความสงบ

ภายใน 
ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

สำนักงาน 
เพื่อจัดซื้อธง
ประจำศูนย์ อป
พร.กลาง 

ธงประจำศูนย์ อปพร.กลาง 

 
6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 สำนักปลดั 

28 รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า เพื่อจัดซื้อ
สัญญาณไฟฉุกเฉิน 

สัญญาณไฟฉุกเฉิน ขนิดled 

พร้อมสำโพงฮอร์น 
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 สำนักปลดั 

แบบ ผ. ๐3 



ขนิดled พร้อมสำ
โพงฮอร์น 

29 รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า เพื่อจัดซื้อเครื่อสูบ
น้ำเบนซิล ขนาด 
3 น้ิว พร้อมสาย
สูบ-ส่งน้ำ 

เครื่อสูบน้ำเบนซลิ ขนาด 3 นิ้ว 
พร้อมสายสูบ-ส่งน้ำ 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 สำนักปลดั 

30 รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สำนักปลดั 

31 รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ งานบ้านงาน
ครัว 

เพ่ือจัดซื้อเครื่อง
ทำน้ำเย็น 

ทำน้ำเย็น 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 สำนักปลัด 

32. รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ อ่ืนๆ เครื่องเป่าใบไม้ เครื่องเป่าใบไม้ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 สำนักปลัด 

 
 

 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕65) 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 2561 2662 2563 2564 2565 
33 แผนงาน

สาธารณสุข 
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมฯสำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1  

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 สำนักปลัด 

34 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  
 

10,500 10,500 10,500 10,500 10,500  สำนักปลัด 

แบบ ผ. ๐3 



35 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องสำรองไฟ เครื่องสำรองไฟฟ้า  3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 สำนักปลัด 

36 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องพ่น
หมอกควัน 

เครื่องพ่นหมอกควัน   30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สำนักปลัด 

37 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ โรงงาน เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องบดขยะ 

จำนวน 11 เครื่อง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สำนักปลัด 

38 สังคมสงเคราะห ์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ี เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 
ตัว 8,000 

จำนวน 2 
ตัว 8,000 

จำนวน 2 
ตัว 8,000 

จำนวน 2 
ตัว 8,000 

จำนวน 2 
ตัว 8,000 

สำนักปลดั 

39 สังคมสงเคราะห ์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
ปริ้นเตอร ์

เครื่องพิมพ์ 15,000 

2 ตัว 
15,000 

2 ตัว 
15,000 

2 ตัว 
15,000 

2 ตัว 
15,000 

2 ตัว 
สำนักปลดั 

40. สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ สำนักงาน เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องอ่านบัตร 

เครื่องอ่านบัตร 13,000 
2 เครื่อง 

13,000 
2 เครื่อง 

13,000 
2เครื่อง 

13,000 
2 เครื่อง 

13,000 
2เครื่อง 

สำนักปลัด 

 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕65) 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 2561 2662 2563 2564 2565 
41 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน 
เพ่ือจัดซื้อโต๊ะทำงาน
ขนาด 5ฟุต 

โต๊ะทำงานขนาด 5ฟุต  
 

14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 กองการศึกษา 

42 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดซื้อตู้เอกสาร
บานเลื่อน 

ตู้เอกสารบานเลื่อน  13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 กองการศึกษา 

แบบ ผ. ๐3 



43 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ี
ทำงาน 

เก้าอ้ีทำงาน  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษา 

44 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
ชนิดเลเซอร์ 

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์  

จำนวน 4 
เครื่อง

30,,000 

จำนวน  
4 เครื่อง 
30,000 

จำนวน 4 
เครื่อง

30,,000 

จำนวน 
4 เครื่อง 
30,000 

จำนวน 4 
เครื่อง

30,,000 

กองการศึกษา 

45 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

จัดซื้อเครื่องเล่น ดีวี
ดี (DVD) พร้อม
อุปกรณ์ 

เครื่องเล่นดีวีดีพร้อม
อุปกรณ์  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษา 

46 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

จัดซื้อเครื่องซักผ้า เครื่องซักผ้า  จำนวน 2 
เครื่อง 

30,000 

จำนวน 2 
เครื่อง 

30,000 

จำนวน 2 
เครื่อง 

30,000 

จำนวน 
2 เครื่อง 
30,000 

จำนวน 2 
เครื่อง 

30,000 

กองการศึกษา 

 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕65) 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 2561 2662 2563 2564 2565 
47 แผนงาน

การศึกษา 
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน 
เพ่ือจัดซื้อตู้
เอกสารขนาด 40 

ตู้เอกสารขนาด 40  
 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 กองการศึกษา 

48 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว เพ่ือจัดซื้อตู้
กับข้าว 

ตู้กับข้าว  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษา 

แบบ ผ. ๐3 



49 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์กอง
การศึกษาและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสองศูนย์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษา 

50 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือจัดซื้อล๊อค
เกอร์ชั้นวางของ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสัน
โค้งและบ้านใหม่ราษฎร์
บำรุง 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 กองการศึกษา 

51 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เพื่อจัดซื้อโตะ๊วาง
คอมฯ 

โต๊ะวางคอมฯ  15,000 15,000 15,000 15,000 30,000 กองการศึกษา 

52 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เพื่อจัดซื้อโตะ๊
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

โต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้า  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษา 

53 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพื่อจัดซื้อตู้เย็น จัดซื้อตู้เย็น  40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กองการศึกษา 

54 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน โต๊ะเก้าอ้ีไมส้ำหรบั
คร ู

โต๊ะเก้าอ้ีไมส้ำหรบัครู 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองการศึกษา 

 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕65) 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 2561 2662 2563 2564 2565 
55 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน

บ้านงานครัว 
เพื่อจัดซื้อเตาแกส๊ เตาแก๊ส  9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 

56 การศึกษา ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรอง
ไฟฟ้า 

สำรองไฟ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 การศึกษา 



57. การศึกษา ครุภัณฑ์ สำนักงาน เพ่ือจัดซื้อตู้
เหล็ก 

ตู้เหล็ก 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 การศึกษา 

58 การศึกษา ครุภัณฑ์ งานบ้านงาน
ครัว 

เพ่ือจัดซื้อโต๊ะ
รับประทาน
อาหารพร้อม
เก้าอ้ี 

โต๊ะรับประทานอาหาร
พร้อมเก้าอ้ี 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 การศึกษา 

59 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพื่อจัดช้ือช้ันวาง
น้ำดื่ม 

เพื่อจัดซื้อวางน้ำดื่ม 3,600 3,600 -,600 3,600 3,600 กองการศึกษา 

60 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม
สันตั้ง 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มสันตั้ง 20 
ช่อง 

65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 กองช่าง 

61 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะวาง
คอมพิวเตอร์ 

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง 

62. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำรวจ เพื่อจัดซื้อเทปวัด จัดซื้อเทปวัดระยะทาง 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 กองช่าง 

 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕65) 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2662 2563 2564 2565 

63 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 

 
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

แบบ ผ. ๐3 



64 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สำหรับงาน
ประมวลผล  
แบบที่ 2 

เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2  

29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 กองช่าง 

65 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อจอภาพ 
LCD หรือ LED 
ขนาดไม่น้อยกว่า 
21.5 นิ้ว 

จอภาพ LCD หรือ LED 
ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 
นิ้ว  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง 

66 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
อ่ืนๆ 

เพ่ือจัดซื้อเตาเผา
ขยะพร้อมติดตั้ง 

เตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง 2,200,000 2,200,000 - - - สำนักปลัด/
กองช่าง 

 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕65) 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2662 2563 2564 2565 

67 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เพื่อใช้งาน อบต.สันโค้ง แอร์จำนวน 2 เครื่อง 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 สำนักปลดั 

68 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพ่ือใช้งาน อบต.สัน
โค้ง 

โต๊ะพับโพเมก้า 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สำนักปลดั 



69 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ์ โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพ่ือใช้งาน อบต.สัน
โค้ง 

โปรเจคเตอร์ 30,000 30,000 30,000 30,000 40,000 สำนักปลดั 

70 งานป้องกันฯ ครุภณัฑ ์ สำนักงาน เพ่ือใช้งาน อบต.สัน
โค้ง 

แอร์จำนวน 1 เครื่อง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สำนักปลดั 

71 งานป้องกันฯ ครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์คอม เพ่ือใช้งาน อบต.สัน
โค้ง 

จำนวน  2 เครื่อง 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 สำนักปลดั 

72 การศึกษาฯ ครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์ทาง
การแพทย์ 

เพ่ือใช้ในศูนย์เด็ก เครื่องวัดอุณภูมิ 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 กอง
การศึกษา 

73 งานป้องกันฯ ครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์ทาง
การแพทย์ 

เพ่ือใช้งาน อบต.สัน
โค้ง 

เครื่องวัดอุณภูมิ 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 สำนักปลดั 

74 งานป้องกันฯ ครุภณัฑ ์ งานบ้านงาน
ครัว 

เพ่ือใช้งาน อบต.สัน
โค้ง 

เครื่องตัดหญ้า 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 สำนักปลดั 

75 งานป้องกันฯ ครุภณัฑ ์ งานบ้านงาน
ครัว 

เพ่ือใช้งาน อบต.สัน
โค้ง 

เลื่อยยนต์ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 สำนักปลดั 

76 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ์ สำนักงานฯ เพ่ือใช้งาน อบต.สัน
โค้ง 

โน๊ตบุ๊ค 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 สำนักปลดั 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕65) 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2662 2563 2564 2565 

67 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ สำนักงาน เพ่ือจัดซื้อโต๊ะประชุม โต๊ะประชุม     
จำนวน 2 ชุด 

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



68 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ สำนักงาน เพื่อจัดซื้อโตะ๊ผู้บริหาร โต๊ะผู้บริหาร       
จำนวน 4 ตัว 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สำนักปลดั 

69 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ สำนักงาน เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ี
สำนักงาน 

ชุด 6 ตัว 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 สำนักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 



ส่วนที่ 4 

 
 

๑.  การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และเพิ่มเติมฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561) และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที่ มท ๐023.3/ว 6263 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม ๒๕63 
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕๖7) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และเพิ่มเติมฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561) และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐023.3./ว 6263 ลงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕63 เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕๖7) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ใน
การจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผูด้ำเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนด

การติดตามและประเมินผล 



แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตาม 

(188) 

และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไมน่้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี   

  โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐023.3/ว 6263  ลงวันท่ี  30  ธันวาคม  ๒๕63  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม   

 

โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 

สันโค้ง 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ 

 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

๔.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการ
หลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 

http://www.dla.go.th/


 ๒. ประชาชนอาจเกดิความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนท่ีมคีวามยุ่งยากมากข้ึน 

 ๓.  ปัญหาอาจไมไ่ดร้ับการแกไ้ขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกดัของระเบียบกฎหมายที่ทำไดย้ากและบางเรื่อง
อาจทำไมไ่ด้   

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

 ๑)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและใหม้ีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั ้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละ
ด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 

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

 
 

 


