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ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 

 1.1 ที่ต้ังของหมู่บ้าน 

  ที ่ต ั ้งองค์การบร ิหารส ่วนตำบลกองก๋อยพิก ัดที่  47 Q 0414731 Utm 2000380 สูงกว่า
ระดับน้ำทะเล 783 เมตร 

องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  (ลำดับที่ 
1952 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย 
โซน ซี” อยู่ทางทิศทางตะวันออกของอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนห่างจากอำเภอสบเมยประมาณ 84 กิโลเมตร การเดินทาง
เข้าสู่อำเภอสบเมยต้องผ่านเขตตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และต้องผ่าน เขตอำเภอแม่สะเรียงเนื่องจากไม่มีถนนสาย
หลักจากตำบลเข้าสู่อำเภอโดยตรง 

  1.1.1 ต้ังอยู่ในเขตตำบลกองก๋อย ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก ่

   หมู่ที่  1  บ้านกองก๋อย ประกอบด้วยหมู่บ้านบริวาร 1 หย่อมบ้าน คือ บ้านสัน 
   หมู่ที่  2  บ้านผาเยอ ประกอบด้วยหมู่บ้านบริวาร 1 หย่อมบ้าน คือ บ้านผาเยอน้อย 
   หมู่ที่  3  บ้านแม่แพหลวง  
   หมู่ที่  4  บ้านห้วยเกี๋ยงประกอบด้วย หมู่บ้านบริวาร 4 หย่อมบ้าน คือ บ้านห้วยเกี๋ยงน้อย , 
บ้านห้วยไก่ป่า , บ้านห้วยช้างหลวง, บ้านห้วยช้างน้อย 
   หมู่ที่  5  บ้านแม่แพน้อย  
   หมู่ที่  6  บ้านห้วยวอกประกอบดว้ย หมู่บ้านบริวาร 2 หย่อมบ้านคอื บ้านสบแปะ , 
บ้านห้วยบุก 
  หมู่ที่  7  บ้านท่าฝาย 
  หมู่ที่  8  บ้านทะโลง (ได้รับการจดัตั้งเป็นหมู่บา้น เดือนสิงหาคม 2546) ประกอบด้วย 
หมู่บ้านบริวาร 2 หย่อมบ้าน คือ บ้านทะโลงใต้และบ้านสบแปะ 
  หมู่ที่  9  บ้านกองต๊อก (ได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน เดือน สิงหาคม 2546) ประกอบด้วย 
หมู่บ้านบริวาร 2 หย่อมบ้าน คือบา้นผาอันเหนือ , บ้านผาอันใต ้
 
  1.1.2 เนื้อที ่
  เนื้อท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย มีเนื้อท่ีทั้งหมด 232 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  145,000 ไร่ 

  1.1.3 อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลป่าโปงอำเภอสบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลาง น้ำแม่ริดบริ

เวณพิกัด M V 037954 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามสันดอยดงคืด ถึงสันดอยสันหลวงแม่โสร่ง บริเวณพิกัด M V 083930 ไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามสันดอยระหว่างลำห้วยกองจากับลำห้วยแม่แพน้อย ถึงลำห้วยแม่ตื่น บริเวณพิกัด M V 103964 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามกึ่งกลางลำห้วยแม่ตื่น ถึงจุดตัดน้ำแม่ริด บริเวณพิกัด M V 114977 ไปตามกึ่งกลางน้ำแม่ริด 
ถึงน้ำแม่ริด บริเวณพิกัด M V 114980 ไปทางทิศเหนือตามสันดอยตาลายป่าครั่ง ถึงบริเวณพิกัด M V 114997 ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามสันดอยสันกะโต๋ ผ่านไปตามสันดอยห้วยหวาย สิ้นสุดที่กึ่งกลางน้ำแม่ริด บริเวณพิกัด M V 152017 รวม
ระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 39.3 กิโลเมตร 
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  ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลแม่ตื๋นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางน้ำแม่ลอบ บริเวณ
พิกัด M V 096830 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามกึ่งกลางน้ำแม่ลอบ (แนวแบ่งเขตจังหวัด) สิ้นสุดที่จุดตัดน้ำแม่ริดกับนำ้แม่
ลอบ บริเวณพิกัด M V 010848 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 13 กิโลเมตร 

   ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลบ่อสลีอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางน้ำแม่ริด 
บริเวณพิกัด M A 152017 ลงมาทางทิศใต้ ตามกึ่งกลางน้ำแม่ริด (แนวแบ่งเขตจังหวัด) ถึงน้ำแม่โถ บริเวณพิกัด M A 158003 
ไปทางทิศตะวันออก ตามกึ่งกลางน้ำแม่โถ ถึงน้ำแม่โถ บริเวณพิกัด            M V 207968 ลงมาทางทิศใต้ ตามสันดอยหลวงตาด 
ผ่านไปตามสันดอยสันหลวง ถึงลำห้วยดอนกอก บริเวณพิกัด M V 165882 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามกึ่งกลางน้ำแม่วอม 
สิ้นสุดที่ก่ึงกลางน้ำแม่ลอบ บริเวณพิกัด M V 096830 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 32.7 กิโลเมตร 

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมยและตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดยมีแนวเขตเริ่มต้น กึ่งกลางน้ำแม่ริด บริเวณพิกัด M V 010848 ขึ้นไปทางทิศเหนือ ตามกึ่งกลางน้ำแม่ริด ถึงจุดตัดน้ำแม่รดิกับ
ลำห้วยแม่ออก บริเวณพิกัด M V 005896 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางน้ำแม่ริด สิ้นสุดที่กึ่งกลางน้ำแม่ริด บริเวณ
พิกัด M V 037954 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ 15.9 กิโลเมตร 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

 ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ประมาณ 95% เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบระหว่างหุบเขาประมาณ 
5% ของพื้นที่ตำบล ดังนั้นหมู่บ้านต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยจึงตั้งอยู่ในภูเขาสูงชันและบริเวณหุบเขาเป็นส่วน
ใหญ่มีแหล่งน้ำสำคัญที่ผ่าน เช่น ลำห้วยน้ำแม่ลิด 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ฤดูร้อนเริม่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม  อุณหภูมเิฉลี ่ ๔๐  องศาเซลเซียส 
 ฤดูฝนเริ่มตั้งแตเ่ดือนมิถุนายน – กันยายน  อุณหภูมเิฉลีย่ ๒๓  องศาเซลเซียส  
 ฤดูหนาวเริม่ตั้งแต่เดือนตลุาคม – มกราคม  อุณหภูมเิฉลีย่ ๑๐  องศาเซลเซียส 

 1.4 ลักษณะของดิน 
 ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ ๗๕ % ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินในพ้ืนท่ีเป็นดินเหนียว
ประมาณ ๑๐ % 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 
 แหล่งน้ำธรรมชาติ 

ลำห้วยน้ำแม่โถ , ลำห้วยแม่แพน้อย , ห้วยแม่วอน , ห้วยแม่ลอย , ห้วยบอน , ห้วยกองนา , หว้ยอึนก๋ืน  และ
ลำธารขนาดเล็กตามหุบเขา 

 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรังซึ่งป่าไม้ในปัจจุบันถูกทำลายไปมากเนื่องจากชาวบ้านทำไร่เลื่อนลอย 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง 
 องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย มีหมู่บ้านในพ้ืนท่ี 9 หมู่บ้าน มสีมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบล ไดห้มู่บ้านละ 2 
คน 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลป่าโปง  อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลแม่ตื๋น  อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลบ่อสลี  อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่  

  ทิศตะวันตก    ติดต่อกับตำบลแม่คะตวน   อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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 2.2 การเลือกตั้ง 
 จำนวนผู้มสีิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2556)   
 -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 3,427  คน 
 -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  3,427 คน 
 
 จำนวนผู้มาใชส้ิทธิเลือกตั้ง คร้ังล่าสุด (พ.ศ. 2556) 

  -  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2,911 คนจากผูม้ีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น 3,427 คนคิดเป็น
ร้อยละ 84.94 

 -  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบล 2,093 คน จากผู้มสีิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น 3,427 คน คิด
เป็นร้อยละ 61 

ปัจจุบนันายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลและสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มาจากคำสั่ง คสช.  และปัจจุบนัยังไม่มีการ
เลือกตั้ง 

 
3. ประชากร      (ข้อมูลเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562) 

 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
 ตำบลกองก๋อย มีประชากรทั้งสิ้น 5,530 คน แยกเป็น 
  หญิง จำนวน 2,782  คน 
  ชาย จำนวน ๒,748  คน 
  มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,404  ครัวเรือน  

 แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้  
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน/หลัง ชาย หญิง รวม 
1 บ้านกองก๋อย 275 278 299 577 
2 บ้านผาเยอ 361 380 394 774 
3 บ้านแม่แพหลวง 434 568 544 1,112 
4 บ้านห้วยเกี๋ยง 347 337 357 694 
5 บ้านแม่แพน้อย 202 209 183 392 
6 บ้านห้วยวอก 325 316 305 621 
7 บ้านท่าฝาย 175 235 220 455 
8 บ้านทะโลงเหนือ 201 282 227 509 
9 บ้านกองต๊อก 139 173 191 364 

รวม 2,459 2,778 2,720 5,498 

 3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
ช่วงอาย ุ ชาย หญิง 

อายุต่ำกว่า 18 ป ี 806 770 
อายุ 18- 60 ป ี 1,655 1,571 
อายุมากกว่า 60 ป ี 314 297 
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4.สภาพทางสังคม 

 4.1 การศึกษา 
- มีสถานศึกษาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย จำนวน 8 แห่ง 

  โรงเรียนบ้านกองก๋อย 
  โรงเรียนบ้านแม่แพ (ประถมศึกษา) 
  โรงเรียนบ้านผาเยอ (ประถมศึกษา) 
  โรงเรียนบ้านห้วยวอก (ประถมศึกษา)        
 โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย (ประถมศึกษา) 
  โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า (ประถมศึกษา) 
  โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ (ประถมศึกษา) 
  โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม (มัธยมศึกษา) 

     - มีศูนย์การเรียนแม่ฟ้าหลวง2 แห่ง  
  ศูนย์การเรียนบ้านกองต๊อก ม.9 
  ศูนย์การเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง ม.4   

 - มีศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง 
  ศพด.บ้านกองก๋อยม.1(ถ่ายโอนจาก กรมพัฒนาชุมชน) 
  ศพด. บ้านแม่แพ ม.3 (ถ่ายโอนจาก กรมพัฒนาชุมชน) 
  ศพด. บ้านผาเยอม.2 (อบต.จัดตั้งเองเมื่อเดือน สิงหาคม 2551) 
  ศพด. บ้านทะโลงเหนือ ม.8 (อบต.จัดตั้งเอง เมื่อเดือน มีนาคม 2554) 

 4.2 สาธารณสุข 

 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน  1  แห่ง  คือ 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองก๋อย  หมู่ 1 
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 60 
 
 4.3 อาชญากรรม 
 องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และทำลาย
ทรัพย์สินของราชการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน
พบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่
อย่างจำกัด  คือการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริกา ร  ในช่วง
เทศกาลทีม่ีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน   

 4.4 ยาเสพติด 
 ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนท่ีอื่นถือว่าน้อย และ
ยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วย
สอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น 
การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่ องของอำเภอหรือ
ตำรวจแล้วแต่กรณี ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
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4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยไดด้ำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูดก็แรกเกิด 
๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
๔. มีรถบริการสำหรบัผู้ป่วยฉุกเฉนิเพื่อไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลตา่งๆ 
๕. ให้ความช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง   
๖. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบา้นคนจน       

5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 

 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 การคมนาคมภายในตำบลเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันถนนสายต่าง ๆ  ภายในตำบล 

ประกอบด้วย 

 1. ถนนสายหลักภายในตำบล (สายบ้านกองก๋อย หมู่ที่ – บ้านห้วยวอก หมู่ที่ 6) จำนวน 1 สาย ระยะทาง 29.972 
กิโลเมตร เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 27.47 กิโลเมตร ดินลูกรังเดิม 2.50 กิโลเมตร การคมนาคมเป็นไปด้วยความยากลำบาก
เนื่องจากมีสภาพสูงชันทรุดโทรม และคับแคบ เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน) 

2. ถนนสายรอง (สายเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน) จำนวน 10 สาย เป็นถนนดินลูกรังมีสภาพสูงชันทรุดโทรมและคับแคบดังนี้ 
- บ้านแม่แพน้อย    เป็นถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  1,200  เมตร  ดินลูกรังเดิม  1,800  เมตร 
- บ้านทะโลงเหนือ   เป็นถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  2,800  เมตร  ดินลูกรังเดิม     700  เมตร 
- บ้านกองต๊อก       เป็นถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก     300  เมตร   
- บ้านผาเยอน้อย     เป็นถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก     300  เมตร   
- บ้านห้วยไก่ป่า      เป็นถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  1,000  เมตร  ดินลูกรังเดิม   1,500  เมตร 
- บ้านห้วยเกี๋ยงน้อย   เป็นถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก     500  เมตร  ดินลูกรังเดมิ   3,000  เมตร 
- บ้านห้วยช้างน้อย    เป็นถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก     300  เมตร  ดินลูกรังเดมิ      700  เมตร 
- บ้านห้วยช้างหลวง   เป็นถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก     400  เมตร   
- บ้านห้วยเกี๋ยงหลวง   เป็นถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก     700  เมตร  ดินลูกรังเดมิ      300  เมตร 
- บ้านห้วยบุก    เป็นถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก     500  เมตร  ดินลูกรังเดมิ   1,310  เมตร 

 5.2 การไฟฟ้า 
 หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 6 หมูบ่้าน 1,648 ครัวเรือน จำนวนประชากร 3,819 คน    
หมู่บ้านที่ไมม่ีไฟฟ้าใช้ จำนวน 3 หมู่บ้าน 811 ครัวเรือน จำนวนประชากร 1,679 คน 

 5.3 การประปา 
 หมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ที่ใช้น้ำจากประปาหมู่บ้านที่บริหารกิจการโดยองค์การบริหารส่วน
ตำบลกองก๋อย คือหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 
 หมู่บ้านที่ใช้น้ำจากประปาภูเขา โดยไม่มีคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านคือหมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 6, 8 และหมู่ที่ 
9 

 5.4 โทรศัพท์ 
 มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้ในตำบลกองก๋อย 4 ระบบ คือ AIS , Truemove , My By Cat  และ DTAC เสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(ตั้งอยู่ อบต.กองก๋อย ม.1) รับสัญญาณได้ชัดเจน 3 หมู่ คือ บ้านกองก๋อย หมู่ที่ 1 บ้านแม่แพ หมู่ที่ 3 และบ้านท่าฝาย ม.7 
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 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุครุภัณฑ์ 
 มีที่ทำการไปรษณียโ์ทรเลข 1 แหง่ (ไปรษณีย์หมู่บ้าน หมู่ที่ 1) 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1 การเกษตร 
  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยร้อยละ 8๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ
ได้แก่ ข้าวโพด ข้าว ฟักทอง พริก มะเขือเทศ กะหล่ำปลี ผักกาดขาว ดังนี ้

-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 8๐ ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพเลี้ยงสัตว ์ ร้อยละ 12 ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ 5 ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ 3 ของจำนวนประชากรทั้งหมด     

 6.2 การประมง 
 ในพื้นที่ตำบลกองก๋อยไม่มีการทำการประมงเป็นหลัก มีเพียงการจบัปลาในแม่น้ำ และลำห้วยเพื่อบรโิภค  

 6.3 การปศุสัตว์ 
 เป็นการประกอบการในลักษณะเลีย้งในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่เป็ดโคสุกรกระบือจำนวน
สัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ ดังนี ้
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน กระบือ โค แพะ สุกร ไก่พ้ืนเมือง เป็ด 
1 กองก๋อย 3 10 - 36 651 - 
2 ผาเยอ - - - 32 264 - 
3 แม่แพหลวง - 381 - 157 1,601 - 
4 ห้วยเกี๋ยง 6 21 - 17 161 - 
5 แม่แพน้อย - 14 - 21 181 - 
6 ห้วยวอก - 123 - 114 631 - 
7 ท่าฝาย 10 66 - 11 280 - 
8 ทะโลงเหนือ - - - 5 71 - 
9 กองต๊อก - 60 3 22 203 - 

รวม 19 675 3 415 4,043 - 
   
 6.4 การบริการ 
 มีร้านค้าขายของชำและการประกอบการค้าด้านอื่นๆ 15 แห่ง 
 มีโรงสีข้าว 3 แห่ง 
 มีปั๊มน้ำมัน ขนาดเล็ก 5 แห่ง 

6.5 การท่องเที่ยว 
 มีสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีสำคญัจำนวน  4  แห่ง คือ ดอยฮวกถ้ำห้วยบุก น้ำตกแม่ลดิ จุดชมวิวทะเลหมอก 
บ้านแม่แพ   
 สถานท่ีสำคญัทางศาสนา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วัดกองก๋อย วัดบ้านท่าฝาย และสำนักสงฆ์ 1 แห่ง 

 6.6 อุตสาหกรรม 
 มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น จักสาน การทอผ้า และการตีมีดเป็นต้น 
  
 6.7 การพาณิชย์และกลุม่อาชีพ 
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 มีวิสาหกิจชุมชน เช่น กลุ่มทอผ้า กลุ่มน้ำยาล้างจาน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑท์างการเกษตรเป็นต้น 
6.8 แรงงาน 

 แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานด้านการเกษตร ซึ่งรับจ้างทำงานด้านเกษตรในพื้นที่ตำบลกองก๋อย เป็นประชากรที่มีอายุ ๑๕ 
– ๖๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพ้ืนท่ี รวมทั้งแรงงานท่ีไปทำงานต่างประเทศ   
ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพ้ืนท่ีในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ ๆ 
 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
หมู่บ้านกองก๋อย หมู่ที ่1 ต.กองกอ๋ย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 
จำนวนประชากรทั้งหมด 577 คน ชาย 278 คน หญิง 299 คน 
ครัวเรือนท้ังหมด 275 ครัวเรือน พื้นที่ท้ังหมด 120 ไร ่
 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
(ครัวเรือน) 

ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก/ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

การทำนา นาป ี 140 281 1,600 2,000 15,000 

ทำสวน กะหล่ำปล ี 25 55 4,500 3,500 13,500 

 ฟักทอง 75 156 1,500 5,000 15,000 

 มะเขือเทศ 61 116 5,000 4,500 25,000 

 พริก 71 99 2,000 4,500 17,500 

 กระเทียม 59 159 1,500 5,000 15,000 

ทำไร ่ ไร่ข้าวโพด 85 450 2,100 2,500 8,400 
 ข้าวไร ่ -  - - - - 

 
 
 
ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (น้ำเพ่ืออุปโภค บริโภค)  

แหล่งน้ำ จำนวน 
(แห่ง) 

การใช้งาน ความเพียงพอของน้ำอุปโภค 
บริโภคตลอดทัง้ปีเพียงพอ (แห่ง) 

หากไม่เพียงพอหมู่บ้านนี้  
มีน้ำอุปโภคบริโภคไม่

เพียงพอในช่วงเดือนใด 
ใช้ได้ 
(แห่ง) 

ใช้ไม่ได้
(แห่ง) 

บ่อน้ำสาธารณะ - - - - - 
บ่อน้ำตื้น - - - - - 
ประปาหมู่บ้าน 2 2 - 2 เพียงพอ 
แหล่งน้ำธรรมชาต ิ 30 25 - 5 เพียงพอ 
ประปาส่วนภูมภิาค - - - - - 
อื่นๆ - - - - - 
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ข้อมูลด้านแหล่งน้ำการเกษตร 
แห่งน้ำทางการเกษตร จำนวน 

(แห่ง) 
ความเพียงของน้ำเพ่ือ

การเกษตรทั้งปี 
หมู่บ้านมีน้ำทางการเกษตร 
ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด 

แม่น้ำ 2 1 มีนาคม-เมษายน 
ห้วยน้ำ/ลำธาร 30 25 มีนาคม-เมษายน 
น้ำตก 1 1 มีนาคม-เมษายน 
อ่างเก็บน้ำ 1 1 มีนาคม-เมษายน 
ฝาย 5 5 มีนาคม-เมษายน 

 
ความต้องการทางการเกษตรของหมู่บ้าน และโครงการที่หมู่บ้านเสนอ 
 

การทำเกษตรทางเลือก 
- การทำเกษตรอินทรีย ์
- การทำเกษตรผสมผสาน 

ประกันราคาพืชผลทางการเกษตร แก้ไขปัญหาราคาต้นทุนการผลิต 
- โครงการแก้ไขปญัหาต้นทุนการผลิตโดยใช้ปุ๋ยอินทรยี์ในการลดตน้ทุน 

การแปรรูป ผลผลิตทางเกษตร 
- โครงการการแปรรูปผลผลติจากป่า 

 

 
ข้อมูลด้านปศุสัตว์ 
 

สัตว์ที่เลี้ยง จำนวน/ครัวเรือน ต้นทุนการเลี้ยง/ตัว ราคาขายเฉลี่ย/ตัว 
กระบือ 3 12,000 19,000 

โค 10 10,000 20,000 

แพะ - - - 

สุกร 36 1,500 5,000 

ไก่พ้ืนเมือง 651 150 350 
ไก่พันธ์ไข ่ - - - 

เป็ด - - - 
 
 
ข้อมูลด้านประมง 
 

ปลาที่เลี้ยง จำนวน/ครัวเรือน ความกว้างxยาวของบ่อปลา ต้นทุนการผลิต ราคาขาย/กิโลกรัม 
ปลานิล 1 3 x 4 600 80 
ปลาดุก 1 3 x 4 500 70 
ปลาตะเพียน - - - - 
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ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
หมู่บ้านผาเยอ หมู่ที่ 2 ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แมฮ่่องสอน 
จำนวนประชากรทั้งหมด 774 คน ชาย 380 คน หญิง 394 คน 
ครัวเรือนท้ังหมด 361 ครัวเรือน พื้นที่ท้ังหมด 105 ไร่ 
 

  ประเภทของการทำ
การเกษตร 

จำนวน 
(ครัวเรือน) 

ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก/ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

การทำนา นาป ี 112   36 750 2,500 75,000 
ทำสวน กะหล่ำปล ี 121 484 4,500 3,500 13,500 

 ฟักทอง 15 75 5,000 2,000 25,000 
 มะเขือเทศ 159 474 1,000 5,000 15,000 
 พริก 100 300 2,000 4,500 17,500 
 ถั่วแดง 45 135 500 1,500 12,500 

ทำไร ่ ไร่ข้าวโพด 50  250 2,100 2,500 8,400 
 ข้าวไร ่ 250  750 700 2,000 7,000 

 
ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกนิ น้ำใช้ (นำ้เพ่ืออุปโภค บริโภค) 
 

แหล่งน้ำ จำนวน 
(แห่ง) 

การใช้งาน ความเพียงพอของน้ำอุปโภค 
บริโภคตลอดทั้งปีเพียงพอ 

(แห่ง) 

หากไม่เพียงพอหมู่บ้านนี้ มีน้ำ
อุปโภคบริโภคไม่เพียงพอในช่วง

เดือนใด 
ใช้ได้ 
(แห่ง) 

ใช้ไม่ได้
(แห่ง) 

บ่อน้ำสาธารณะ - - - - - 
บ่อน้ำตื้น - - - - - 
ประปาหมู่บ้าน - - - - - 
แหล่งน้ำธรรมชาต ิ 20 12 - 5 เพียงพอ 
ประปาส่วนภูมภิาค - - - - - 
อื่นๆ - - - - - 
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ข้อมูลด้านแหล่งน้ำการเกษตร 
 

แหล่งน้ำทางการเกษตร จำนวน 
(แห่ง) 

ความเพียงของน้ำเพ่ือ
การเกษตรทั้งปี 

หมู่บ้านมีน้ำทางการเกษตรไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด 

แม่น้ำ 2 2 มีนาคม-เมษายน 
ห้วยน้ำ/ลำธาร 20 5 มีนาคม-เมษายน 
น้ำตก - - - 
อ่างเก็บน้ำ 1 1 มีนาคม-เมษายน 
ฝาย - - - 

 
 
ความต้องการทางการเกษตรของหมู่บ้าน และโครงการที่หมู่บ้านเสนอ 
 

การทำเกษตรทางเลือก 
- การทำเกษตรอินทรีย์ 
- การทำเกษตรผสมผสาน 
 

ประกันราคาพืชผลทางการเกษตร แก้ไขปัญหาราคาต้นทุนการผลิต 
- โครงการแก้ไขปญัหาต้นทุนการผลิตโดยใช้ปุ๋ยอินทรยี์ในการลดตน้ทุน 

การแปรรูป ผลผลิตทางเกษตร 
- โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

จัดต้ังโรงสีชุมชน 
- โครงการโรงสีข้าวชุมชน 

จัดต้ังกลุ่มผลิตปุ๋ยอนิทรีย์ 
- โครงการผลิตปุย๋อินทรีย์เพื่อลดต้นทุนในการ
ทำการเกษตร 

 

 
ข้อมูลด้านปศุสัตว์ 
 

สัตว์ที่เลี้ยง ครัวเรือน/ตัว ต้นทุนการเลี้ยง ราคาขายเฉลี่ย/ตัว 
กระบือ - - - 
โค - - - 
แพะ - - - 
สุกร 32 1,500 5,000 
ไก่พ้ืนเมือง 264 150 250 

ไก่พันธ์ไข ่ - - - 

เป็ด - - - 

 
ข้อมูลด้านประมง 
 

ปลาที่เลี้ยง จำนวน/ครัวเรือน ความกว้างxยาวของบ่อปลา ต้นทุนการผลิต ราคาขาย/กิโลกรัม 
ปลานิล - - - - 
ปลาดุก - - - - 
ปลาตะเพียน - - - - 
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ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
หมู่บ้านแม่แพหลวง หมู่ที ่3 ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แมฮ่่องสอน 
จำนวนประชากรทั้งหมด 1,112 คน ชาย 568 คน  หญิง 544 คน 
ครัวเรือนท้ังหมด 434 ครัวเรือน พื้นที่ท้ังหมด 165 ไร ่

 
ประเภทของการทำ

การเกษตร 
จำนวน 

(ครัวเรือน) 
ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก/ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
การทำนา นาป ี 250 500 750 2,500 75,000 
ทำสวน กะหล่ำปล ี 300 900 4,500 3,500 13,500 

 ฟักทอง 280 840 5,000 2,000 25,000 
 มะเขือเทศ 150 300 5,000 45,000 25,000 
 พริก 71 142 2,000 4,500 17,500 
 ถั่วแดง 62 186 500 1,500 12,500 

ทำไร ่ ไร่ข้าวโพด 150  600 2,100 2,500 8,400 
 ข้าวไร ่ 250 750 700 2,000 7,000 

 
ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกนิ น้ำใช้ (นำ้เพ่ืออุปโภค บริโภค) 
 

แหล่งน้ำ จำนวน 
(แห่ง) 

การใช้งาน ความเพียงพอของน้ำ
อุปโภค บริโภคตลอด
ทัง้ปเีพียงพอ (แห่ง) 

หากไม่เพียงพอหมู่บ้านนี้ มีน้ำอุปโภค
บริโภคไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด ใช้ได้ 

(แห่ง) 
ใช้ไม่ได้
(แห่ง) 

บ่อน้ำสาธารณะ - - - - - 
บ่อน้ำธรรมชาต ิ 5 5 5 3 มีนาคม-เมษายน 
ประปาหมู่บ้าน 1 - 1 1 ใช้ไม่ได ้
แหล่งน้ำธรรมชาต ิ 15 15 10 5 มีนาคม-เมษายน 
ประปาส่วนภูมภิาค - - - - - 
อื่นๆ - - - - - 

 
ข้อมูลด้านแหล่งน้ำการเกษตร 
 

แห่งน้ำทางการเกษตร จำนวน 
(แห่ง) 

ความเพียงของน้ำ
เพ่ือการเกษตรทั้งปี 

หมู่บ้านมีน้ำทางการเกษตรไม่เพียงพอในช่วง
เดือนใด 

แม่น้ำ 3 3 มีนาคม-เมษายน 
ห้วยน้ำ/ลำธาร 15 5 มีนาคม-เมษายน 
น้ำตก 2 2 มีนาคม-เมษายน 
อ่างเก็บน้ำ 1 1 มีนาคม-เมษายน 
ฝาย 2 2 มีนาคม-เมษายน 

 
 

 

ความต้องการทางการเกษตรของหมู่บ้าน และโครงการที่หมู่บ้านเสนอ 
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การทำเกษตรทางเลือก 

- การทำเกษตรอินทรีย ์
- การทำเกษตรผสมผสาน 

ประกันราคาพืชผลทางการเกษตร แก้ไขปัญหาราคาต้นทุนการผลิต 
- โครงการแก้ไขปญัหาต้นทุนการผลิตโดยใช้ปุ๋ยอินทรยี์ในการลดตน้ทุน 

การแปรรูป ผลผลิตทางเกษตร 
- โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
- โครงการ ท่องเที่ยวศึกษาสมุนไพรในธรรมชาต ิ

จัดต้ังกลุ่มผลิตปุ๋ยอนิทรีย์ 
- โครงการผลิตปุย๋หมักเพื่อลดต้นทุนในการทำ
การเกษตร 

 

 
ข้อมูลด้านปศุสัตว์ 
 

สัตว์ที่เลี้ยง ครัวเรือน/ตัว ต้นทุนการเลี้ยง ราคาขายเฉลี่ย/ตัว 
กระบือ - - - 
โค 381 10,000 20,000 
แพะ - - - 
สุกร 157 1,500 5,000 
ไก่พ้ืนเมือง 1,601 150 350 

ไก่พันธ์ไข ่ 30 260 350 

เป็ด - - - 

 
ข้อมูลด้านประมง 
 

ปลาที่เลี้ยง จำนวน/ครัวเรือน ความกว้าง x ยาวของบ่อปลา ต้นทุนการผลิต ราคาขาย/กิโลกรัม 
ปลานิล - - - - 
ปลาดุก - - - - 
ปลาตะเพียน - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮ่่องสอน        หน้า ๑๔ 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
หมู่บ้านห้วยเกีย๋ง หมู่ที ่4 ต.กองกอ๋ย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 
จำนวนประชากรทั้งหมด 694 คน ชาย 337 คน  หญิง 357 คน 
ครัวเรือนท้ังหมด 347 ครัวเรือน พื้นที่ท้ังหมด 105 ไร ่

 

ประเภทของการทำ
การเกษตร 

จำนวน 
(ครัวเรือน) 

ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก/ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

การทำนา นาป ี 35 105 750 2,500 75,000 

ทำสวน กะหล่ำปล ี 316 948 1,500 5,000 15,000 

ทำสวน ฟักทอง 216 864 5,000 2,000 25,000 
ทำสวน มะเขือเทศ 123 369 5,000 45,000 25,000 
ทำสวน พริก 85 255 1,000 4,500 15,000 
ทำสวน ถั่วแดง 25 75 500 1,500 12,500 
ทำไร ่ ไร่ข้าวโพด 112 560 2,100 2,500 8,400 

 ข้าวไร ่ 2,000 700 700 2,000 7,000 
 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกนิ น้ำใช้ (นำ้เพ่ืออุปโภค บริโภค) 
 

แหล่งน้ำ จำนวน 
(แห่ง) 

การใช้งาน ความเพียงพอของน้ำ
อุปโภค บริโภคตลอด
ทั้งปเีพียงพอ (แห่ง) 

หากไม่เพียงพอหมู่บ้านนี้  
มีน้ำอุปโภคบริโภค 

ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด 
ใช้ได้ 
(แห่ง) 

ใช้ไม่ได้
(แห่ง) 

บ่อน้ำสาธารณะ - - - - - 
บ่อน้ำธรรมชาต ิ 6 6 3 3 มีนาคม-เมษายน 
ประปาหมู่บ้านทำเอง 3 3 1 2 มีนาคม-เมษายน 
แหล่งน้ำธรรมชาต ิ 25 20 10 5 มีนาคม-เมษายน 
ประปาส่วนภูมภิาค - - - - - 
อื่นๆ - - - - - 

 
ข้อมูลด้านแหล่งน้ำการเกษตร 

 

แห่งน้ำทางการเกษตร จำนวน 
(แห่ง) 

ความเพียงของน้ำเพ่ือ
การเกษตรทั้งปี 

หมู่บ้านมีน้ำทางการเกษตรไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด 

แม่น้ำ 4 3 มีนาคม-เมษายน 
ห้วยน้ำ/ลำธาร 25 10 มีนาคม-เมษายน 
น้ำตก - - มีนาคม-เมษายน 
อ่างเก็บน้ำ - - มีนาคม-เมษายน 
ฝาย 2 2 มีนาคม-เมษายน 

 

 

 

ความต้องการทางการเกษตรของหมู่บ้าน และโครงการที่หมู่บ้านเสนอ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮ่่องสอน        หน้า ๑๕ 

 

 

การทำเกษตรทางเลือก 
- การทำเกษตรอินทรีย ์
- การทำเกษตรผสมผสาน 
 

ประกันราคาพืชผลทางการเกษตร แก้ไขปัญหาราคาต้นทุนการผลิต 
- โครงการแก้ไขปญัหาต้นทุนการผลิตโดยใช้ปุ๋ยอินทรยี์ในการลดตน้ทุน 

การแปรรูป ผลผลิตทางเกษตร 
- โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

               

จัดต้ังกลุ่มผลิตปุ๋ยอนิทรีย์ 
- โครงการผลิตปุย๋หมักเพื่อลดต้นทุนในการทำ
การเกษตร 

 

 
ข้อมูลด้านปศุสัตว์ 
 

สัตว์ที่เลี้ยง ครัวเรือน/ตัว ต้นทุนการเลี้ยง ราคาขายเฉลี่ย/ตัว 
กระบือ 6 12,000 19,000 

โค 21 10,000 15,000 
แพะ - - - 

สุกร 17 1,500 5,000 

ไก่พ้ืนเมือง 161 150 250 

ไก่พันธ์ไข ่ - - - 

เป็ด - - - 

 
ข้อมูลด้านประมง 
 

ปลาที่เลี้ยง จำนวน/ครัวเรือน ความกว้างxยาวของบ่อปลา ต้นทุนการผลิต ราคาขาย/กิโลกรัม 
ปลานิล - - - - 
ปลาดุก - - - - 
ปลาตะเพียน - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮ่่องสอน        หน้า ๑๖ 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
หมู่บ้านแม่แพน้อย หมู่ที ่5 ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 
จำนวนประชากรทั้งหมด 392 คน ชาย 209 คน หญิง 183 คน 
ครัวเรือนท้ังหมด 202 ครัวเรือน พื้นที่ท้ังหมด 110 ไร ่
 

ประเภทของการทำ
การเกษตร 

จำนวน 
(ครัวเรือน) 

ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก/ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

การทำนา นาป ี 20 170 750 2,500 75,000 

ทำสวน กะหล่ำปล ี 110 440 5,000 4,500 15,000 
ทำสวน ฟักทอง 96 384 5,000 2,000 25,000 
ทำสวน มะเขือเทศ 25 75 5,000 45,000 25,000 
ทำสวน พริก 5 15  2,000 4,500 15,000 
ทำสวน ถั่วแดง 25 75 500 1,500 12,500 
ทำไร ่ ไร่ข้าวโพด 112 560 2,100 2,500 8,400 

 ข้าวไร ่ 2,000 700 700 2,000 7,000 

 
ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกนิ น้ำใช้ (นำ้เพ่ืออุปโภค บริโภค) 
 

แหล่งน้ำ จำนวน 
(แห่ง) 

การใช้งาน ความเพียงพอของน้ำอุปโภค 
บริโภคตลอดทั้งปีเพียงพอ 

(แห่ง) 

หากไม่เพียงพอหมู่บ้านนี้ มีน้ำ
อุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ

ในช่วงเดือนใด 
ใช้ได้ 
(แห่ง) 

ใช้ไม่ได้
(แห่ง) 

บ่อน้ำสาธารณะ - - - - - 
บ่อน้ำธรรมชาต ิ 20 20 10 10 มีนาคม-เมษายน 
ประปาหมู่บ้านทำเอง 1 1 1 1 มีนาคม-เมษายน 
แหล่งน้ำธรรมชาต ิ 20 20 10 10 มีนาคม-เมษายน 
ประปาส่วนภูมภิาค - - - - - 
อื่นๆ - - - - - 

 
ข้อมูลด้านแหล่งน้ำการเกษตร 

 

แห่งน้ำทางการเกษตร จำนวน 
(แห่ง) 

ความเพียงของน้ำเพ่ือ
การเกษตรทั้งปี 

หมู่บ้านมีน้ำทางการเกษตรไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด 

แม่น้ำ 1 1 มนีาคม-เมษายน 
ห้วยน้ำ/ลำธาร 10 10 มีนาคม-เมษายน 
น้ำตก 1 1 มีนาคม-เมษายน 
อ่างเก็บน้ำ - - - 
ฝาย 1 1 มีนาคม-เมษายน 

 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮ่่องสอน        หน้า ๑๗ 

 

ความต้องการทางการเกษตรของหมู่บ้าน และโครงการที่หมู่บ้านเสนอ 

 

การทำเกษตรทางเลือก 
- การทำเกษตรอินทรีย ์
- การทำเกษตรผสมผสาน 
 

ประกันราคาพืชผลทางการเกษตร แก้ไขปัญหาราคาต้นทุนการผลิต 
- โครงการแก้ไขปญัหาต้นทุนการผลิตโดยใช้ปุ๋ยอินทรยี์ในการลดตน้ทุน 

การแปรรูป ผลผลิตทางเกษตร 
- โครงการข้าวเกรยีบฟักทอง 
- โครงการแปรรูปพริกป่น 

               

 
ข้อมูลด้านปศุสัตว์ 
 

สัตว์ที่เลี้ยง ครัวเรือน/ตัว ต้นทุนการเลี้ยง ราคาขายเฉลี่ย/ตัว 
กระบือ - - - 
โค 14 10,000 15,000 
แพะ - - - 
สุกร 21 1,500 5,000 
ไก่พ้ืนเมือง 181 150 250 

ไก่พันธ์ไข ่ - - - 

เป็ด - - - 

 
ข้อมูลด้านประมง 
 

ปลาที่เลี้ยง จำนวน/ครัวเรือน ความกว้างxยาวของบ่อปลา ต้นทุนการผลิต ราคาขาย/กิโลกรัม 
ปลานลิ - - - - 
ปลาดุก - - - - 
ปลาตะเพียน - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮ่่องสอน        หน้า ๑๘ 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
หมู่บ้านห้วยวอก หมู่ที ่6 ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 
จำนวนประชากรทั้งหมด 621 คน ชาย 316 คน   หญิง 305 คน 
ครัวเรือนท้ังหมด 325 ครัวเรือน พื้นที่ท้ังหมด 110 ไร ่
 

ประเภทของการทำ
การเกษตร 

จำนวน 
(ครัวเรือน) 

ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก/ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

การทำนา นาป ี 3 9 750 2,500 75,000 

ทำสวน กะหล่ำปล ี 50 150 1,500 5,000 14,000 

ทำสวน ฟักทอง 30 90 5,000 2,000 25,000 
ทำสวน มะเขือเทศ 25 75 1,000 5,000 15,000 
ทำสวน พริก 5 15 2,000 4,500 17,500 
ทำสวน ถั่วแดง 25 75 500 1,500 12,500 
ทำไร ่ ไร่ข้าวโพด 50 250 2,100 2,500 8,400 

 ข้าวไร ่ 150 450 1,000 8,000 10,000 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกนิ น้ำใช้ (นำ้เพ่ืออุปโภค บริโภค) 
 

แหล่งน้ำ จำนวน 
(แห่ง) 

การใช้งาน ความเพียงพอของน้ำอุปโภค 
บริโภคตลอดทั้งปีเพียงพอ (แห่ง) 

หากไม่เพยีงพอหมู่บ้านน้ี  
มีน้ำอุปโภคบริโภค 

ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด 
ใช้ได้ 
(แห่ง) 

ใช้ไม่ได้
(แห่ง) 

บ่อน้ำสาธารณะ  - - - - 
บ่อน้ำธรรมชาต ิ 4 4 2 2 มีนาคม-เมษายน 
ประปาหมู่บ้านทำเอง - - - - - 
แหล่งน้ำธรรมชาต ิ 8 8 4 4 มีนาคม-เมษายน 
ประปาส่วนภูมภิาค - - - - - 
อื่นๆ - - - - - 

 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำการเกษตร 

 

แห่งน้ำทางการเกษตร จำนวน 
(แห่ง) 

ความเพียงของน้ำเพ่ือการเกษตรทั้งปี หมู่บ้านมีน้ำทางการเกษตรไม่เพียงพอ
ในช่วงเดือนใด 

แม่น้ำ 1 1 มนีาคม-เมษายน 
ห้วยน้ำ/ลำธาร 8 4 มีนาคม-เมษายน 
น้ำตก 1 1 มีนาคม-เมษายน 
อ่างเก็บน้ำ 1 1 มีนาคม-เมษายน 
ฝาย 1 1 มีนาคม-เมษายน 

 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮ่่องสอน        หน้า ๑๙ 

 

 
ความต้องการทางการเกษตร ของหมู่บ้าน และโครงการที่หมู่บ้าน เสนอ 

 

การทำเกษตรทางเลือก 
- การทำเกษตรอินทรีย ์
- การทำเกษตรผสมผสาน 

 

ประกันราคาพืชผลทางการเกษตร แก้ไขปัญหาราคาต้นทุนการผลิต 
- โครงการแก้ไขปญัหาต้นทุนการผลิตโดยใช้ปุ๋ยอินทรยี์ในการลดตน้ทุน 

จัดต้ังกลุ่มผลิตปุ๋ยอนิทรีย/์ส่งเสริมการเกษตร 
- โครงการผลิตปุย๋อินทรีย์เพื่อลดต้นทุนในการผลิต 

- 

สนับสนุนปจัจัยทำการเกษตร 
- โครงการผลิตพันธ์สตัว์เพื่อขยายพันธ์ให้กับชุมชน 

 

ข้อมูลด้านปศุสัตว์ 
 

สัตว์ที่เลี้ยง ครัวเรือน/ตัว ต้นทุนการเลี้ยง ราคาขายเฉลี่ย/ตัว 
กระบือ - - - 

โค 123 10,000 20,000 

แพะ - - - 

สุกร 114 1,500 5,000 

ไก่พ้ืนเมือง 631 150 250 
ไก่พันธ์ไข ่ - - - 
เป็ด - - - 

 
ข้อมูลด้านประมง 
 

ปลาที่เลี้ยง จำนวน/ครัวเรือน ความกว้างxยาวของบ่อปลา ต้นทุนการผลิต ราคาขาย/กิโลกรัม 
ปลานิล - - - - 
ปลาดุก - - - - 
ปลาตะเพียน - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮ่่องสอน        หน้า ๒๐ 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
หมู่บ้านท่าฝาย หมู่ที่ 7 ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แมฮ่่องสอน 
จำนวนประชากรทั้งหมด 460 คน ชาย 230 คน   หญิง 230 คน 
ครัวเรือนท้ังหมด 173 ครัวเรือน พื้นที่ท้ังหมด 130 ไร่ 
 

ประเภทของการทำ
การเกษตร 

จำนวน 
(ครัวเรือน) 

ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก/ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

การทำนา นาป ี 19 59 900 2,000 5,5000 

ทำสวน ฟักแฟง 65 325 5,000 2,500 15,000 
ทำสวน ฟักทอง 125 1,125 2,000 4,500 15,000 
ทำสวน มะเขือเทศ 30 500 5,000 4,500 25,000 
ทำสวน พริก 36 144 5,000 2,000 25,000 
ทำสวน ถั่วแดง 25 125 500 1,500 12,500 
ทำไร ่ ไร่ข้าวโพด 110 550 2,100 2,500 8,400 

 ข้าวไร ่ 59 259 1,000 2,000 9,000 
 
ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกนิ น้ำใช้ (นำ้เพ่ืออุปโภค บริโภค) 
 

แหล่งน้ำ จำนวน 
(แห่ง) 

การใช้งาน ความเพียงพอของน้ำ
อุปโภค บริโภคตลอด
ทั้งปเีพียงพอ (แห่ง) 

หากไม่เพียงพอหมู่บ้านนี้  
มีน้ำอุปโภคบริโภคไม่

เพียงพอในช่วงเดือนได 
ใช้ได้ 
(แหง่) 

ใช้ไม่ได้
(แห่ง) 

บ่อน้ำสาธารณะ  - - - - 
บ่อน้ำธรรมชาต ิ - - - - - 
ประปาหมู่บ้าน 1 1 - 1 มีนาคม-เมษายน 
แหล่งน้ำธรรมชาต ิ 15 5 10 5 มีนาคม-เมษายน 
ประปาส่วนภูมภิาค - - - - - 
อื่นๆ - - - - - 

 
ข้อมูลด้านแหล่งน้ำการเกษตร 

 

แห่งน้ำทางการเกษตร จำนวน 
(แห่ง) 

ความเพียงของน้ำเพ่ือ
การเกษตรทั้งปี 

หมู่บ้านมีน้ำทางการเกษตรไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด 

แม่น้ำ 1 1 มีนาคม-เมษายน 
ห้วยน้ำ/ลำธาร 15 5 มีนาคม-เมษายน 
น้ำตก - - - 
อ่างเก็บน้ำ - - - 
ฝาย 1 1 มีนาคม-เมษายน 

 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮ่่องสอน        หน้า ๒๑ 

 

 
 

ความต้องการทางการเกษตรของหมู่บ้าน และโครงการที่หมู่บ้านเสนอ 
 

การทำเกษตรทางเลือก 
- การทำเกษตรอินทรีย ์
- การทำเกษตรผสมผสาน 

 

ประกันราคาพืชผลทางการเกษตร แก้ไขปัญหาราคาต้นทุนการผลิต 
- โครงการแก้ไขปญัหาต้นทุนการผลิตโดยใช้ปุ๋ยอินทรยี์ในการลดตน้ทุน 

จัดต้ังกลุ่มผลิตปุ๋ยอนิทรีย/์ส่งเสริมการเกษตร 
- โครงการผลิตปุย๋อินทรีย์เพื่อลดต้นทุนในการผลิต 
 

 

 
 

ข้อมูลด้านปศุสัตว์ 
 

สัตว์ที่เลี้ยง ครัวเรือน/ตัว ต้นทุนการเลี้ยง ราคาขายเฉลี่ย/ตัว 
กระบือ 10 12,000 30,000 
โค 66 10,000 20,000 
แพะ - - - 
สุกร 11 1,500 5,000 
ไก่พ้ืนเมือง 280 150 350 
ไก่พันธ์ไข ่ - - - 
เป็ด - - - 

 
ข้อมูลด้านประมง 
 

ปลาที่เลี้ยง จำนวน/ครัวเรือน ความกว้างxยาวของบ่อปลา ต้นทุนการผลิต ราคาขาย/กิโลกรัม 
ปลานิล 1 10x10 10}000 80 
ปลาดุก 2 10x10 15}000 70 
ปลาตะเพียน - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮ่่องสอน        หน้า ๒๒ 

 

 
 
ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
หมู่บ้านทะโลงเหนือ หมู่ที่ 8 ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แมฮ่่องสอน 
จำนวนประชากรทั้งหมด 509 คน ชาย 282 คน หญิง 227 คน 
ครัวเรือนท้ังหมด 201 ครัวเรือน พื้นที่ท้ังหมด 135 ไร ่

 
ประเภทของการทำ

การเกษตร 
จำนวน 

(ครัวเรือน) 
ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก/ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
การทำนา นาป ี 30 120 750 2,500 7,5000 

ทำสวน ฟักแฟง 5 15 1,500 5,000 20,000 
ทำสวน ฟักทอง 80 320 4,500 3,500 13,500 
ทำสวน มะเขือเทศ 51 153 1,000 5,000 15,000 
ทำสวน พริก 70 210 2,000 4,500 17,500 
ทำสวน ถั่วแดง 50 150 500 1,500 12,500 
ทำไร ่ ไร่ข้าวโพด 100 500 2,100 2,500 8,400 

ทำสวน กะหล่ำปล ี 85 425 2,500 3,500 15,000 
 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกนิ น้ำใช้ (นำ้เพ่ืออุปโภค บริโภค) 
 

แหล่งน้ำ จำนวน 
(แห่ง) 

การใช้งาน ความเพียงพอของน้ำอุปโภค 
บริโภคตลอดทั้งปีเพียงพอ 

(แห่ง) 

หากไม่เพียงพอหมู่บ้านนี้ 
มีน้ำอุปโภคบริโภคไม่

เพียงพอในช่วงเดือนได 
ใช้ได้ 
(แห่ง) 

ใช้ไม่ได้
(แห่ง) 

บ่อน้ำสาธารณะ  - - - - 
บ่อน้ำธรรมชาต ิ - - - - - 
ประปาหมู่บ้านทำเอง 1 1 - 1 มีนาคม-เมษายน 
แหล่งน้ำธรรมชาต ิ 20 6 12 14 มีนาคม-เมษายน 
ประปาส่วนภูมภิาค - - - - - 
อื่นๆ - - - - - 

 
ข้อมูลด้านแหล่งน้ำการเกษตร 

 

แห่งน้ำทางการเกษตร จำนวน 
(แห่ง) 

ความเพียงของน้ำ
เพ่ือการเกษตรทั้งปี 

หมู่บ้านมีน้ำทางการเกษตรไม่เพียงพอ
ในช่วงเดือนใด 

แม่น้ำ 1 1 มีนาคม-เมษายน 
ห้วยน้ำ/ลำธาร 20 12 มีนาคม-เมษายน 
น้ำตก 1 1 มีนาคม-เมษายน 
อ่างเก็บน้ำ 1 1 มีนาคม-เมษายน 
ฝาย 1 1 มีนาคม-เมษายน 

 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮ่่องสอน        หน้า ๒๓ 

 

 
 
 
 
 
 

ความต้องการทางการเกษตรของหมู่บ้าน และโครงการที่หมู่บ้านเสนอ 

 

การทำเกษตรทางเลือก 
- การทำเกษตรทฤษฏีใหม่  

ประกันราคาพืชผลทางการเกษตร แก้ไขปัญหาราคาต้นทุนการผลิต 
- โครงการแก้ไขปญัหาต้นทุนการผลิตโดยใช้ปุ๋ยอินทรยี์ในการลดตน้ทุน 

จัดต้ังกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย/์ส่งเสริมการเกษตร 
- โครงการผลิตปุย๋อินทรีย์เพื่อลดต้นทุนในการผลิต 

 

จัดต้ังกลุ่มผลิตปุ๋ยอนิทรีย์/ส่งเสริมการเกษตร 
- โครงการการผลติปุ๋ยอินทรียเ์พื่อลดต้นทุน 

 

ข้อมูลด้านปศุสัตว์ 
 

สัตว์ที่เลี้ยง ครัวเรือน/ตัว ต้นทุนการเลี้ยง ราคาขายเฉลี่ย/ตัว 
กระบือ - - - 
โค - - - 
แพะ - - - 
สุกร 5 1,500 5,000 
ไก่พ้ืนเมือง 71 150 350 

ไก่พันธ์ไข ่ - - - 
เป็ด - - - 

 
ข้อมูลด้านประมง 
 

ปลาที่เลี้ยง จำนวน/ครัวเรือน ความกว้างxยาวของบ่อปลา ต้นทุนการผลิต ราคาขาย/กิโลกรัม 
ปลานิล - - - - 
ปลาดุก - - - - 
ปลาตะเพียน - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮ่่องสอน        หน้า ๒๔ 

 

 
 
 
ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
หมู่บ้านกองต๊อก หมู่ที่ 9 ต.กองกอ๋ย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 
จำนวนประชากรทั้งหมด 364 คน ชาย 173 คน หญิง 191 คน 
ครัวเรือนท้ังหมด 139 ครัวเรือน พื้นที่ท้ังหมด 99 ไร ่

 
ประเภทของการทำ

การเกษตร 
จำนวน 

(ครัวเรือน) 
ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก/ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
การทำนา นาป ี 13 52 750 2,500 7,5000 

ทำสวน กะหล่ำปล ี 36 180 4,500 3,500 13,500 
ทำสวน ฟักทอง 85 425 2,000 5,000 20,000 
ทำสวน มะเขือเทศ 13 27 1,500 5,000 15,000 
ทำสวน พริก 9 12 2,000 4,500 17,500 
ทำไร ่ ไร่ข้าวโพด 36 180 2,100 2,500 8,400 
ทำไร ่ ข้าวไร ่ 252 756 700 2,000 7,000 

 
ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกนิ น้ำใช้ (นำ้เพ่ืออุปโภค บริโภค) 
 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำการเกษตร 

 

แห่งน้ำทางการเกษตร จำนวน 
(แห่ง) 

ความเพียงของน้ำเพ่ือ
การเกษตรทั้งปี 

หมู่บ้านมีน้ำทางการเกษตรไม่
เพียงพอในช่วงเดือนใด 

แม่น้ำ 1 1 มีนาคม-เมษายน 
ห้วยน้ำ/ลำธาร 5 4 มีนาคม-เมษายน 
น้ำตก - - - 
อ่างเก็บน้ำ 1 1 มีนาคม-เมษายน 
ฝาย 1 1 มีนาคม-เมษายน 

 
 
 
 
 

แหล่งน้ำ จำนวน 
(แห่ง) 

การใช้งาน ความเพียงพอของน้ำ
อุปโภค บริโภคตลอด
ทั้งปีเพียงพอ (แห่ง) 

หากไม่เพยีงพอหมู่บ้านน้ี มีน้ำ
อุปโภคบรโิภคไม่เพียงพอ

ในช่วงเดือนได 
ใช้ได้ 
(แห่ง) 

ใช้ไม่ได้
(แห่ง) 

บ่อน้ำสาธารณะ  - - - - 
บ่อน้ำธรรมชาต ิ 2 2 - 2 มีนาคม-เมษายน 
ประปาหมู่บ้านทำเอง 1 1 - 1 มีนาคม-เมษายน 
แหล่งน้ำธรรมชาต ิ 5 4 1 4 มีนาคม-เมษายน 
ประปาส่วนภูมภิาค - - - - - 
อื่นๆ - - - - - 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮ่่องสอน        หน้า ๒๕ 

 

 
 

 
ความต้องการทางการเกษตรของหมู่บ้าน และโครงการที่หมู่บ้านเสนอ 

 

การทำเกษตรทางเลือก 
- เกษตรธรรมชาต ิ
- เกษตรผสมผสาน 

ประกันราคาพืชผลทางการเกษตร แก้ไขปัญหาราคาต้นทุนการผลิต 
- โครงการแก้ไขปญัหาต้นทุนการผลิตโดยใช้ปุ๋ยอินทรยี์ในการลดตน้ทุน 

จัดต้ังโรงสีชุมชน 
- โครงการโรงสีชุมชนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการสี
ข้าว 

จัดต้ังกลุ่มผลิตปุ๋ยอนิทรีย์/ส่งเสริมการเกษตร 
- โครงการการผลิตปุย๋อินทรีย์เพื่อลดต้นทุน 

 
ข้อมูลด้านปศุสัตว์ 
 

สัตว์ที่เลี้ยง ครัวเรือน/ตัว ต้นทุนการเลี้ยง ราคาขายเฉลี่ย/ตัว 
กระบือ - - - 
โค 60 10,000 20,000 
แพะ 3 1,000 3,000 
สุกร 22 1,500 5,000 
ไก่พ้ืนเมือง 203 150 250 
ไก่พันธ์ไข ่ - - - 
เป็ด - - - 

 
ข้อมูลด้านประมง 
 

ปลาที่เลี้ยง จำนวน/ครัวเรือน ความกว้างxยาวของบ่อปลา ต้นทุนการผลิต ราคาขาย/กิโลกรัม 
ปลานลิ - - - - 
ปลาดุก - - - - 
ปลาตะเพียน - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮ่่องสอน        หน้า ๒๖ 

 

 
 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 8.1 การนับถือศาสนา 
-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ80  

   วัด  2  แห่ง   
   สำนักสงฆ ์ 1  แห่ง 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาคริตส์ ร้อยละ 20 
   โบสถุ์ครติส์       3  แหง่ 
 
 8.2 ประเพณีและงานประจำปี 
 -  ประเพณีวันข้ึนปีใหม่, ปีใหม่กระเหรีย่ง  ประมาณเดือน มกราคม 
 -  ประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว แห่ไม้ค้ำโพธิ ์ประมาณเดือน เมษายน 
 -  ประเพณีปอยหลวง สลากพัฒน์   ประมาณเดือน   ตุลาคม 
 -  ประเพณลีอยกระทง    ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
 -  ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา  ประมาณเดือน   กรกฎาคม และตลุาคม   
 
 8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในตำบลกองก๋อยได้อนุรักษภ์ูมิปญัญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่องจักสารใช้สำหรับใน
ครัวเรือน ทอผ้ากระเหรี่ยงชุดกระเหรี่ยง และวิธกีารจับปลาธรรมชาติ   
 ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ 20 พดูภาษาเหนือ ร้อยละ 80 พูดภาษากระเหรี่ยง 

 8.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
 ประชาชนในเขตตำบลกองก๋อยไดผ้ลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรอืนและเหลือเอาไวจ้ำหน่วยบ้าง ได้แก่ ผ้าทอชุดกระเห
รี่ยง เป็นต้น  

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 น้ำ 
 น้ำที่ใช่ในการอุปโภค - บริโภค เปน็น้ำท่ีได้จากน้ำฝน และน้ำจากน้ำแม่ลิด บางส่วนเป็นน้ำบาดาล เมื่อถึงหน้าแล้ง น้ำจาก
แหล่งดังกล่าวจะไมเ่พียงพอต่อการทำการเกษตร 

 9.2 ป่าไม้ 
 พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลกองก๋อยเป็นพ้ืนท่ีป่าประมาณ 95% ของพื้นทีท่ั้งหมด พ้ืนราบจะเป็นปา่เต็งรงั ส่วนพ้ืนท่ีภูเขาสูง
จะเป็นป่าเบญจพรรณ สลับกับป่าสนเขา 

 9.3 ภูเขา 

 พื้นที่ตำบลกองก๋อย โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ภูเขาสูง ประมาณ 95% เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบระหว่างหุบเขาประมาณ 5% 
ของพื้นที่ตำบล ดังนั้นหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยจึงตั้งอยู่ในภูเขาสงูชันและบริเวณหุบเขาเป็นส่วนใหญม่ี
แหล่งน้ำสำคัญที่ผ่าน เช่น ลำห้วยน้ำแม่ลิด,ลำห้วยน้ำแม่โถ , ลำห้วยแม่แพน้อย , ห้วยแม่วอน , ห้วยแม่ลอย , ห้วยบอน , ห้วยกอง
นา , ห้วยอึนกื๋น และลำธารขนาดเล็กตามหุบเขา 
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 9.4 คณุภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตำบลที่สำคัญได้แก่ ลำห้วยสายใหญ่หลายสายและป่าไม้  (ป่าเต็งรัง) ซึ่งป่าไม้ในปัจจุบันถูก
ทำลายไปมากเนื่องจากชาวบ้านทำไร่เลื่อนลอยและแร่เฟลสปาร์ มีลำห้วยน้ำแม่ลิดและลำห้วยน้ำแม่โถ  ลำห้วยกองนา เป็นน้ำสายหลักมี
น้ำตกแม่ลิด (ตั้งอยู่ที่บ้านกองก๋อย ) และมีทิวทัศน์ท่ีสวยงาม 
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ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยมีความสัมพันธ์กับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) สรุปย่อได้ ดังนี้ 
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๑. ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ มีอำนาจ
หน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนและให้
เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานในระยะที่ ๒ ของ
รัฐบาล (ปี๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ ๒ คณะได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปเพื่อจัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปีและ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนว
ทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดำเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ตาม
แนวทางที่คณะรัฐมนตรีกำหนดโดยได้มีการนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาค
ส่วน ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และนักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณานำข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และ
ความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้นำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  

ในการดำเนินการขั้นต่อไปคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจะนำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขอความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนที่จะนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของ
การประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี  ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานตา่งๆ
จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดบักระทรวงและแผนพัฒนา
รายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

๒. สาระสำคัญ 
 ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมากระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลายมิติทำให้
ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญโดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการเมือง
ของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆก็มีปัจจยัเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการดว้ยความ
ยากลำบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่ง
เดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจท่ี “พึ่งพาอุตสาหกรรมและ
การส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่นๆที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้ าน
รายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้นและปัญหาความยากจน
กระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้แหล่งทุนและบริการทาง
สังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่าในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
เองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีใช้เทคโนโลยีในระดับกลาง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศต้องนำเข้ามาจาก
ต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเตบิโต
นอกจากนั้นในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่  รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่าง
ใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทำให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่น ๆ ที่ซับซ้อนข้ึน อาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพ
ติดข้ามชาติ และการก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่าง ๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรง
ขึ้นซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดำรงชีวิตของประชาชนการบริหารจัดการทางธุรกิจและการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทำให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลก
เปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้นแต่ช่องว่างทาง
สังคมก็ยิ่งกว้างขึ้น รวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งทำให้ความเหลื่อมล้ำทางรายได้และ
โอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้นประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปี ข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
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ประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแส
โลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้น จากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของ
ผู้คนเงินทุนข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ และเทคโนโลยีและสินค้า และบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนำไปสู่
ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอำนาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชีย ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่ง
ในช่วงระยะ ๑๐ ปี ข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ
โลกในช่วงปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทำให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น และ
กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลังขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการดำเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ใน
สหรัฐ ฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศนอก จากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู ่จุดอิ ่มตัวมากขึ้นขณะที่การพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้ าง เช่น ที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะเป็นโอกาสสำหรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวเศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปี ข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ำกว่าเฉลี่ยร้อย
ละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปี ก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ - ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้าแต่ประเทศต่าง ๆ ขยายกำลัง
การผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลติการแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรนุแรงข้ึน ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ 
๑๐ – ๑๕ ปี ข้างหนา้นีจ้ะทำให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสำหรับอนาคตของเศรษฐกิจ
ไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธ์ิผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญจากการปรับดุลอำนาจของสหรัฐ ฯ เพื่อ
พยายามคงบทบาทผู้นำโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้นน่าจะมีผลทำให้
บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ - ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้งโดยขึ้นอยู่
กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำหนดนโยบายของประเทศและกลุ่ม
ประเทศสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการดำรงชีวิตของคนและทำให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่รวมทั้งเกิดการ
เชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และ
การวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานท่ี
กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียว โดยการพัฒนาและนำเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสำคัญและช่วย
แก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆรวมทั้งน้ำมันซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมจึงต้องผลักดันให้มุ่ งสู่การ
ผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งพืชพลังงานท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากน้ันยังมีข้อจำกัดและความเสี่ยงสำคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
ผันผวนและภาวะโลกร้อนท้ังนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัยแม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ แต่มีความเสี่ยงให้
เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลาย ๆ 
ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลังที่สำคัญสำหรับภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัย
ธรรมชาติที่ทวคีวามรุนแรงมากขึ้นนั้นกดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจการดำรงชีวิตการผลิตและการบริโภคที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้นประกอบกับ
จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่องตามมาด้วยการมีข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นท่ีและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้เง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวการยึดถือหลักการบริหาร
จัดการที่ดีท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนการใช้ระบอบประชาธิปไตยและการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

 
สำหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้นผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันทำให้

ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงขึ้นตามลำดับโดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูง
ขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี  ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้น
เป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปี ฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้นฐานการสง่ออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญข่ึ้นมากหลายสาขา
การผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยาน
ยนต์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหารสินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพฐานเศรษฐกิจ ที่ใหญ่



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮ่่องสอน        หน้า ๓๒ 

 

ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคน จากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ 
ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามลำดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ
โอกาสการได้รับการศึกษาบริการสาธารณสุขบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่นๆรวมถึง
การเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลำดับในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากข้ึน 
ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมากรวมทั้งกรอบความร่วมมือท่ีช่วยทำให้ประเทศไทยสามารถยกระดับ
มาตรฐานต่าง ๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้นประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี  ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่การดำเนินการที่มี
ประสิทธิภาพโปร่งใสรับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้นมีการกำกับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่กำหนดกรอบของ
ความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้นและฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศอยู่ใน
ระดับสูงมีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมายกฎระเบียบต่าง ๆ ให้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบมากข้ึนมีการสร้างความเป็นธรรมให้กับ
กลุ่มต่าง ๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้นช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด 
และสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจสังคม และการเมืองจุดอ่อนสำคัญของ
ประเทศไทย ได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากข้ึนตามลำดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ำและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาด
แคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูง และกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ำทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพ
การผลิตรวมต่ำต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อ
ขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมากจึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสำคัญฐานการผลิต
เกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ำ โดยที่การใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อยการลงทุนเพื่อ
การวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอการวิจัยที่ดำเนินการไปแล้วไม่ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การ
พัฒนานวัตกรรมมีน้อยสำหรับการดำเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลื องงบประมาณการ
ดำเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ำ ขาดความโปร่งใสและขาดความรับผิดชอบขณะที่ปัญหาคอร์รัปช่ันมี
เป็นวงกว้างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำยังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์ และ
ล่าช้าการบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผลและกฎระเบียบต่าง ๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงคนไทยยังมีปัญหาด้าน
คุณธรรมจริยธรรมไม่เคารพสิทธิผู ้อื ่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ขณะที่ความเหลื่อมล้ำและความแตกแยกใน
สังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั ้งนี ้ปัจจัยและเงื ่อนไขภายในประเทศที ่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที ่สำคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในระยะเวลา ๒๐ ปี ต่อจากนี้ไปจะมีนัยยะที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศกำลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลงผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิ จของประเทศ
รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออมตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขณะเดียวกัน
ประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจำกัดด้านทรัพยากร ทั ้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที ่ม ีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและ
สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ำในมิติต่าง ๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี
สมานฉันท์ในสังคมข้อจำกัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ความจำเป็นในการลงทุน เพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้าง
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและการปฏิรูปกฎระเบียบ และกฎหมายที่ทำใหเ้กิดความเป็นธรรมและลดความเหลือ่มลำ้และที่สำคญั
เงื่อนไขจำเป็นที่ต้องปรับตัว คือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดินท่ีทำให้จำเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการ
และการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้ประเทศ
ไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้น ภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัฒน์เข้มข้นขึ้นเป็นโลกไร้พรมแดนอย่าง
แท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คนสินค้าและบริการเงินทุนองค์ความรู้เทคโนโลยีข้อมูลและข่าวสารตา่ง ๆ เป็นไปอย่างเสรีส่งผลให้
การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่าง ๆ เร่งผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน
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ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิตของผู้คนก็
เพิ ่มขึ ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้น  ทั ้งในเรื ่องการปลดปล่อยมลพิษสิทธิมนุษยชนและ
กฎระเบียบทางการเงินเป็นต้นเงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ชาญฉลาดมากขึ้นโดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง เพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการ
สร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูป
ให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปี ต่อจากนี้ไปประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันรายได้เฉลี่ยของประชาชน จะไม่
สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ำและปัญหาความเหลื่อมล้ำจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อม
โทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติ จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศ
ไทยอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ ทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อน
ที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสีย่งในหลากหลายมิติการที่ประเทศไทยจะสามารถ
แสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้นจำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลง
เหล่านั้นโดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็วสามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้และสามารถอาศัย
โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมการ
ลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดำรงชีวิตการทำงานและการ
เรียนรู้ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ มีการจัดลำดับ
ความสำคัญและแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้น ๆ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องกำหนด
เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาวเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทำงานของภาค
ส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื ้อต่อการพัฒนา
ประเทศเพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้านคน
ในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่งและประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็งจุดอ่อน
โอกาสและข้อจำกัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศจะนำไปสู่การกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจน
และได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกำลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน
การพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกันการดำเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพ
เดียวกัน 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยมิได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของ
ประเทศในระยะยาวการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความสำคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาล
ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทำให้การดำเนินนโยบายขาดความต่อเนื่องถือเป็นการสูญเสยีโอกาสและสิน้เปลืองทรัพยากรของประเทศ 
ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาวและเพื่อเป็นการ
กำหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพประเทศไทย
จำเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึง่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเทศไทยต้องปฏิรปูและปรับเปลีย่นอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็วสามารถรับมือกับความเสี่ยง
และภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมี
การกำหนดวิสัยทัศน ์เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความ
ท้าทายต่างๆของบริบทโลกและบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกำหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาวพร้อมกับการปฏิรูป
และการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จะ
ช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนำพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึง
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สามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อม ๆ 
กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสำคัญในเวทีโลกสามารถดำรงรักษาความเป็น
ชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งค่ังย่ังยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติอันได้แก่การมีเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐการดำรงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติการ
ดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบการอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทาง
สังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมี
สุขของประชาชนความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน
ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีด้อยกว่า 
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๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 

 
๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้องมีการวางแผน
และกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 
ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวเพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกันและเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้ง
ประชาชนเอกชนประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ และบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจน์
ประจำชาติ “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน”เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันมีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วคนไทยมี
ความสุขอยู่ดีกินดีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรมซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  ๒๐ ปี 
ต่อจากนี้ไปจะประกอบด้วย ๖ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน 
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัทางสังคม  
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

โดยมีสาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์สรุปได้ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงมีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกัน
ภัยคุกคามจากภายนอกรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทยกรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสำคัญอาท ิ

(๑) การเสร ิมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไ ตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่นสร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและ

การใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการการสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผูป้ระกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจ
แห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้านอันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
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วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนกรอบแนวทางที่
ต้องให้ความสำคัญอาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นการ
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติ
การค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศใน
ระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนิน
ธุรกิจที่เปลี่ยนไปรวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตรโดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืนเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกร
ในการพัฒนาอาชีพท่ีเข้มแข็งและการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดบัการพัฒนาอุตสาหกรรมปจัจบุนั
ที่มีศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพโดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าใน
ระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการโดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลายมีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิมเช่นการท่อง เที่ยวและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
สุขภาพธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆเป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมมีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม
และเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่งด้านพลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆเพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศรวมถึงสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

 
๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจสติปัญญามีความเป็น

สากลมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรมจริยธรรมรู้คุณค่าความเป็นไทยมีครอบครัวท่ี
มั่นคงกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ

จิตใจให้เข้มแข็ง 

๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็น

ธรรมกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญอาท ิ
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
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(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพื ่อเร่งอนุรักษ์ฟื ้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงด้านน้ำรวมทั ้งมี

ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การเป็น
สังคมสีเขียวกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญอาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพท้ัง๒๕ลุ่มน้ำเน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐเพื ่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที ่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสูงมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ
อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆใช้เป็น

แนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆอาทิแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนเฉพาะด้าน
ต่างๆเช่นด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการศึกษาศิลปวัฒนธรรมฯลฯแผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ให้มีความ
สอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆของประเทศเพื่ อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมายโดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วนภายใต้ระบบ
ประชารัฐคือความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและประชาสังคมทั้งนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการ
กำหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนำยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติเพื่อที่ส่วนราชการและหน่วยงาน
ต่างๆจะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

 
  ๒.๕ปัจจัยความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 

๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ 
กำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวท่ีชัดเจนมีการกำหนดเป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและ

เป็นที่เข้าใจรับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกัน สามารถถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติสู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่าง ๆ ตาม
ระยะเวลาเป็นช่วง ๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้และมีการกำหนดตัวช้ีวัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย 
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มีกฎหมายรองรับมีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่าง ๆ 
เพื่อให้ส่วนราชการนำยุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติรวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อ
ผลักดันขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการและกรอบกฎหมายที่จะกำหนดให้การดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่องรวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัต ิ
มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทำยุทธศาสตร์การนำไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม

ประเมินผลรวมทั้งมีกลไกในการกำกับดูแลบริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและ
หน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจสามารถกำหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
การจัดทำแผนพัฒนา (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยมีความสัมพันธ์และ

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและ
การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  ซึ่งได้กำหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที ่๑๒ เอาไว้แล้ว 

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย มี
ความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย จึงได้นำทิศทาง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลกองก๋อย ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้ 

 
๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 

  ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและ
บริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี
ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง  ๆ ทั้ง
เศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น ปัญหาผลิตภาพ
การผลิตความสามารถในการแข่งขันคุณภาพการศึกษาความเหลื่อมล้ำทางสังคมเป็นต้นทำให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 
๑๒ จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญดังนี้ 

(๑) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศและ 
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒. สถานะของประเทศ 

๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐ - ๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณ
ร้อยละ ๕ ต่อปี จนทำให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ 
๖,๐๔๑ ดอลลาร์สรอ. ต่อคนต่อปีซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle 
Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวนโดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงรอ้ย
ละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ในช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ำกว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ำกว่าระดับที่จะทำให้
ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายไดป้านกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการ
ลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่องดังจะเห็นได้จากสัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  (Gross Domestic Product : 
GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วง ปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้เมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่นๆในภูมิภาคจะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี  ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 
๔.๙ ต่ำกว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาท่ีสูงกว่าไทย 
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๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูงแต่ความสามารถในการแข่งขันเร่ิมลดลง 
โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี ่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู ่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ ้น  (สัดส่วนของภาคเกษตร
อุตสาหกรรมและบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ 
ตามลำดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐม
ภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน  (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยี
สูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติ และของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปาน
กลางขั้นสูงขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า 
ทำให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพิ่มในระดับท่ีน่าพอใจแต่การชะลอตัวของกำลังแรงงานและการเพิ่มผลติภาพการผลติของ
กำลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้าประกอบกับผลติภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงทำ
ให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ 
๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปี ของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ำทำให้ขาดพลังในการขับเคลื่อน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
ผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้นแม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๐จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็
ตามแต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ๘ปีที่ผ่านมาและยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและ
สามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้าทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมลดลง
จากร้อยละ๓.๓๒ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่๙เป็นร้อยละ๒.๐๕ในช่วงครึ ่งแรกของแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๑ทำให้ประเทศไทย
จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพ่ิมประสทิธิภาพของระบบเศรษฐกิจและ
เพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาเชิง
โครงสร้างการรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลกและการดำเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่า
เศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้ง  ในปี ๒๕๒๔และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความสำคัญกับการ
รักษาวินัยทางการเงินและการคลังทำให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มี
ระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามเสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออำนวยต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจำกัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึนโดยเฉพาะหนี้
สาธารณะ ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรก ของแผนพัฒนา ฯ 
ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลของการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจำกัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมีพลังการ
ขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุน
แรงงาน และการผลิตและประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์โดยในปี 
พ.ศ.๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่๓๑จาก๑๔๔
ประเทศและในปีพ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที ่๓๐จาก๖๑
ประเทศชั้นนำในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจำปี๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing 
Business ๒๐๑๕ ซึ่งดำเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่๒๖จาก๑๘๙ประเทศท่ัวโลก 

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมของประเทศได้รับการยกระดับดีขึ้น 
จากการผนึกกำลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมและเชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน
แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงโดยในปี  ๒๕๕๗อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ 
ตามลำดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปี ที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ 
GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึน้
เป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮ่่องสอน        หน้า ๔๑ 

 

๔๗ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียมีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิ จัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, 
๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในป ี๒๕๕๕ ตามลำดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมในระดับก้าวหน้าโดยในปี๒๕๕๖บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจำนวน๑๑คนต่อ
ประชากร๑๐,๐๐๐คนซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ๒๐-๓๐คนต่อประชากร๑๐,๐๐๐คน 

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆด้าน  ประกอบด้วยรูปแบบการขนส่งยังไม่
สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ำและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการการบริหาร
จัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพการให้บริการน้ำประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาคและมีแหลง่น้ำดิบ
ไม่เพียงพอการให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมืองและมีราคาค่อนข้างสูงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมี
แนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากน้ันการส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ำและมีข้อจำกัดยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการรวมทั้งกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพโดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์การรักษาความ
ปลอดภัยและข้อจำกัดต่อการทำธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และ
ทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรมเช่นความรู้ด้านภาษาความรู้ด้านเทคโนโลยีและความรู้ในการดำเนินธรุกิจ
ต่างประเทศเป็นต้น 

 
 
๒.๒ ด้านสังคม 

๒.๒.๑โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยแต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลัก ๆ ได้แก่ 

(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็วมีพัฒนาการไม่สมวัยและการตั้งครรภใ์น
กลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗ - ๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี 
๒๕๔๘ - ๒๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน 

(๒) กำลังแรงงานมีแนวโน้มลดลงและแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่ม           เจเนอ
เรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้าซึ่งจะเป็นข้อจำกัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไปกำลังแรงงานของไทยมี
จ้านวน๓๘.๙ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิต
ภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีท่ีผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซีย ๑ 
เท่าตัวและสิงคโปร์ ๕ เท่าตัวและกำลังแรงงานกว่าร้อยละ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ำกว่านอกจากนี้กำลังแรงงานกลุ่ม
เจเนอเรช่ันวาย ซึ่งมีจำนวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูงไม่ให้ความสำคัญกับการมีครอบครัว
ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธ์ุรวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นสะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่
เพิ่มมากขึ้นขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ 
๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระ
ค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้นแม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานเพิ่มขึ้นแต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีการออม
น้อยและแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร 

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบมาก
ขึ้น อัตราการเจริญพันธ์ุที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คนในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คนในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือน
เดียวครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากท่ีสุดในช่วงปี ๒๕๔๓ - ๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและ
ครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทำให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม  โดยคนไทยมีอายุคาด
เฉลี่ยสูงขึ้นอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทยปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรค
และการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุอย่างไรก็ตามคนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้นจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยช่วงปี  ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คณุภาพ
การศึกษาอยู่ในระดับต่ำสะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ำ
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กว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยผลการวิจัยและการสำรวจต่าง ๆ พบว่าปัญหาสำคัญ
ที่สุดคือความซื่อสัตย์สุจริตและการทุจริตคอร์รัปชันโดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ สัดส่วนคน
จนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาค
ตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดี ขึ้นเล็กน้อยค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini 
Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหวา่ง
กลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนท่ีสุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยท่ีสุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อย
ละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมดขณะที่กลุ่มคนจนที่สดุรอ้ยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพื้นฐานท่ีสำคัญจากโครงสรา้ง
เศรษฐกิจท่ีไม่สมดุลส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕ 
- ๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย อันเนือ่งมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้ำด้านสินทรัพย์ท้ังด้านการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคน

เพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองท่ีดินมากที่สุดมีสัดส่วนการถือ
ครองท่ีดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองท่ีดินร้อยละ ๒๐ ท่ีมีการถือครองท่ีดินน้อยที่สุด  ๓๒๕.๗ เท่าเนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินและการ
ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากรระหว่างเขตเมือง – ชนบทและระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจาก
ปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษาโดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุดมีโอกาสเข้าถึงการศกึษา
ระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยท่ีสุดประมาณ ๑๙.๑ เท่านักศกึษาในเขตเมืองมีโอกาส
สูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ำกันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะการ
กระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอาทิจากการสำรวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่าอัตราส่วนแพทย์ต่อ
ประชากรระหว่างกรุงเทพ ฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงานแรงงานอิสระเข้าถึงการคุ้มครอง
มากขึ้นจากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในป ี๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคนในปี ๒๕๕๗ ทำ
ให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตามแรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงาน
นอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่าในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื ่อมล้ำด้านกระบวนการยุติธรรม เนื ่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมายเข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการ ในการทำงานนอกจากนี้ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครองทางด้าน
สุขภาพโดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘  ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุม
มากขึ้นโดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้ง
ประเทศ ๑๐.๔ ล้านคนส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐๐ บาทครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่
เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็
ตามสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยยงัไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มรีายได้น้อยและผูย้ากไร้แมว้่ารัฐจัดสวัสดิการดา้นท่ีอยู่อาศัยภายใต้โครงการตา่งๆ
แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือนอย่างไรก็ตามรัฐเริ่มให้
ความสำคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น 
อาทิการให้คุณค่ากับความสนุกสนานและความสะดวกสบายละเลยเรื่องวินัยมีความเห็นแก่ตัวไม่รู้จักเสียสละไม่เอื้อเฟื้อเผื่ อแผ่และ
ขาดความรับผิดชอบนอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมโดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการ
นำเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้นชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของ
ชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดทำแผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและบูรณาการเป็นแผนตำบลเพื่อเช่ือมโยงกับแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแผนพัฒนาอำเภอและแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และ
งบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชนมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่ง ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่งในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพรอ้ย
ละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมดและองค์กรการเงินร้อยละ ๒๖.๗๗ 

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วงระยะเวลากว่า 
๑๐ ปีที่ผ่านมาความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้นนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต
ทรัพย์สินและส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจำนวนมากก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่าง

ต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้นทำให้ความต้องการใช้ที่ดินเพื่อการผลิต

ทางการเกษตรการอยู่อาศัยและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากข้ึนตามไปด้วยพ้ืนที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุกทำลายมากขึ้นโดยพื้นที่ป่า
ไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรดินและที่ดินมี
ปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพการชะล้างพังทลายของ
ดินนอกจากนี้ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขาซึ่งมีข้อจำกัดในการนำไปใช้ประโยชน์การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มี
ประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิ
การถือครองที่ดินความหลากหลายทางชีวภาพกำลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคามโดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทำลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อื่นๆจำนวน
มากเช่นการเพาะเลี้ยงชายฝั่งโดยเฉพาะการทำนากุ้งการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมทำให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔
ที่มีพ้ืนท่ีป่าชายเลนกว่า ๒.๓ล้านไร่เหลือเพียง ๑.๕ล้านไร่ในปี ๒๕๕๒คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ทำให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่า
ชายเลนอย่างจริงจังโดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆอย่างไรก็ตามในระหว่าง
ปี๒๕๔๙-๒๕๕๔พบว่าป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้นในปี ๒๕๕๔ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ล้านตันลดลงจากปี ๒๕๔๙ที่มี
ปริมาณ ๒.๔๒ล้านตันในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการ
สัตว์น้ำท่ีเพิ่มมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการแต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดขีึ้น 
ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพื่อการบริโภคภายในประเทศไม่
เพียงพอกับความต้องการทำให้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ 
ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันคิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดย
น้ำมันดิบมีการนำเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการนำเข้าพลังงานทั้งหมดขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี๒๕๕๕
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันทั้งนี้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมี
แนวโน้มดีขึ้นโดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่ำกว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ 
๑ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖ 

(๕) ทรัพยากรน้ำยังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย ๒๕ 
ลุ่มน้ำหลักน้ำทำตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำในประเทศมีความจุคิด
เป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ำทำธรรมชาติมีแอ่งน้ำบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ำบาดาลมีปริมาณการกักเก็บในช้ันน้ำบาดาลรวม
ประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตรมีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ำบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ 
๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตามการพัฒนานำ้บาดาลขึ้นมาใช้มีข้อจำกัดในเรื่องของความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการ
สูบน้ำ และการดำเนินการสำรวจสูงขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ำในประเทศในปี ๒๕๕๗มีจำนวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ล้าน



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮ่่องสอน        หน้า ๔๔ 

 

ลูกบาศก์เมตรโดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ำของภาคส่วนต่างๆมีจำนวน ๑๐๒,๑๔๐ล้านลูกบาศก์เมตรและยังไม่สามารถ
จัดสรรน้ำตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพแนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูลฝอย

เฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔กิโลกรัม/คน/วันในปี ๒๕๕๓เป็น ๑.๑๑กิโลกรัม/คน/วันในปี ๒๕๕๗ สถานที่กำจัดขยะแบบ
ถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙และมีการนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ๑๘ ทำให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้าง
เพิ่มสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ล้านตันในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตรายในปี ๒๕๕๗มีประมาณ ๒.๖๙ล้านตันโดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ต่อปีเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบ
ปัญหาการกำจัดซากของเสียเหล่านี้หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจรขณะที่การจัดการ
ของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่มากข้ึนแต่ยังพบการลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องเนื่องจากต้นทุนในการกำจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่งแต่มีแนวโน้มดีขึ้นในปี๒๕๕๗พบสารมลพิษทาง
อากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศและที่เป็นปัญหาสำคัญได้แก่ฝุ่นละอองก๊าซโอโซนและสารอินทรีย์ระเหยง่าย 
(VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุดจังหวัดระยองที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในขณะที่พื้นที่อื่นเช่น
กรุงเทพฯปทุมธานีเชียงใหม่ขอนแก่นพบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐานแต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีท่ีผ่านมาซึ่งได้รับผลดีจากการ
ปรับปรุงมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ทั้งนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครการที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง
ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก  EURO ๓เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕และการปรับปรุงระบบขนส่ง
สาธารณะและทางจักรยานการเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดำอย่างไรก็ตามปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือ
ปริมาณรถยนต์จำนวนมากสำหรับมลพิษจากหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนพบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับโดยความร่วมมือ
และการทำงานระหว่างภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงสถานการณ์คุณภาพน้ำในช่วง๑๐ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 
๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงโดยแหล่งน้ำท่ีอยู่ในเกณฑ์ดมีีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ำท่ีอยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นสาเหตุสำคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์และการระบายน้ำเสียจากชุมชน
ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการบำบัดน้ำเสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน
โดยปัจจุบันมีปริมาณน้ำเสียจากชุมชน ๑๐.๓ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะที่ระบบบำบัดน้ำเสียรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ 
๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้นแต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานท่ีเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศจากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในปี ๒๕๓๓ปริมาณ๒๒๙.๐๘ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าและเพิ่มเป็น ๒๖๕.๙ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ในปี๒๕๔๗โดยปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๓ต่อปีอย่างไรก็ตามอัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีท่ี
ผ่านมาทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆที่มีการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศประกอบกับการกักเกบ็ก๊าซ
เรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ท่ีดินมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนร้อยละ ๑.๑จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความสำคัญ
มากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้นส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทยทั้งอุทกภัยภัยแล้งวาตภัยและดินถล่มสร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่า
หมื่นล้านบาทอันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้ม
และความถี่มากขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยเป็นประจำทุกปีในมิติของจำนวนประชากร
เสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจำนวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆในขณะที่น้ำท่วมเป็นภัย
ธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลำดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงต้นๆของโลก 

 
๒.๔ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 

๒.๔.๑ด้านธรรมาภิบาล 
(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมินผ่านดชันี

ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยชี้ว่าสังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖แต่
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องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศ
ไทยที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนเนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบ าลของ
สังคมไทยหลักธรรมาภิบาลตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีพ.ศ. ๒๕๕๒
มีอย่างน้อย ๖ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส(๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความ
รับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่าขณะนี้ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วนได้แก่ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่
มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้งมีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐมีระบบ
การบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาลมีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องภาคธุรกิจบางส่วนมีการ
ร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการกระทำการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐปิดงานอย่างรวดเร็วผูกขาดทางธุรกิจหลีกเลี่ยงภาษี
ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้นสถาบันทางศาสนา
บางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจรยิธรรมเสยีเองมีปัญหาการบรหิารจัดการทรัพย์สนิของส่วนรวมขาดความโปร่งใสปลอ่ยให้คนบาง
กลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์สื่อมวลชนหลายสำนักวางตัวไม่เป็นกลางไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือ
ปกปิดข้อเท็จจริงรับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาลต้ังแต่ปี ๒๕๔๔โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องพบว่าบริษัทจดทะเบียนท่ีมีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่๗๒% ในปี ๒๕๕๗ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบ
กับปี ๒๕๔๕ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า
บริษัทจดทะเบียนไทยให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเช่ือมั่น
แก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ บริหารราชการส่วนกลางบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาคและบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอำนาจที่ส่วนกลางได้มอบอำนาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่น
ไปดำเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของ
คณะรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดินรวมไปถึงการกำหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการนำไปปฏิบัติทั้งนี้การปฏิรูป
ระบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง
กรมพ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกำหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวงและส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวง 

(๒) การกระจายอำนาจเกิดผลสำเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข การกระจายอำนาจให้แก่
อปท.ในระยะที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐และ ๒๕๕๐ และตามแผนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นฉบับท่ี ๑ และฉบับท่ี ๒ นอกจากน้ันมีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจหน้าท่ีและเพิ่มรายได้ในการ
ดำเนินงานของอปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายไดร้ัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตาม
แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท . ฉบับที่ ๑ จำนวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ 
ภารกิจ และถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯฉบับที่ ๒ จำนวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากร
จากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คนบุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน
ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประจำอยู่ท่ีสถานีอนามัยจำนวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจำ ๓,๐๙๘ คน อยา่งไรก็ตามยังมีปัญหา
ที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอำนาจหน้าที่และเขตพื้นที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและอบต.หรือองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทำให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุลปัญหาการซื้อเสียงทำให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาด
ความชอบธรรมและปัญหาการขาดแคลนรายได้ของอปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของ
รายได้รัฐบาลในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจำเป็นต้องพึ่งพาเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามลำดับส่งผลให้อปท. ในพื้นที่ท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น
เช่นการเป็นแหล่งท่ีตั้งของอุตสาหกรรมการค้าการบริการการเป็นพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก
การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 
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๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยกำลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  พัฒนาการ

ของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างรับสินบนซึ่งสามา รถตรวจสอบหา
หลักฐานจับผิดมาลงโทษได้เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจาก
การทุจริตคอร์รัปช่ันขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนลา้นบาทอันเนื่องจากการทุจรติเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหมท่ี่
เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น
และในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรอื
ภาคเอกชนและมาตรการต่างๆที่ออกมารวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆยังไม่สามารถที่จะเข้า
ไปแกไ้ขปัญหาเหล่านี้ได้ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กร
เพื่อความโปร่งใสนานาชาติพบว่าประเทศไทยได ้๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนอยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด 
๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนนอยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อ
เทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่าประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔  คะแนนและ
มาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
 
๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย 
๗๐-๙๐ ดอลลาร์สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐ - ๑๐๐ดอลลาร์สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนา ฯ 
ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื ่องเฉลี่ยร้อยละ ๐.๘ 
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยรอ้ย
ละ ๕ และ (๖) กำลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามลำดับภายใต้
สมมุติฐานเหล่านี้เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓ - ๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณ
การร้อยละ ๓.๘ ซึ่งทำให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑  (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ - ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวทำให้เศรษฐกิจไทยมคีวาม
เสี่ยงท่ีจะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากข้ึนเมื่อคำนึงถึงเงื่อนไขในระยะยาวโดยเฉพาะ (๑) การลดลงของ
กำลังแรงงานท่ีจะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
มากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ  (๓) จำนวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่ง
ส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตวัช้าลง (๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศต่าง ๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย  (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท้าให้การจัดสรร
งบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น  (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ำสำหรับการเป็น
ประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐ - ๒๐๐ ดอลลาร์สรอ. ต่อคนต่อป ีตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และมาตรฐาน
การครองชีพของประเทศสำคัญๆเงื่อนไขดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะทำ
ให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมีความภาคภูมิมีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับ

การดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นโดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑  คนและคาดการณ์ว่าในปี 
๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คนการขาดแคลนกำลังแรงงานท้าให้ต้องนำเข้าแรงงานไร้
ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายไดแ้ละทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลงผลิตภาพ
แรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้าปัญหาการค้ามนุษย์และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จำเป็นซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยอาทิอาชญากรรมโรคระบาดและภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตามนับเป็น
โอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้นสศช . จะคำนวณใหม่อีก
ครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจำลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ำในปี ๒๕๔๖ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ดอลลาร์สรอ. ต่อคนต่อป ี



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮ่่องสอน        หน้า ๔๗ 

 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ำ 
ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ำด้านรายได้โอกาสการเข้าถึงบริการ

ภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาตินำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมจากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆในสังคมบางพื้นท่ี
และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สงูทำให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่ม
คนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากรมีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้
ความเหลื่อมล้ำยังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆอาทิปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นคนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและ
สาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมการแย่งชิงทรัพยากรการรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของเมืองหลวง

และเมืองหลักอันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นั้น ๆ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการจัดบริการสาธารณะ
เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้าบริการและ
อุตสาหกรรมตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรท้องถิ่นการลดลงของแรงงานในภาคเกษตรรวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม
ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างไรก็ตามการ
ผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้นจะส่งผลให้เกิดการประหยัดจาก
ขนาดการขนส่งมีต้นทุนต่ำลงและการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากข้ึนนอกจากนี้ความต้องการแรงงานที่มากขึ้น
จะมีส่วนเอ้ือหรือทำให้จำเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจำนวน
มาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. ๒๕๕๘วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐเอื้อ

ต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราสำคัญ ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การ
บริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิมาตรา ๖๙หน่วยงานของรัฐองค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ดำเนิน
กิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดินมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อให้พลเมืองได้ติด ตามและ
ตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่นให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลพัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมลำ้และสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืนกระจายอำนาจและจดั
ภารกิจอำนาจหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นรวมทั้งมีกลไก
ป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนฯลฯมาตรา ๘๙ รัฐต้องดำเนินนโยบาย
การเงินการคลังและงบประมาณภาครัฐโดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลังและการใช้จ่ายเงินแผ่นดินอย่างคุ้มค่า
จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคมมีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคมอาทิมูลนิธิ
สถาบันการศึกษาหน่วยงานวิจัยต่างๆน้าเสนอผลการติดตามวิเคราะห์ สังเคราะห์เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา ทั้งประเด็นธรรมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาค
ครัวเรือนการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจเพื่อรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะเป็นแรงกดดันให้ผู้มี
อำนาจภาครัฐหันมาพิจารณาทบทวนแนวนโยบายมาตรการและกลไกการท้างานต่างๆให้เหมาะสมมากข้ึน 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็น
ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุหมายถึงการมปีระชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๑๐ของประชากรรวมทั่วโลกโดยประเทศท่ีพัฒนาแลว้
จะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นญี่ปุ่นอเมริกายุโรปขณะที่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะมีระยะเวลา
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่าสะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุท่ีสั้น
กว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมากโดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศและมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวมากขึ้นนอกจากนี้มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้นนับเป็นโอกาสอย่างมากสำหรับ
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ประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่พักอาศัยการให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่าง 
ๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปทำงานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิต

และการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มี
บทบาทมากขึ้นมีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology 
กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเช่น
โทรศัพท์มือถือรถยนต์ตู้เย็นโทรทัศน์และอื่นๆเข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้นโดย
หากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทันขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมจะท้าให้
ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน  มีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต

เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไ ทยตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบกติกาด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะนำมาซึ่งโอกาสที่สำคัญ 
ๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยได้แก่ ๑) การลดข้อจำกัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) 
โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสำหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศ
เพื่อนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ให้เป็นศนูย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการนำประเด็นด้านมาตรฐานของการค้า
และบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพื่อ
พัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจพัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรมตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนแนวโน้ม
ราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐมแรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆในอนุภูมิภาค
โดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตรสินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้นรวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่
ทั่วถึงยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ำปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากข้ึนและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโต
ของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงินตลาดทุนและเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงท่ีจะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก 
๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯและแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบาย
การเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯและ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศสำคัญๆในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจ
โลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปใน
ประเทศสำคัญๆของโลกไม่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสารการขยายตัวของ
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อวิถีชีวิตทัศนคติและความเชื่อในสังคมตลอดจนความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลกระบวนการเรียนรู้และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ำเติมต่อสถานการณ์

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นทำให้เกิดความแห้งแล้ง
เป็นระยะเวลายาวนานเกิดฝนขาดช่วงและมีฤดูกาลเปลี่ยนไปส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม
แหล่งน้าขาดแคลนผลผลิตทางการเกษตรลดลงเกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิด
โรคระบาดใหม่เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเช่นระบบนิเวศป่าไม้ระบบนิเวศชายฝั่งพื้นที่ชุ่มน้ำเกิดการ
กัดเซาะชายฝั่งและการสูญเสียแนวปะการังการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลต่อความมั่นคงด้าน
อาหารสุขภาพพลังงานและลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮ่่องสอน        หน้า ๔๙ 

 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยคร้ัง
ขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอทุกภัยภัยแล้งแผ่นดินไหวและดินโคลนถล่มส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตการพัฒนาอุตสาหกรรม
และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศรวมทั้งวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนนอกจากนี้ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลังค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda) 
ประเด็นสำคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลังค.ศ. ๒๐๑๕คือการจัดท้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปีโดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อ
วันท่ี ๑๐กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อและเป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ 
ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคตที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไปประชาชนมีสุขภาพที่ดีมี
ระบบการศึกษามีความเท่าเทียมกันทางเพศส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืนมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศมีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน
เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพมี
การจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนส่งเสริมให้สังคมมีความสุขมีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาใน
ระดับโลกร่วมกัน 
 
๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ทำให้การกำหนดวิสัยทัศน์

แผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำและ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมการพัฒนาท่ียึดหลักสมดุลยั่งยืนโดย
วิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงมีความมั่นคงและยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและน้าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)เป็นการกำหนดตำแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สศช. ได้จัดทำข้ึน ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้
อย่างเป็นธรรมเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) 
เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยแหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 

Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ดอลลาร์สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙บาท 
(๘,๘๕๙ดอลลาร์สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อป ี
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ำกว่าร้อย

ละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ ๔.๐ ต่อป)ี 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 

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

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
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(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างท่ัวถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรสร้างสมดลุระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยนื

และเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพิ ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
(๓) มีการกระจายอำนาจท่ีเหมาะสม 

 
๕. แนวทางการพัฒนา 

๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 

พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมทั้งด้านการลงทุนใน
การวิจัยและพัฒนาด้านบุคลากรวิจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการบริหารจัดการรวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการ
มีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และ
สาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากำลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้

และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซยีนโดยยกระดบัและพัฒนาสมรรถนะ
แรงงานไทยด้วยเทคโนโลยีเร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแร งงานได้สนับสนุนให้
แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิตเพื่อให้แรงงานสามารถ
เคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุดและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เช่ือมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจท่ามกลาง

การดำเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มี
การขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้นตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อ
เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตบริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

 
 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือ
เชื่อมโยงพ้ืนที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการ
เดินทางและขนส่งของประเทศพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลว งพิเศษระหว่างเมืองขยายขีด
ความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศพัฒนาท่าเรือท่ีมีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบรวมทั้งพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่น
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อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและอุตสาหกรรมระบบรางเป็นต้นเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศใน
การเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
   ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรโดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่
มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากลสามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิต
สินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันลงสู่ระดับที่จ้าเป็นสำหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน 
จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ
รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ห้างหุ้นส่วนและบริษัท 
เพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาดพิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้ำ  ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ี
เหมาะสมใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยงตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการ โดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความ
เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยว
ทางทะเลปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกำหนดและจัดทำกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับ
การพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว
โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพวิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศที่
มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่ง
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเช่ือมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศและเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่
การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่สนับสนุนการขยายตัว
ด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์และพลังงานรวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่น ๆ เช่นลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิตการตลาดการบริหารจัดการการเงิน
และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอลในการอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการ
ลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้มุ่ งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์การจัดตั้ง
สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศบริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคม
ขององค์กรและกิจการเพื่อสังคม 
 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านวัยเรียนวัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ทักษะ
ชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมวัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้าง
ผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศวัยผู้สูงอายุให้มีการทำงานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์มีรายได้ในการดำรงชีวิตมีการสร้าง
เสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคลครอบครัวและ
ระบบบริการสุขภาพ 

 
๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงโดย 

(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษาโดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อสร้างความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  

(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียนส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 

(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบตั้งแต่กระบวนการผลิตสรรหาและการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่งรวมทั้ง
ระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียนและ 
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(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกำลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้ งแต่
ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
และความต้องการของตลาดการวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพโดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืนในระยะยาวโดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุขบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ
และการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันพัฒนาศักยภาพของ
ประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื ่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและ
งานวิจัย (Academic Hub) เพื ่อน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้
ความสำคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนัก
ถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที ่เอื ้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจำเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัยและการพัฒนาระบบการดูแลผู้สงูอายุในรูปแบบท่ีหลากหลาย ทั้งในด้าน
การจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มี
ศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้
ชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  มุ ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงานโดย

สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐานปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจน
และสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริงเร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทาง
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้เพิ่มผลติภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อยโดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลติทาง
การเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนท่ีสร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตรลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐานและเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย (๑) 
พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลายโดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและ
การศึกษาขั้นพื้นฐานสวัสดิการสังคมและกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึง
ระบบสาธารณูปโภคกำหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมือง
โดยดำเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนและ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที ่จำเป็นและเหมาะสมตามกลุ ่มเป้าหมาย 
(Customized Welfare) ที่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกันโดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน  (Cost 
Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรสนับสนุนให้เกษตรกร
รายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทำกินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
และเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดันพรบ.ทรัพยากรน้ำพ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกัน
ของหน่วยงานและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมรวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรมเช่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีมรดกและ
ภาษีสิ่งแวดล้อมเป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้
กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำเช่นกฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดกกฎหมายที่ดินเป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อมรองรับความ

เป็นเมืองทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการระบบคมนาคมขนส่งระบบบริหารจัดการสิง่แวดล้อม
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ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมืองรวมทั้งเสริมสร้าง
ความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้าการลงทุนและการบริการโดย
คำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทานและปรับปรุงกฎหมาย
กฎระเบียบรวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอำนวยความสะดวกทางการค้าขนส่งและโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธภิาพ
ต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุนการค้าชายแดนและการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ให้ความสำคัญกับ
นโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพื่อน บ้านรวมทั้ง
ส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมการลงทุน
และสิทธิประโยชน์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้า
ชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียวใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยคำนึงถึงขีดจำกัด

และศักยภาพในการฟื้นตัวปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้โดยสนธิกำลังของทุกภาคส่วนนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาวอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมรวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่า
ของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้กระจายการถือครองที่ดินจัดทำฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้ากำหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสมและกำหนดมาตรการ
ป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืนบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบสร้าง
ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ำจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ำและองค์กรผู้นำคุ้มครองทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวการประมงและวิถีชีวิตของชุมชน
บริหารจัดการแร่โดยกำหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ำแร่มาใช้ประโยชน์คำนึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคตบังคั บใช้
มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มีประสิทธิภาพ
ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดล้อมการศึกษาเพื่อ
สิ่งแวดล้อมมาตรฐานและฉลากสินค้าเป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิตการลงทุนและการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียวส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่
คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการทำการเกษตรกรรมยั่งยืนรวมทั้งส่งเสริม
ภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยเพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศขยะน้ำ
เสียและของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภคเพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการ
ขยะเป็นลำดับแรกโดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งกำจัด ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน
สถานท่ีกำจัดในพ้ืนท่ีวิกฤตสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสมเน้นการแปรรูปเป็นพลังงานสร้างวินัย
ของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืนโดยให้ความรู้แก่ประชาชนและการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทำแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียนหาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในประเด็นการ
ขนส่งข้ามพรมแดนการเคลื่อนย้ายแรงงานการบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหาร
จัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่ม
ศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัยตลอดจนส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติให้ความสำคัญกับการป้องกันน้าท่วม
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วางแผนป้องกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่งพัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตาม
ธรรมชาติและการจัดทำแผนธุรกิจต่อเนื่องรวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิด
ภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใส ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการโดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถ

เข้าถึงเข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้เช่นข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการของทางราชการขอ้มูล
การประมูลโครงการผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรมเช่นคดีที่ไม่ดำเนินการตาม
หลักธรรมาภิบาลคดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่วมกับ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนาอปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคม
และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเช่ือมโยงภาคส่วนต่างๆในระดับพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานท่ีมีคุณภาพรวดเร็วและ
น่าเชื่อถือสามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามประเมนิผล
โครงการใหญ่ ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมากและเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
 
 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

➢แผนพัฒนาภาคเหนือ 
   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาค
ขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค  จัดทำโดยสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ีสมดุล  ยึด
แนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไปด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกอง
ก๋อยนั้นตั้งอยู่ภาคเหนือ  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยมีความสัมพันธ์
กับแผนพัฒนาภาคเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย 
จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหา
ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่นฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ ซึ่งแผนพัฒนาภาคเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้ 
 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ บัญญัติให้
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทำ
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 
๑. แนวคิดและหลักการ 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ มีภูมิคุ้มกันต่อ
ผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด“การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  
ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการ
พัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
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 ๑.๒ หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อสร้าง
โอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย 

(๑) กำหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) กำหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ 

๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
เป็นผลให้จำเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาท่ีสมดุลดังนั้นจึงกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่
ของประเทศ ดังนี ้
 ๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic Corridor) เช่น 
พื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด - สุโขทัย - พิษณุโลก - ขอนแก่น - มุกดาหาร แนวสะพานเศรษฐกิจพื้นที่อรัญประเทศ - สระแก้ว - 
ปราจีนบุรี พื้นที่เศรษฐกิจระนอง - ชุมพร - บางสะพาน แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา - กระบี่ - สุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช และ
แนวสะพานเศรษฐกิจสตูล - สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ - ใต้ (North South Economic Corridor) ได้แก่ แนว
เศรษฐกิจเชียงของ - เชียงราย - พิษณุโลก - นครสวรรค์ - จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจหนองคาย - อุดรธานี - ขอนแก่น - 
นครราชสีมา - จังหวัดปริมณฑล พ้ืนท่ีแหลมฉบัง - ชลบุรี - ฉะเชิงเทรา –สระแก้ว - บุรีรัมย์ - มุกดาหาร 
 ๒.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพื้นที่ชุมชนตามแนว
เขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพื้นที่ เช่น 
การพัฒนาระบบรถราง  เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด 
เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 ๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่ง ยืน ได้แก่ พัฒนา
แหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตรพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 (๑) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และปรับระบบการผลิต ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
อย่างสมดุล เพื่อคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่ งยืน เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์
การเกษตร 
 (๒) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เน้นการพัฒนาบุคลากร โครงสร้าง
พื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการค้า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 (๓) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพื่อรองรับการเชื่อมโยงในระดับนานาชาติ 
 (๔) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เช่น ด้านสุขภาพ  ด้าน
การศึกษา  แรงงาน  ฯลฯ 
 (๕) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่นำไปสู่การ          พึ่งตนเอง  มี
ภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 (๖) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  เน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และ
เตรียมการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ 
 ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด ให้มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ – 
๒๕๕๔ และแผนพัฒนาฉบับท่ี ๑๐ รวมทั้งแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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 (๑) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประกอบเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน มีทิศทางการพัฒนาด้านการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ  พัฒนาบริการพื้นฐานของเมืองและสิ่งแวดล้อม  พัฒนาโครงข่ายคมนาคม และสร้างมูลค่าเพิ่มทางภาคการผลิต
และบริการบนพ้ืนฐานของความรู้และวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
 (๒) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย เชียงราย  พะเยา  แพร่  และน่าน มุ่งพัฒนาเชียงรายให้เป็นประตูการค้า 
การลงทุน  พัฒนาการเกษตรอินทรีย์  พัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนและการท่องเที่ยว  อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น และเร่งฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
 (๓) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย สุโขทัย  ตาก  เพชรบูรณ์  อุตรดิตถ์  และพิษณุโลก  เน้นการสนับสนุน
ให้เกิดความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และน้ำ  สร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวเชิง  ประวัติศาสตร์และศาสนา  การพัฒนาให้
เป็นศูนย์กลางการค้า บริการ การขนส่งและการกระจายสินค้า 
 (๔) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย กำแพงเพชร  นครสวรรค์  พิจิตร  และอุทัยธานี  เน้นพัฒนาข้าวและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตรอย่างครบวงจร  พัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนจากผลผลิตและวัสดุทางการเกษตร  พัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางการกระจายสินค้า  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีความโดดเด่น และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๓.๓ โครงการสำคัญ (Flagship Project)  

(๑) โครงการพัฒนามูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
(๒) โครงการยกระดับสินค้าหัตถกรรมและการท่องเที่ยวล้านนาสู่สากล 
(๓) โครงการพัฒนาเมืองเชียงใหม่-ลำพูน รองรับการเป็นศูนย์กลางความเจริญที่เชื่อมโยงกับ นานาชาติและอนุ

ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน 
(๔) โครงการสืบสานพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมล้านนา 
(๕) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในระดับชุมชน 
(๖) โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการน้ำต้นทุน 

 
➢ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยมี

ความสัมพันธ์กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1เพื่อพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ อารยธรรมและไหมโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
(เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ระยะ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน) 

ได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
เป็นแผนที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดและนำไปสู่การกระตุ้นให้
เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด โดยคำนึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค รวมถึงยุทธศาสตร์รายสาขา รวมทั้งความสอดคล้องกับศักยภาพ 
โอกาส สภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ได้ผ่าน
กระบวนการเห็นชอบร่วมกัน และเป็นท่ียอมรับของทุกภาค 

 
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด 

“ศูนย์กลางการท่องเท่ียว การค้า การลงทุน สูส่ากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สงัคมน่าอยู่ทุกถิน่ที่” 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวม เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศที่สวยงาม มีเสน่ห์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หัตถสร้างสรรค์ 
ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศกาศ 
(MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน (AEC) 
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➢ พัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยมีความสัมพันธ์กับ

แผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่เนื่องจากว่าแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ยัง
มิได้ประกาศใช้ องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยจึงได้นำกรอบจาก แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖4) ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ.2562 มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี มีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร พลังงานสะอาด การค้า เศรษฐกิจอาเซียน การท่องเที่ยว  สังคมคุณภาพ  พัฒนาเมือง
น่าอยู่  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมืองซึ่ง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะ  ปี (พ.ศ.
๒๕61 - ๒๕๖5) ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ.2562 มีรายละเอียดดังนี้  
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮ่่องสอน        หน้า 58 

 

แผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
(ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ. 2562) 

  
๑. วิสัยทัศน์ 
 “เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดประตูสูต่ะวันตก ยกระดับคณุภาพชีวิต  พัฒนาเศรษฐกิจใหย้ัง่ยืน บนพ้ืนฐานแห่งความพอเพียง” 
๒. เป้าประสงค์รวม (Objective) 
 ๑. สรา้งการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการท่องเที่ยวเชงินิเวศ วิถีชีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ เกษตรปลอดภัย และการค้าชายแดน 
 ๒. เพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน โดยเน้นการแก้ไขปญัหาความยากจน การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน 
 ๓. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประเพณีวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ (โดยจัดลำดับความสำคัญ)  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : 
ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวคุณภาพในเชิง
นิเวศ วิถีชีวิตวัฒนธรรม 
สุขภาพ และเกษตร
ปลอดภัย 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
พัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชงินิเวศ 
วิถีชีวิต สุขภาพ เพื่อเพ่ิมรายไดจ้ากการ
ท่องเที่ยว 

ตัวชี้วัดที่ ๑ :  ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของรายได้จากการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ส่งเสริมให้เป็น “เมอืงแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชีวิต  
 วัฒนธรรม และสุขภาพ”  
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ ฟื้นฟู อนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตาม 
           อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุในจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มมีาตรฐาน  ปลอดภัย
และส่งเสรมิให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดป ี
กลยุทธ์ที่ ๑.๔ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และยกระดับผู้ประกอบการด้าน 
 การท่องเที่ยว  
กลยุทธ์ที่ ๑.๕ ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย วนเกษตร เพื่อการท่องเที่ยวชุมชน 
กลยุทธ์ที่ ๑.๖ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัด 
 แม่ฮ่องสอนทั้งในและตา่งประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : 
ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวคุณภาพในเชิง
นิเวศ วิถีชีวิตวัฒนธรรม 
สุขภาพ และเกษตร
ปลอดภัย(ต่อ) 

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคม และสิ่ง
อำนวยความสะดวกเช่ือมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยว 

ตัวชี้วัดที่ ๒ : จำนวนโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีได้รับการพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการ 
 ท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์ที่ ๓ 
ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และ
วิสาหกิจชุมชน 

ตัวชี้วัดที่ ๓ :  ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
OTOP และวิสาหกิจชุมชน 

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ส่งเสริมและยกระดบัผลติภณัฑ์ OTOP และวิสาหกจิชุมชน  
 นวัตกรรมใหม่ ให้ไดม้าตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่า  
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : 
ส่งเสริมและพัฒนาการค้า 
การลงทุน และการค้า
ชายแดน 

เป้าประสงค์ที่๑ 
การค้าการลงทุน มีการขยายตัวเพิม่มาก
ขึ้น 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของมูลค่าการค้าชายแดน 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ :  จำนวนที่เพ่ิมขึ้น
ของผู้ประกอบการ และนักลงทุน 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาระบบ Logistic เพื่อรองรับการเปดิด่านสู่ประเทศ 
เมียนมา, กลุ่ม ASEAN และกลุม่ BIMSTEC 
กลยุทธ์ที่ ๑.๒พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน และ 
 ยกระดับใหเ้ป็นด่านถาวร 
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน  
กลยุทธ์ที่ ๑.๔ ยกระดับความสัมพนัธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการท่องเที่ยว  
 วัฒนธรรมและเปดิประตูสูต่ะวันตก 
กลยุทธ์ที่ ๑.๕ ส่งเสริมการค้าตลาดชุมชน ผลผลิตและผลติภณัฑส์ินค้า 
 เกษตรปลอดภัย 

 เป้าประสงค์ที่ ๒ 
ส่งเสริมพฒันาสนับสนุนผลิตภัณฑแ์ละ
ผู้ประกอบการของจังหวัดแมฮ่่องสอนให้ 
มีศักยภาพสามารถแข่งขันได ้
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒ : 
ร้อยละรายได้ของผู้ประกอบการ
ที่เพ่ิมขึ้น 

กลยุทธ์ ๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ยกระดับผลติภณัฑ์ นวัตกรรม และมาตรฐาน เพื่อ
สามารถแข่งขันได ้
กลยุทธ์ ๒.๒ พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : 
การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน พัฒนาคน สังคม 
การบริการภาครัฐ และ
พลังงานทดแทน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ลดน้อยลง 

ตัวชี้วัดที่ : ๑.๑ ร้อยละที่ลดลง
ของจำนวนครัวเรือนท่ีตกเกณฑ์ 
จปฐ. 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของแรงงานได้รับการพัฒนา
ทักษะการประกอบอาชีพ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑  ส่งเสริมครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ใหม้ีรายไดเ้พิ่มขึน้ โดยการ 
 เพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตทางการเกษตรและแปรรูปสินค้า 
 เกษตรปลอดภัย และพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน  
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ สง่เสริมให้ประชาชนมีไฟฟ้า และนำ้เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค 

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ : ร้อยละของ
ผู้เรยีนผ่านเกณฑม์าตรฐานของ
ประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ : อัตราการเรยีน
ต่อของนักเรียนในแต่ละระดับ
เพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๓: อัตราการ 
มีงานทำของนักศึกษาท่ี 
จบการศึกษาแล้ว 

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ : พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้งในและนอกระบบ โดยบูรณา 
 การความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ : เพิม่โอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ เพื่อรองรับการเป็น 
 ประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ : พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สภาพแวดล้อม สิ่งอำนวย 
 ความสะดวกทางการศึกษา และสง่เสริมเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
กลยุทธ์ที่ ๒.๔: เพิ่มโอกาสและพัฒนาทักษะในการทำงานให้กับนักเรียน  
                    นักศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ ๓ 
ประชาชนไดร้ับการบริการภาครัฐอย่าง
ทั่วถึง   

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ : อัตราการตาย
ของทารก ต่อการเกิด มีชีพ 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ : จำนวน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูง 
อายุ ได้รับบริการเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข และระบบการให้บรกิารที่ม ี
 คุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาระบบสวัสดกิาร การบริการภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อแก้ไข
ปัญหาและยกระดับคณุภาพชีวิตประชาชน  
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ ส่งเสริมใหผู้้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ได้รับบริการภาครัฐ 
 อยา่งทั่วถึง 
กลยุทธ์ที่ ๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัด  
 แม่ฮ่องสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : 
การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน พัฒนาคน สังคม 
การบริการภาครัฐ และ
พลังงานทดแทน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต  

เป้าประสงค์ที่ ๔ 
การสืบทอดศาสนา คณุธรรม จรยิธรรม 
ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดที่ ๔ : จำนวนกิจกรรม
การสืบทอดทางศาสนา ศิลปะ 
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่ม
ชาติพันธ์ุ 

กลยุทธ์ที่ ๔ : ส่งเสริมใหม้ีกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ ศาสนา  ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ของกลุ่มชาติพันธ์ 

เป้าประสงค์ที่ ๕ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราช 
ดำริ โครงการตามพระราชดำริ โครงการ
หลวง และโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวง ขยาย 
ผลสู่ชุมชน/หมู่บา้น และสถาน 
ศึกษาในพื้นที่อย่างท่ัวถึง 

ตัวชี้วัดที่ ๕ : จำนวนที่เพ่ิมขึ้น
ของชุมชน/หมู่บ้าน สถานศึกษา 
ที่ได้รับการ 
ขยายผลการเรียนรู้ตามแนว
พระราชดำริและโครงการหลวง 

กลยุทธ์ที่ ๕ : ขยายผลการเรยีนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการตาม
พระราชดำริ โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงสู่พื้นที่
เป้าหมาย 

เป้าประสงค์ ที่ ๖ 
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน 

ตัวชี้วัดที่ ๖ : ระดับความสำเร็จ
ในการส่งเสริมพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน 

กลยุทธ์ที่ ๖ : พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการใช้พลังงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : 
การจัดการ อนุรักษ์  
ฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ : 
เพิ่มความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

ตัวชี้วัด : ๑. จำนวนพื้นที่ป่าไม่
ถูกบุกรุกทำลายเพิม่มากข้ึน  
ตัวชี้วัด : ๒ร้อยละของจำนวนวันที่
มีปรมิาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย
รายวันอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ปลูกปา่สร้างรายได้ พัฒนา  ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๒ ป้องกันและแกไ้ขปัญหาหมอกควันไฟป่าโดยกระบวนการมี 
 ส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่ ๓ การบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชนและขยะอันตราย 
กลยุทธ์ที่ ๔ การจดัการทรัพยากรลุ่มน้ำ 
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมเกษตรกรปลกูพืชเชิงวนเกษตรและให้คนอยูร่่วมกับป่าได้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์
  ตัวชี้วัด : 3 จำนวนการเกิดจุดพิกัด

ความร้อน (Hotspot) ในจังหวัด 
ตัวชี้วัด : 4 ระดับความสำเร็จในการ
บริหารจดัการขยะ 
ตัวชี้วัด : 5 ระดับความสำเร็จของ
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรลุ่มน้ำ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  
การพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงภายในและตาม
แนวชายแดน 

เป้าประสงค์ที่ ๑  
ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้
เกิดขึ้นในสังคม 
 

ตัวชี้วัดที่ ๑ : จำนวนกิจกรรมการ
จัดงานเชิดชูสถาบันพระมหากษตัริย์ 
และสร้าง 
ความปรองดองสมานฉันท์ 

กลยุทธ์ท่ี ๑ : การปกป้องสถาบันและการปรองดองสมานฉันท์ 

เป้าประสงค์ที่ ๒  
หมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดภัยยาเสพตดิ 

ตัวชี้วัดที่ ๒ : ร้อยละของจำนวน
หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพ
ติด 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ : ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ 

เป้าประสงค์ที่ ๓  
สร้างความมั่นคง ความสงบเรียบรอ้ย 
และความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ : ร้อยละที่ลดลงของ
การเกิดคดีประทุษร้ายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลงั 
๓ ป ี
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ : เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วดั กลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  
การพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงภายในและตาม
แนวชายแดน(ต่อ) 

 ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ : จำนวนผู้หลบหนี
เข้าเมือง และแรงงานต่างด้าวผดิ
กฎหมายลดลง 

 

เป้าประสงค์ที่ ๔  
ผลกระทบจากสาธารณภัยลดลง 

ตัวชี้วัดที่ ๔ :ร้อยละของชุมชนที่
ได้รับการส่งเสรมิให้เป็นเครือข่าย
เตือนภัย 
 

กลยุทธ์ที่ ๔ : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั และการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

เป้าประสงค์ที่ ๕  
หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริและ 
หมู่บ้านยามชายแดนสามารถพ่ึงพาตนเอง
ได ้

ตัวชี้วัดที่ ๕ : จำนวนหมู่บ้านทีไ่ดร้ับ
การส่งเสริมและพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ
และหมู่บา้นยามชายแดน 
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์รวม 
 

เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด/เป้าหมายรวม ๔ ปี 
ค่าฐาน 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ค่าเป้าหมายรายปี 

2561 256๒ 256๓ 256๔ 
๑. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
วิถีชีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ เกษตรปลอดภัย และการค้าชายแดน 

การเติบโตของเศรษฐกิจ 
เป้าหมาย ๔ ปี  

๔.๐๗ ๑.๙๐ ๒.๐๕ ๓.๕ ๔.๐๐ 

มูลคา่การค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน  927,980,724.44 ๕%     ๕%    ๕%  ๕%  
รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  3,459.42 ๕% ๕% ๕% ๕% 

๒. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเน้น 
การแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาคน สังคม การ
บริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน 

ค่าเฉลี่ย O-Net ม.๓ สูงขึน้ร้อย
ละ ๑ ต่อปี  

๔๑.๔๖% 1% 1% 1% 1% 

ร้อยละท่ีลดลงของจำนวน
ครัวเรือนยากจนที่ต่ำกว่าเกณฑ์ 
จปฐ. 
 

๕๐% ๖๐% ๗๐% ๘๐% ๙๐% 

อัตราการตายของทารก ต่อการ
เกิดมีชีพ ๑,๐๐๐ คน  

๑๐/๑๐๐๐ ประชากร ๙/๑,๐๐๐  
คน 

๘/๑,๐๐๐ 
คน 

๗/๑,๐๐๐  
คน 

๖/๑,๐๐๐  
คน 

๓. เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ประเพณีวัฒนธรรมอย่างย่ังยืน 

พ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๗ของพื้นที่ 

๘๗.12 ๘๗ ๘๗ ๘๗ ๘๗ 
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 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยมีความสัมพันธ์กับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านสานต่อแนวทาง
พระราชดำริ  ด้านการศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬาด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดีด้านการรกัษาความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ดังนี ้
 

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและแหล่งน้ำ 
๑.๑)  ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ 
๑.๒)  ก่อสร้างศาลาประชาคม และสิ่งสาธารณประโยชน์ 
1.3)  พัฒนาระบบจราจร 
1.4)  การบริหารจัดการน้ำอุปโภคและบริโภค 
1.5)  เพิ่มศักยภาพระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
1.6)  เพิ่มศักยภาพระบบสื่อสาร 
1.7)  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 

๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอาชีพและรายได้ของราษฎร 
๒.๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการทำอาชีพเกษตรกรรมแบบยั่งยืนและพอเพียง 
๒.๒)ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนมีรายได้มากกว่ารายจ่าย 
๒.๓)  ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ปุ๋ยเกษตรอินทรีย์และสารชีวภาพ 
๒.๔) ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 

๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการและการสงเคราะห์ ตลอดจนอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมอันดีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓.๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กนักเรียนทั้งในระบบและนอกระบบ 
๓.๒)  ส่งเสริมสนับสนุนสุขภาพอนามัยของประชาชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๓.๓)  สวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ 
๓.๔)  ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียว 
๔.๑)  ส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.๒)  ปรับปรุงเส้นทางและภมูิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว 
๔.๓)  ส่งเสรมิการท่องเที่ยวตามวถิีชุมชน 

๕)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดูแล รักษาสร้างจิตสำนึกบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

๕.๑)  กำหนดพื้นที่ป่าต้นน้ำอนุรักษ์และรณรงค์การปลูกป่าเพิ่มเติม สร้างจิตสำนึกการบริหารจัดการดูแล
รักษาป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร แม่น้ำลำคลองและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 

๕.๒)  การบริหารจัดการ และสร้างจิตสำนึกด้านมลพิษและสิ่งปฏิกูลในชุมชน 
๖)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านเมืองการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความ

มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๖.๑)  เพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาอบรมให้กับสมาชิกคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง เพื่อการ

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๖.๒)  การมีส่วนร่วมและรับรู้ข่าวสารเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ 
๖.๓)  ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
6.4)  การพัฒนาสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ และปลอดภัย 
6.5)  การพัฒนาระบบการเมืองการปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาไว้ว่า 

“สาธารณูปโภคครบครนั  การศึกษาโดดเด่น  เศรษฐกิจพึ่งพา ชีวิตพอเพียง” 

 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ได้จัดทำกระบวนการระดมความคิดเห็นในการกำหนดวิสัยทัศน์ของประชาชน โดย
กระบวนการประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อระดมความคิดเห็นจากประชาคมในระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลสามปี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย โดยยังยึด
แนวยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภอสบเมย เป็นแนวปฏิบัติสำคัญ เช่นที่ได้เคยปฏิบัติมาตามธรรมเนียมประเพณีทาง
ราชการ โดยไม่ละเลยความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกข้ันตอนแต่ประการใด 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและแหล่งน้ำ 
แนวทางที่  1   ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน , สะพาน , ท่อระบายน้ำรางระบาย 
แนวทางที่  2   ก่อสร้างศาลาประชาคม  และสิ่งสาธารณะประโยชน์ 
แนวทางที่  3   พัฒนาระบบจราจร 
แนวทางที่  4   การบริหารจัดการน้ำอุปโภคและบรโิภค 
แนวทางที่  5   เพิ่มศักยภาพระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
แนวทางที่  6   เพิ่มศักยภาพระบบการสื่อสาร 
แนวทางที่  7   ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจอาชีพและรายได้ของราษฎร 
แนวทางที่  1   ส่งเสรมิสนับสนุนการทำอาชีพเกษตรกรรม 
แนวทางที่  2   สนับสนุนส่งเสรมิให้ประชาชนมีรายได้มากกว่ารายจา่ย 
แนวทางที่  3   ส่งเสรมิสนับสนุนการใช้ปุ๋ยเกษตรอินทรีย์และสารชีวภาพ 
แนวทางที่  4   ส่งเสรมิสนับสนุนกลุม่อาชีพกสิกรรม  ปศุสัตว ์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาสาธารณสุขสวัสดิการและการสงเคราะห์ตลอดจน 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางที่  1   ส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาให้กับเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กนักเรยีนทั้งในระบบและนอกระบบ 
แนวทางที่  2   ส่งเสริมสนบัสนุนสุขภาพอนามัยของประชาชนและเสรมิสร้างความเขม้แข็ง  ของชุมชน 
แนวทางที่  3   สวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ 
แนวทางที่  4   ส่งเสริมสนบัสนุนศาสนาและศลิปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
                 แนวทางที่  1  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางที่  2  ปรับปรุงเส้นทางและภมูิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว 
    แนวทางที่  3  ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดูแล  รักษาสร้างจิตสำนึก  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

แนวทางที่  1  กำหนดพื้นที่ป่าต้นน้ำอนุรักษ์และรณรงค์การปลูกป่าเพิ่มเติม  สร้างจิตสำนึกให้มี
การบริหารจัดการดูแลบำรุงรักษาป่าไม้  ต้นน้ำลำธาร  แม่น้ำลำคลอง และ  
สิ่งแวดล้อมร่วมกัน 

      แนวทาง ท่ี  2  การบริหารจดัการ  และสรา้งจิตสำนึกด้านมลพิษและสิ่งปฏิกลูในชุมชน 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเมืองการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 

แนวทางท่ี  1   เพ่ิมศักยภาพด้านการศึกษาอบรมให้กับสมาชิกคณะผู้บริหาร พนักงานส่วน 
       ตำบลและลูกจ้าง เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ 
แนวทางท่ี   2  การมีส่วนร่วมและรับรู้ข่าวสารเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ 

แนวทางที่   3  ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 
แนวทางที่   4  การพัฒนาสถานที่ทำงานให้น่าอยู่  และปลอดภัย 
แนวทางที ่  5  การพัฒนาระบบการเมืองการปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๓  เป้าประสงค์ 
  ๑)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

๒)  ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
๔)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟ้ืนฟู 
5)  ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง มีการสนับสนุนด้านสารณสุขเพียงพอ 
6)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

 ๒.4  ตัวช้ีวัด 
   ๑)  ประชาชนในเขตองค์การบรหิารส่วนตำบลกองก๋อยมีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพิ่มมากข้ึน 
         ร้อยละ  ๕ 
   ๒)  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยมีโครงสร้างพื้นฐานใหป้ระชาชนได้ใช้บริการ 
                          ร้อยละ  ๘๐  

   ๓)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
   ๔)  ประชาชนในเขตองค์การบรหิารส่วนตำบลกองก๋อยร้อยละ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการ  
                           พัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
   ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ร้อยละ  ๑๐  
   ๖)  ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๕  และพึ่งตนเองได้มากข้ึน 
   ๗)  ชุมชนในเขตองค์การบริหารสว่นตำบลกองก๋อยร้อยละ  ๖๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
   ๘)  การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยมผีลการปฏิบัติงานท่ีมปีระสิทธิภาพ 
                          สูง ร้อยละ  ๖๐  
 

 ๒.5  ค่าเป้าหมาย 
  ๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
   - ค่าเป้าหมาย  จำนวน     โครงการ 
  ๒)  ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
   - ค่าเป้าหมาย  จำนวน       โครงการ 

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
   - ค่าเป้าหมาย  จำนวน       โครงการ 

๔)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟ้ืนฟู 
   - ค่าเป้าหมาย  จำนวน       โครงการ 
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  5)  ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง มีการสนับสนุนด้านสารณสุขเพียงพอ 
   - ค่าเป้าหมาย  จำนวน       โครงการ 

6)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
   - ค่าเป้าหมาย  จำนวน       โครงการ 
 ๒.๖  กลยุทธ์ 

๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรเพื่อการอุปโภคและ
บริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 

๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๓) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตาม

มาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๔)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม  เกิดพันธุ์

พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงข้ึน โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
๕)  ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพมีมาตรฐานสากล

โดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
๖)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรและเพิ่มช่องทางตลาด 
๗)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่วยและเพื่อการ

อนุรักษ ์
๘)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง 
๙)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
๑๐)  ส่งเสรมิ  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  

ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรภีาพของประชาชน 
๑๑)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
๑๒)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๑๓)  ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
๑๔)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) 
๑๕)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดแูล

สุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจ
สุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

๑๖)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและ
ความต้องการของประชาชน 

๑๗)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
๑๘)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช  

โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
๑๙)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่  ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๒๐)  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   
๒๑)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ ่มพูนความรู้ เพื ่อยกระดับ

ประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 
๒๒)  บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๒๓)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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  ๒๔)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องใน
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

๒๕)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ โดยสร้างความ
อบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๒๖)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

๒๗)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ 

๒๘) รณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุก
ระดับ   

๒๙)  จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของอบต.กองก๋อย มีความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส 
และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะหจ์ุด
แข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน      ของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นใน
ปัจจุบันโดยเป็นการตอบคำถามว่า   “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการ
กำหนดการดำเนินงานในอนาคตต่อไป ทั ้งนี ้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง 
(Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็น
เครื่องมือ 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ 
เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การ 

บริหารส่วนตำบลกองก๋อย โดยใช้เทคนิค SWOT analysis มีดังนี ้
 จุดแข็ง Strengths : S 
  ๑.  มีงบประมาณที่จัดเก็บโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเอง  และมีอิสระในการบริหารจัดการ
งบประมาณภายใต้กฎหมาย  ระเบียบ  ผู้กำกับดูแล   

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.   

เป้าประสงค ์

ตวัช้ีวดั 

ค่าเป้าหมาย 

จดุยืนทางยุทธศาสตร ์
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พิจารณาจาก  งบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง  ได้แก่  ภาษีโรงเรือน  ภาษีบำรุงทอ้งที่  
ภาษีป้าย  ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ ซึ่งรายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดเก็บของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  ส่วน
การคลัง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญจึงมีงบประมาณในการใช้จ่ายตามภารกิจ  หน้าที่  โดยการจัดทำข้อบัญญัติ
งบประมาณประจำปีขององค์กร ตามกรอบของกฎหมาย 

๒.  มีการจัดเก็บข้อมูล  ปัญหา  ความต้องการของประชาชนเองผ่านทางประชาคมหมู่บ้าน   
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย เน้นที่การตอบสนองความต้องการของประชาชน

ภายใต้หลักการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นสำคัญ  จึงมีการลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเป็นประจำทุกปี  จึงทำให้มี
ข้อมูลความต้องการพัฒนา  การแก้ไขปัญหา  ข้อร้องเรียน  ข้อคับข้องใจท่ีต้องดำเนินการแก้ไขให้ประชาชน  ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่
สำคัญในการพัฒนา 

๓.  มีศักยภาพด้านทรัพยากร  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  และอุปกรณ์สำนักงานทีส่ะดวกและทันสมัย 
  ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพต้องเกิดจากปัจจัยสนับสนุนท่ีดี  นั่นคือ  การมีเครื่องมือ  อุปกรณ์ที่สามารถนำไปใช้
ได้ตรงตามลักษณะงานและเหมาะสมต่อกาลเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยมีการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  รวมถึงอุปกรณ์อำนวย
ความสะดวกที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน   

๔. การมอบอำนาจและการลดขัน้ตอนการทำงาน 

  การมอบอำนาจและการลดขั ้นตอนการทำงาน  ถือเป็นกระบวนการในการเปิดโอกาสให้
บุคลากรขององค์กรได้เข้ามามีส่วนช่วยในการคิด  การวางแผน  และการตัดสินใจในงานต่าง ๆ ที่ เขามีส่วนร่วม
อยู่ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดี  มีความภาคภูมิใจและรับผิดชอบต่องานอย่างเต็มที่  มีการตัดขั้นตอนการทำงานที่ไม่
จำเป็นออก  ลดความซ้ำซ้อน  กระชับ  ทำให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน  และการให้บริการแก่ประชาชนที่ดี
และท่ัวถึง 

  ๕.  ชุมชนมีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของตนเอง  
  ชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งทางด้านภาษา 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 
  ๖. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ 
  ชุมชนมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ แร่ธาตุ  โป่งน้ำร้อน 

ล่องแก่งทางธรรมชาติ  เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทางธรรมชาติ 
  ๗. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
  ชุมชนมีความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำ

กิจกรรมต่างๆในชุมชน 

การประเมินจุดอ่อน (Weaknesses  Analysis : W) 
 ๑. การขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ในบางตำแหน่งและบุคลากรยังขาดความรู้ความชำนาญ

ในการปฏิบัติงานรวมท้ังการขาดการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
 การปฏิบัติงานเป็นกระบวนการในการบริหารงานให้ประสบผลสำเรจ็และเกดิประสิทธิภาพ  ส่งผลดีตอ่

องค์กรและประชาชน องค์กรจึงต้องพิจารณาถึงภารกจิ  หน้าท่ีและการจัดหาบคุลากรในบางตำแหน่งเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรในอนาคตตามภารกจิถ่ายโอนท่ีมีและปริมาณงานในอนาคต 
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๒.ข้อจำกัดของงบประมาณในการพัฒนา 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย เป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นขนาดกลางมีพื้นที่การดูแล ๓๖๔.๕๓ ตาราง
กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่า ภูเขาสูง รายได้จากการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นเองมีการจัดเก็บได้น้อยไม่เพียงพอต่อการนำ
รายได้เพื่อไปพัฒนาท้องถิ่น (รวมเงินแต่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่ต้องจัดทำตามกฎหมาย  ภารกิจถ่ายโอน และนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่นหลายประการ ซึ่งปริมาณงบประมาณที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในปีที่ผ่าน
มาได้มีการประสานงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหลายโครงการ บางโครงการได้รับการ
สนับสนุน แต่บางโครงการต้องชะลอไว้ก่อนเนื่องจากต้องจัดสรรงบประมาณให้แก่ท้องที่อื่น ๆ ด้วย  จึงทำให้ปัญหาบางอย่าง
ไม่ได้การแก้ไข หรือศักยภาพที่มีอยู่ไม่ได้รับการพัฒนา ก่อให้เกิดข้อเรียกร้องจากประชาชน 

 ๓. ประชาชนประสบปญัหาในการประกอบอาชีพทางการเกษตร คือผลผลิตการเกษตรตกต่ำ 
 ๔. ประชาชนขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน 
 ๕. การคมนาคมยังมีความยากลำบาก ในพื้นที่สูง 

โอกาส   (Opportunities:  O) 
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่น 

ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เป็นต้น 
๒.  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๓.  รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการกระจายอำนาจการบริหารให้ท้องถิ่นดำเนินการเองตามที่กฎหมาย และ
ระเบียบกำหนด  
  ๔.  รัฐบาลสนับสนุนให้แตล่ะท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และ ถ่ายทอดวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่นมากข้ึน 
  ๕.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 

๖.  รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสำคัญในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗.  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน “โครงการเศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดำรัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 
๘. รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญกบัการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

 
ปัญหาอุปสรรค  ( Threats :  T ) 

๑. สภาวะการทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับภมูิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

๒. สภาวะการทางการเมืองส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

๓. การเปลีย่นรัฐบาลทำให้นโยบายเปลี่ยนแปลง และไม่ต่อเนื่อง 
๔.  มีข้อจำกัดดา้นงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ 
๕.  ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมตา่งชาติ ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐาน ทาง 

วัฒนธรรมที่มีอยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน 
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 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยนั้น ได้ทำการ
ประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบขายและปริมาณของ

ปัญหา/ความต้องการ 
พ้ืนที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ำใน
การเกษตรและนำ้ประปา
สำหรับอุปโภค-บรโิภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ไดม้าตรฐาน 

- แหล่งน้ำและน้ำประปาใน
การอุปโภค-บริโภค 

- ในเขตอบต. - ประชาชนมีแหล่งน้ำ
และมีน้ำประปาใช้ 
อย่างพอเพียงม ี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถ
ดำเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะ 
ในเขตอบต. 

- ทางและที่สาธารณะ 
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได ้

๓) ชุมชนขยายมากข้ึนระบบ
ระบายน้ำยังไม่เพยีงพอ เกิด
การอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความรำคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ำ - พื้นที่ในเขตอบต. - มีรางระบายนำ้
สามารถระบายน้ำได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไมส่่ง
กลิ่นเหม็นก่อความ
รำคาญ 

๔) ประชาชนต้องการเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้น
และอบต. ไมส่ามารถ
ดำเนินการไดเ้นื่องจากพ้ืนท่ียัง
ไม่เป็นท่ีสาธารณะจะ
ดำเนินการได้กต็่อเมื่อต้องเป็น
ที่สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ดำเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 
 

๒. ด้านงานส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตอบต. ในพื้นทีไ่ม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่  โรค
ระบาด  โรคตดิต่อ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วยเป็น
โรคเรื้อรังแนวโน้มที่เพิม่ขึ้น 
เช่น เบาหวาน  ความดัน 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูป้่วย 
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ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบขายและปริมาณของ

ปัญหา/ความต้องการ 
พ้ืนที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๓) ปริมาณขยะเพิ่มมากข้ึน  - ในเขตอบต. - ปริมาณขยะถูกกำจัด
ให้หมดด้วยวิธีการที่
ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขตอบต. - ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางราย 
มีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่อยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

๖) ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ำท่ียังไมส่ะอาด
และมสีิ่งเจือปน เช่น จากน้ำฝน 
น้ำท่ีไม่ได้คณุภาพ  
มีตะกอน  

- การอุปโภค-บรโิภค - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนบริโภคน้ำ 
ที่สะอาดถูกสุขลักษณะ 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียนการสอน
ยังไม่พอเพียง เด็กนัก 
เรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อใน
ระดับทีสู่งกว่าขั้นพ้ืนฐาน และ 
ขาดงบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการ 
สอนที่พอเพียง เด็ก
นักเรียนได้รับการ 
ศึกษาที่สูงขึ้น  
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

๒) เด็กและผูสู้งอายุบางครอบครัว 
ผู้สูงอายุอยู่ตามลำพัง และ
รับภาระในการดแูลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตอบต. 

- ผู้สูงอายุและเด็กได ้
รับการดูแลที่ด ี

 ๓) ผู้พิการไมไ่ด้รับความช่วยเหลือ
ในดำรงชีวิต 

 - ผู้พิการในเขตอบต. - ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ดำรงชีวิตและทั่วถึง 

๔) เยาวชนและวยัรุ่นตดิเกมส์ สิ่ง
ลามก  บุหรี่ เหล้า สาเสพติด และ
ท้องก่อนวัยอัน 
สมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขตอบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี
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ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบขายและปริมาณของ

ปัญหา/ความต้องการ 
พ้ืนที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๓. ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเท่ียว 

๑) ประชาชนไมม่ีการวางแผน
ในการดำเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขตอบต. - ประชาชนสามารถ 
วางแผนการดำเนินงาน
ได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการ
ทำกิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขตอบต. - มีแหล่งเงินทุนในการ
ทำกิจการและประกอบ
อาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จำหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชย กรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จำหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลติทางการเกษตร 
ราคาตกต่ำระยะทางในการ
ขนส่งผลผลติไกลจากแหล่ง 
รับซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

๕) ค่าแรงต่ำค่าครองชีพสูง 
ขาดแคลนการจ้างงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพรับ 
จ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น 
เหมาะสมกับค่า 
ครองชีพ มีการจ้างงาน
มากขึ้น 

๖) ครัวเรือนมีรายไดเ้ฉลีย่ 
ต่อปี ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท    

- ประชาชนท่ีมีรายได ้
ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตราฐานรายได ้

 ๗) ในเขต อบต.มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว แต่ยังไม่ได้รับการ
จัดการที่ด ี

- การท่องเที่ยว - ในเขตอบต. - มีการจัดการแหล่ง 
ท่องเที่ยวในเขตอบต.
และส่งเสรมิกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่ดมีาก 
ขึ้น 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณของ
ปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๔. ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมเีพิ่ม
มากขึ้นอาจทำให้เกิดอุบัตเิหตุ
ขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไปมา
บนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ
เพื่อเตือนให้ระมัดระวัง 

๒) มีการทำลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษาความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การตดิตั้ง
กล้องวงจรปิด  การให้
ผู้นำ อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลา
วิวาท 

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

1) พื้นที่ป่าไม้ถูกตดัทำลาย - ป่าไม ้ - พื้นที่ในเขตอบต. - ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟู 
ให้มีจำนวนและพื่นที่
เพิ่มมากข้ึน   

2) มีปัญหาเรื่องขยะและน้ำ
เสียเพิม่มากข้ึนส่งกลิ่นเหม็น
รำคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ีอบต. 

- ปัญหาขยะและ 
น้ำเสียลดลง
ผู้ประกอบการสามารถ
กำจัดขยะและน้ำเสีย
เองได้โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชน  

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี 
ประเพรีและ๓มิปญัหาท้องถิ่น
ถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพรีและ๓มิปญัหา
ท้องถิ่น ถูกลืมเลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขตอบต. - ยกย่อง เชิดชูคนด ี
หรือปราชญ์ชาวบ้านใน
โอกาสต่างๆ เพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี  
ประเพรีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและ 
คงอยู่สืบไป 
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ย ุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ย ุทธศาสตร์
กล ุ ่มจ ังหวัด 
ม ี  ๓ 
ยุทธศาสตร์ 
ย ุทธศาสตร์
จังหวัด มี 5 
ยุทธศาสตร์ 

ย ุทธศาสตร์
ก า รพ ัฒนา
ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด มี 
๗ ยุทธศาสตร์ 
 

ย ุทธศาสตร์
ก า ร พ ั ฒน า
อปท. 

ย.๑การ
เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

ย.๒ การสร้าง
ความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อม
ล้ำในสังคม 

ย.๖ การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตปะระพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

แผนพ ัฒนา
เศรษฐก ิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

ย.๔ การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

ย.๕ การเสริมสร้าง
ความม่ันคง
แห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่
ความม่ันคงและ
ยั่งยืน 

ย.๓ การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ด้านความมั่นคง 

ย.๑ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวคุณภาพในเชิง

นิเวศและสุขภาพ 

ย.๒ส่งเสริมและ
พัฒนาการค้า การลงทุน

และการค้าชายแดน 

ย.๓การแก้ไขปัญหาความยากจนพัฒนาคน 
สังคม การบริการภาครัฐและพลังงาน

ทดแทนเพื่อยกระดบัคุณภาพชวีิต 

ย.๔การจัดการ อนุรกัษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน 

ย.๕การพัฒนาเพือ่เสริมสร้างความ
มั่นคงภายในและตามแนว

ชายแดน 

ย.๑การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานและ

สาธารณูปโภค 

ย.๒การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจการค้าการ

ลงทุนยั่งยืน 

ย.๓การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคมให้มีคุณภาพ 

ย.๔การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ส่งเสริมศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี 

 ย.๕การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ย.๖การพัฒนาดา้น
การท่องเท่ียว 

ย.๗การพัฒนา
บริหารจัดการ

ท้องถ่ินทีดี 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 6 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 7 

 
 
 
 
 

ย.7 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบ          
โลจิสติกส์ 

ย.8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม 

ย.๙ การพัฒนา
ภาคเมืองและ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

ย.๑๐ ความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน

ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
ด้านการปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบ 

ย.๑ ส่งเสริมการฟื้นฟูและ
อนุรักษ์แบบองค์รวม เพื่อ
สร้างสรรค์บรรยากาศที่สวยงาม 
มีเสน่ห์ 

ย.2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและ
บริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้น
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  หัตถสร้างสรรค์ 
ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว 

ย.3 ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมสุขภาพ 
อุตสาหกรรมการตัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรม
บริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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(ต่อ)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ย ุทธศาสตร์
ก า ร พ ั ฒน า
อปท. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา

และวัฒนธรรม 

การพัฒนาคนและ
สังคม 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ไฟฟ้าและน้ำเพื่อ

อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

เพื่อให้ประชาชน
มีการศึกษารับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

เพื่อให้ประชาชน
มีสุขภาพที่ดี

ปลอดจากโรค 
จัดการสิ่งแวดล้อมไม่เป็น

พิษและคงความเป็น
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

อบต.กองก๋อย มีศักยภาพใน
การให้บริการสาธารณะโดย
ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน 

เพื่อให้มีแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติและ

วัฒนธรรมได้มีโอกาส
ต้อนรับผู้มาเยือน 

ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันมี
รายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต 

ส่งเสริมสืบทอด ประเพณี
ศาสนาและวัฒนธรรมให้

มีความยั่งยืน 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

การพัฒนาคนและ
สังคม 

 

แผนงาน แผนงาน 
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานงบ
กลาง 

ผ ล ผ ล ิ ต /
โครงการ 

๑.ก่อสร้าง ถนน คสล.ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินถนนลูกรังที่ชำรุด
ให้อยู่ในสภาพดี ได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย,ก่อสร้าง/ปรับปรุงราง
ระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพได้
มาตรฐานและปลอดภัย 
๒.ขยายเขตไฟฟ้า ติดต้ังปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟกิ่งให้
อยู่ในสภาพดี ได้มาตรฐาน 
๓.ก่อสร้างกล่องเกเบียน ก่อสร้างถัง
เก็บน้ำ ถังไฟเบอร์กลาส ขุดลอกลำ
เหมืองและพนังกั้นน้ำ 

๑.ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาใน
ทุกระดับทั้งในและนอกระบบ 
สนับสนุนอาหารเสริมนมและ
อาหารกลางวัน 
๒.ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาป้องกัน
ยาเสพติด ส่งเสริมกิจกรรมการ
ควบคุมโรคทั้งติดต่อและไม่ติดต่อ 
ซ่อมแซมศาลาประชาคม ซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนเบี้ย
ยังชีพให้แก่ผู้ชรา ผู้ติดเชื้อเอดส์      
ผู้พิการ สนับุสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
๓.ส่งเสริมกิจกรรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

๑.จัดหาเครื่องใช้
สำนักงาน 
๒.พัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพ
บุคลากรด้วยการ
อบรม ,จัด
กิจกรรมวัน
ท้องถ่ินไทย 
๓.เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใน
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลกอง
ก๋อยรวมทั้งอุดหุน
ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสาร 

 

๑.อบรม
อาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า ,
จัดทำหลุมขยะ 
ปลูกป่าจัดทำ
แนวกันไฟ 

๑.ฟื้นฟู
ส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยวและ
ประชาสัมพนั
ธ์ 

๑.ส่งเสริมความรู้
กลุ่มอาชีพ
ซ่อมแซมตลาด
สด 

๑.ส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมงานรัฐพิธี 
กิจกรรมวันเด็ก แห่
เทียนเข้าพรรษา 
ประเพณีลอยกระทง 
งานเฉลิมพระเกียรติ
ในวโรกาสต่างๆ  

แผนงาน
การเกษตร 

เป้าประสงค์ 
 

กลยุทธ์ 
 

การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ 
ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  
 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

 

การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ที่ (        ) 

การพัฒนาบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
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      รายละเอียดยทุธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว
คุณภาพในเชิง
นิเวศ วิถีชีวิต
และสุขภาพ 

กาพัฒนา
ระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ประชาชนมี
ถนน ไฟฟ้า 
และน้ำเพื่อ
อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

จำนวน
โครงการที่
ดำเนินการ
และจำนวน
ครัวเรือนท่ีมี
ถนน ไฟฟ้า 
น้ำเพื่อการ
อุปโภค
บริโภค 

12 24 36 48 60 ปีละ 12 
โครงการ 

สำรวจด้าน
การ
ก่อสร้าง 
ซ่อมแซม
ปรับปรุง
ถนน 
สะพานท่อ
ระบายน้ำ 
การจัดทำ
ให้มีน้ำเพื่อ
การอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 
และเพิ่ม
ศักยภาพ
ระบบไฟฟ้า
ให้เพียงพอ
ต่อการ
อุปโภค
บริโภค 

1.ก่อสร้าง 
ซ่อมแซมถนน 
คสล.ม.1 - 9 
2.ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ดิน 
3.ปรับเกลี่ย
ถนนดิน 
4.ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ 
5.ขุดถนนดิน 
6.ก่อสร้างทาง
ลูกรังบดอัด 
7.ก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม 
8.ก่อสร้าง
ระบบประปา 
หมู่ที่ 1 - 9  
9.ก่อสร้างพนัง
กั้นน้ำที่ทำกิน
และพื้นที่
การเกษตร 
 

กองช่าง สำนักงาน
ปลัด 

แบบ ยท. 03 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 25665 

การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน พัฒนา
คน สังคม การ
บริการจาก
ภาครัฐและ
พลังงาน
ทดแทน เพื่อ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

กาพัฒนา
คุณภาพคน 
สังคมชุมชน
ให้มี
คุณภาพ 

การพัฒนา
คนและ
สังคม 

-ประชาชนมี
การศึกษาและ
รับรู้ข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 
-ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปลอดจากโรค 
- อบต.กอง
ก๋อยมี
ศักยภาพใน
การให้บริการ
สาธารณะโดย
ตอบสนอง
ความต้องการ
ของประชาชน 

จำนวน
ประชาชน
และเยาวชน
ที่ได้รับการ
ส่งเสริม
การศึกษา
อย่างทั่วถึง 
-จำนวน
โครงการทีไ่ด้
ดำเนินการ
เพื่อส่งเสริม
สุขภาพ
อนามัย
ประชาชน
ตอบสนอง
การบริการ
สาธารณะ
ของ
ประชาชน 

12 24 36 48 60 ปีละ 12 
โครงการ 

-จัดกิจกรรม
โครงการ
และ
สนับสนุน
ทาง
การศึกษาแก่
ประชาชน
อย่างทั่วถึง 
-ส่งเสรมิ
และสร้าง
จิตสำนึก
ประชาชน
ในเรื่องการ
ดูแล
สุขภาพ
อนามัย 
-สร้างจิต
สาธารณะ
และความ
รับผิดชอบ
ต่อการรับรู้
ภัยในชุมชน
และพื้นที่
ใกล้เคียง 

-ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับการ
ส่งเสริม
การศึกษา
อย่างทั่วถึง 
-จัดกิจกรรม
โครงการสร้าง
สุขภาวะชุมชน 
-จัดกิจกรรม
โครงการจติ
สาธารณะเพื่อ
ป้องกันภัยใน
พื้นที่ป้องกัน
และลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนได้เพิ่มขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

กองคลัง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

การแก้ไขปัญหา
ความยากจน 
พัฒนาคน 
สังคมการ
บริหารภาครัฐ
และพลังงาน
ทดแทน เพื่อ
ยกระดับพัฒนา
คุณภาพ ชีวิต 

การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์
ส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

การ
พัฒนา
ด้านการ
อนุรักษ์
ส่งเสริม
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

ส่งเสริม สืบ
ทอดประเพณี 
ศาสนาและ
วัฒนธรรมให้
มีความยั่งยืน 

จำนวน
โครงการและ
จำนวน
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม 

12 24 36 48 60 ปีละ 12 
โครงการ 

ส่งเสริม
จิตสำนึก
ให้
ประชาชน
ชุมชนรัก
ท้องถิ่น
และร่วม
สืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณ ี

- ส่งเสรมิ
ประเพณี
และ
กิจกรรม
งานรัฐพิธี
ในพื้นที่
ตำบลกอง
ก๋อย และ
วันสำคัญ
ต่างๆ  

สำนักงาน
ปลัด 

กองคลัง 

การแก้ไขปัญหา
ความยากจน 
พัฒนาคน 
สังคมการ
บริหารภาครัฐ
และพลังงาน
ทดแทน เพื่อ
ยกระดับพัฒนา
คุณภาพ ชีวิต 
 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
การค้าการ
ลงทุนที่ยั่งยืน 

การ
พัฒนา
ด้าน
เศรษฐกิจ 

ชุมชนมีความ
เข้มแข็งมี
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 
มีรายได้
เพียงพอต่อ
การดำรงชีวิต 

จำนวนชุมชน
ที่ดำเนินการ
ภายใต้
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
เข้าร่วม
โครงการมี
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
และการผลิต 

12 24 36 48 60 ปีละ 12 
โครงการ 

ส่งเสริมให้
ประชาชน
ดำรงชีวิต
อยู่ใต้
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

- ส่งเสรมิ
การปลูก
พืช
เศรษฐกิจ 
และ
ส่งเสริม
อาชีพใน
ตำบลกอง
ก๋อย 
 

สำนักงาน
ปลัด 

กองคลัง 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 
พัฒนาคน 
สังคมการ
บริหาร
ภาครัฐและ
พลังงาน
ทดแทน เพื่อ
ยกระดับ
พัฒนา
คุณภาพ ชีวิต 
 

การพัฒนา
ด้านการ
ท่องเที่ยว 

การ
พัฒนา
ด้านการ
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริม
เพื่อให้มี
แหล่ง
ท่องเที่ยว
ทาง
ธรรมชาติ
และ
วัฒนธรรม
เพื่อต้อนรับผู้
มาเยือน 

จำนวน
สถานท่ี
ท่องเที่ยวท่ี
ปรับปรุง 
และจำนวน
นักท่องเที่ยว
ที่เข้ามา
เยือน 

4 8 12 16 28 ปีละ 4 
โครงการ 

ปรับปรุงและ
ประชาสมัพันธ์
สถานท่ี
ท่องเที่ยวเพื่อ
ต้นรับผูม้า
เยือน 
 

-ประชา 
สัมพันธ์
แหล่ง
ท่องเที่ยว
และ
ปรับปรุง
สถานท่ี
ท่องเที่ยว 
 

สำนักงาน
ปลัด 

กองคลัง 
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ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

การแก้ไข
ปัญหา
ความ
ยากจน 
พัฒนาคน 
สังคมการ
บริหาร
ภาครัฐและ
พลังงาน
ทดแทน 
เพื่อ
ยกระดับ
พัฒนา
คุณภาพ 
ชีวิต 
 
 
 

การพัฒนาด้านการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดการ
สิ่งแวดล้อม
ไม่เป็นพิษ
และคง
ความเป็น
ธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน 

จำนวน
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ
และ
จำนวน
พื้นที่ป่าที่
เพิ่มขึ้น 

4 8 12 16 20 ปีละ 4 
โครงการ 

ส่งเสริม
ประชาชน
ร่วมกัน
ปลูกป่า 
สร้าง
จิตสำนึก
ในชุมชน 

-ส่งเสรมิ
การปลูก
หญ้า
แฝก 
อนุรักษ์
ป่าต้นนำ้ 
 

สำนักงาน
ปลัด 

กองคลัง 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 
พัฒนาคน 
สังคมการ
บริหารภาครัฐ
และพลังงาน
ทดแทน เพื่อ
ยกระดับ
พัฒนา
คุณภาพ ชีวิต 
 

การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ
ท้องถิ่นที่ดี 

การพัฒนา
การเมือง
การ
บริหาร
โดยการ
บริหาร
กิจการ
บ้านเมือง  
ที่ด ี

อบต.กอง
ก๋อยมี
ศักยภาพใน
หารให้บริการ
สาธารณะ 
โดย
ตอบสนอง
ความต้องการ
ของ
ประชาชน 

จำนวน
ครุภณัฑ์ที่
นำมาจัดทำ
การบริการ
ประชาชน 
และจำนวน
ช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

4 8 12 16 20 ปีละ 4 
โครงการ 

สร้างการ 
บริการที่
รวดเร็วแก่
ประชาชน 
และ
ประชาชา
สัมพันธ์
ข้อมูล
ข่าวสารให้
ประชาชน
ได้รับ
ทราบอย่าง
ทั่วถึง 

-จัดหา
ครุภณัฑ์
เพื่อบริการ
ประชาชน 
-จัดทำ
เว็บไซต์
สำนักงาน 
-ประชาชน
รับรู้ข้อมลู
ข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 
 

สำนักงาน
ปลัด 

กองคลัง 
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ส่วนที่ 3 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 3 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคและ
แหล่งน้ำ 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการ
คมนาคม 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 
กองก๋อย 
 
 
 
 
 

การพัฒนาแหล่งน้ำ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
แผนงานเคหะและชุมชน 

กองช่าง 

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจอาชีพและรายได้
ของราษฎร 

การพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านการ
ประกอบอาชีพ 

แผนงานการเกษตร สำนักงานปลัด 

การพัฒนาแหล่งน้ำ
เพื่อการเกษตร 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง 

การส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำร ิ

แผนงานการเกษตร สำนักงานปลัด 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษาสาธารณสุข 
สวัสดิการและการ
สงเคราะห์ ตลอดจน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดี
และภมูิ ปัญญาท้องถิ่น 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 

การส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย กีฬา และ
นันทนาการ 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สำนักงานปลัด 
กองการศึกษาฯ 

ด้านสังคมสงเคราะห ์ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานงบกลาง 

สำนักงานปลัด 

การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

สำนกังานปลัด 

การพัฒนาส่งเสริม
ศาสนา อนุรักษ์
ประเพณีและ
วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 

4 ยุทธศาสตร์ด้านการ
ท่องเที่ยว 

การบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว 

แผนงานการศาสนาวัฒนา
ธรรมและนันทนาการ 
แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

สำนักงานปลัด 
 
 
กองช่าง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การดูแล รักษาสร้าง
จิตสำนึก บรหิารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

การฟื้นฟู
สภาพแวดล้อม 

แผนงานการเกษตร สำนักงานปลัด  

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการด้าน
การเมืองการปกครองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

แผนงานการเกษตร สำนักงานปลัด 

การสร้างจูงใจในการ
ทำงาน พัฒนา
ความสามารถ
บุคลากร ปรับปรุง
วิธีการทำงาน ลด
ขั้นตอนการ
ให้บริการประชาชน 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

สำนักงานปลัด 

การตรวจสอบและ
สร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป สำนักงานปลัด 
กองคลัง 
 

การส่งเสริม
ประชาธิปไตยและ
กระบวนการ
ประชาคม 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 

สำนักงานปลัด 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 16 ด้าน ๑๐ แผนงาน 4 สำนัก/กอง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การยกระดับและพัฒนาการท่องเท่ียวคุณภาพในเชิงนิเวศ  วิถีชีวิตวัฒนธรรม  สุขภาพ  และเกษตรปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
     1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและแหลง่น้ำ (แนวทางที่  3  พัฒนาระบบจราจร) 
          1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

256๕
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายจราจร 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับความ
ปลอดภัยจากการใช้
ถนนในการเดินทาง 

ประชาชนผู้ใช้รถในพื้นที่
ตำบลกองก๋อย 

- - 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 50 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัย 

สำนักงาน
ปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การยกระดับและพัฒนาการท่องเท่ียวคุณภาพในเชิงนิเวศ  วิถีชีวิตวัฒนธรรม  สุขภาพ  และเกษตรปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
     1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและแหลง่น้ำ(แนวทางที่  6  เพ่ิมศักยภาพระบบสื่อสาร) 
          1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบริหารทั่วไป 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

256๕
(บาท) 

2 โครงการติดตั้ง/ซ่อมแซม 
หอกระจายข่าว 

เพื่อเพ่ิมระบบการ
สื่อสารเทคโนโลยีให้
มีประสิทธิภาพ 

ติดตั้งหรือซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวในพ้ืนท่ี
ตำบลกองก๋อย ม.1 -  
ม.9 

- - 100,000 100,000 100,000 ติดตั้งหรือ
ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว 
ทั้งหมด 9 
หมู่บ้าน  

ประชาชน
สามารถรับรู้
ข่าวสารของ
อบต.กองก๋อย 
ได้อย่างท่ัวถึง
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การยกระดับและพัฒนาการท่องเท่ียวคุณภาพในเชิงนิเวศ  วิถีชีวิตวัฒนธรรม  สุขภาพ  และเกษตรปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
     1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและแหลง่น้ำ(แนวทางที่  7  ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์) 
          1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :  งานบรหิารทั่วไป 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

256๕
(บาท) 

3 โครงการจดัทำบอร์ดปา้ย
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร ป้ายช่ือหมู่บา้น 
และป้ายบอกทาง ใน
ชุมชน 

เพื่อมีสถานท่ี
ประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนรับข้อมูล
ข่าวสารได้ทั่วถึง 
และเพื่อความ
สะดวก รวดเร็วใน
การเดินทางไปยัง
สถานท่ีต่างๆ ใน
พื้นที่ตำบลกองก๋อย 

จัดทำบอร์ดป้าย
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร ป้ายช่ือหมู่บา้น 
และป้ายบอกทาง ม.1 – 
ม.9 

- - 50,000 50,000 50,000 ทุกหมู่บ้านมี
บอร์ดป้าย
ประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 
ป้ายช่ือหมู่บ้าน 
และป้ายบอก
ทาง ท้ังหมด
จำนวน 9 
หมู่บ้าน 

ประชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสารทั่วถึง 
และมีความ
สะดวก 
รวดเร็วในการ
เดินทางไปยัง
สถานท่ีต่างๆ  

สำนักงาน
ปลัด 

รวม 3 โครงการ - - - - 200,000 200,000 200,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การยกระดับและพัฒนาการท่องเท่ียวคุณภาพในเชิงนิเวศ  วิถีชีวิตวัฒนธรรม  สุขภาพ  และเกษตรปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
     1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยท่ี  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและแหล่งน้ำ(แนวทางที่  1  ก่อสร้าง ปรับปรุง  ซ่อมแซม  
บำรุงรักษาถนน   
สะพาน  ท่อระบายน้ำ  รางระบายน้ำ) 
1.2  แผนงานเคหะและชมุชน  :  งานไฟฟ้าถนน 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

256๕
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนน คสล.บ้านกองก๋อย  หมู่ 
1 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตำบลได้รบัความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 3 เมตร 
ยาว 91.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๙๐ 
ของประชาชน
ที่พึงพอใจต่อ
ถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้านผาเยอ หมู่ 2  

เพื่อให้ประชาชนใน
ตำบลได้รบัความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 3 เมตร 
ยาว 43.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๙๐ 
ของประชาชน
ที่พึงพอใจต่อ
ถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การยกระดับและพัฒนาการท่องเท่ียวคุณภาพในเชิงนิเวศ  วิถีชีวิตวัฒนธรรม  สุขภาพ  และเกษตรปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
     1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยท่ี  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและแหล่งน้ำ(แนวทางที่  1  ก่อสร้าง ปรับปรุง  ซ่อมแซม  
บำรุงรักษาถนน   
สะพาน  ท่อระบายน้ำ  รางระบายน้ำ) 
1.2  แผนงานเคหะและชมุชน  :  งานไฟฟ้าถนน   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

256๕
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (ลงหินโม่ ขนาด 
1 น้ิว) เข้าสู่พื้นท่ี
การเกษตร หมู่บ้านแม่
แพหลวง หมู่ 3 
ปริมาตรหินโม่ 174.38 
ลูกบาศก์เมตร  

เพื่อให้ประชาชนใน
ตำบลได้รบัความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 3 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 68 เมตร 

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๙๐ 
ของประชาชน
ที่พึงพอใจต่อ
ถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายรองเข้า
หมู่บ้านห้วยช้างน้อย 
หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตำบลได้รบัความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 3 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 84 เมตร 

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๙๐ 
ของประชาชน
ที่พึงพอใจต่อ
ถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การยกระดับและพัฒนาการท่องเท่ียวคุณภาพในเชิงนิเวศ  วิถีชีวิตวัฒนธรรม  สุขภาพ  และเกษตรปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
     1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยท่ี  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและแหล่งน้ำ(แนวทางที่  1  ก่อสร้าง ปรับปรุง  ซ่อมแซม  
บำรุงรักษาถนน   
          สะพาน  ท่อระบายน้ำ  รางระบายน้ำ) 
          1.2  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าถนน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เข้าหมู่บ้านแม่แพน้อย หมู่ 5  

เพื่อให้ประชาชน
ในตำบลได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 
4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 
66 เมตร 

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๙๐ 
ของประชาชน
ที่พึงพอใจต่อ
ถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

6 โครงการสร้างถนน คสล. 
ระหว่างบ้าน 
ทะโลงเหนือ – ทะโลงใต ้
หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
ในตำบลได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 
4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 
64.50 เมตร 

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๙๐ 
ของประชาชน
ที่พึงพอใจต่อ
ถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การยกระดับและพัฒนาการท่องเท่ียวคุณภาพในเชิงนิเวศ  วิถีชีวิตวัฒนธรรม  สุขภาพ  และเกษตรปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
     1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยท่ี  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและแหล่งน้ำ(แนวทางที่  1  ก่อสร้าง ปรับปรุง  ซ่อมแซม  
บำรุงรักษาถนน   
          สะพาน  ท่อระบายน้ำ  รางระบายน้ำ) 
          1.2  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 ก่อสร้างถนน 
คสล. สายรอง 
เข้าหมู่บ้าน 
กองต๊อก หมู่ 9  

เพื่อให้ประชาชน
ในตำบลได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 
4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 
63 เมตร 

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๙๐ 
ของประชาชน
ที่พึงพอใจต่อ
ถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

8 โครงการ
ก่อสร้าง
ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน 
คสล. สายหลัก 
ภายในตำบล
กองก๋อย 

เพื่อให้ประชาชน
ในตำบลได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 
4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 
253 เมตร 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ ๙๐ 
ของประชาชน
ที่พึงพอใจต่อ
ถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การยกระดับและพัฒนาการท่องเท่ียวคุณภาพในเชิงนิเวศ  วิถีชีวิตวัฒนธรรม  สุขภาพ  และเกษตรปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
     1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยท่ี  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและแหล่งน้ำ(แนวทางที่  1  ก่อสร้าง ปรับปรุง  ซ่อมแซม  
บำรุงรักษาถนน   
          สะพาน  ท่อระบายน้ำ  รางระบายน้ำ) 
          1.2  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าถนน 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการ
ปรับปรุงผิวถนน
พาราแอสฟัลติค 
หมู่ 1 - หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชน
ในตำบลได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ถนน กว้าง 4 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
ยาว 9,000 
เมตร 

- - 18,000,000 18,000,000 18,000,000 ร้อยละ ๙๐ 
ของประชาชน
ที่พึงพอใจต่อ
ถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การยกระดับและพัฒนาการท่องเท่ียวคุณภาพในเชิงนิเวศ  วิถีชีวิตวัฒนธรรม  สุขภาพ  และเกษตรปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
     1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยท่ี  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและแหล่งน้ำ(แนวทางที่  2  ก่อสร้างศาลาประชาคม และสิ่ง
สาธารณะประโยชน์)  
          1.2  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานอาคาร 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

256๕
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ภายในหมู่บา้น
ห้วยวอก หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีส่วนกลาง 
ในการดำเนินงาน
และจัดกจิกรรม 
ต่าง ๆ 

อาคารเอนกประสงค์ กว้าง 
5 เมตร ยาว 9 เมตร สูง  
3 เมตร 

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๙๐ 
ของประชาชน
ที่พึงพอใจต่อ
อาคาร
เอนกประสงค์ 

ประชาชนมี
สถานท่ี
ส่วนกลางใน
การดำเนินงาน
และจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ  วิถีชีวิตวัฒนธรรม  สุขภาพ  และเกษตรปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
     1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและแหลง่น้ำ (แนวทางที่  2  ก่อสร้างศาลาประชาคม และสิ่ง
สาธารณะประโยชน์)  
          1.2  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานอาคาร 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

256๕
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกองก๋อย 
หมู่ 1 

เพื่อความปลอดภัย
ของเด็กศพด.บ้าน
กองก๋อย 

ก่อสร้างรั้วศพด.บ้าน 
กองก๋อยความยาว139.50
เมตร 
 

- - 230,000 230,000 230,000 เด็กนักเรยีน
จำนวน 15คน
ได้รับความ
ปลอดภัย 
 

เด็กนักเรยีน
ได้รับความ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านผาเยอ 
หมู่ 2 

เพื่อความปลอดภัย
ของเด็กศพด.บ้าน
ผาเยอ 

ก่อสร้างรั้วศพด.บ้าน 
ผาเยอความยาว154.50
เมตร 
 

- - 250,000 250,000 250,000 เด็กนักเรยีน
จำนวน 22คน
ได้รับความ
ปลอดภัย 
 

เด็กนักเรยีน
ได้รับความ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การยกระดับและพัฒนาการท่องเท่ียวคุณภาพในเชิงนิเวศ  วิถีชีวิตวัฒนธรรม  สุขภาพ  และเกษตรปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
     1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยท่ี  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและแหล่งน้ำ(แนวทางที่  4  การบริหารจัดการน้ำอุปโภคและ
บริโภค) 
          1.2  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานอาคาร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ 
คสล. ประจำหมู่บ้าน บ้าน 
ผาเยอ หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ในการ
บริโภคและอุปโภค
อย่างเพียงพอ 

ถังเก็บน้ำ คสล. 
กว้าง 4.86 
เมตร สูง 4.86 
เมตร สูง 2 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - 128,000 128,000 128,000 ร้อยละ ๙๐ ของ
ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การบริโภคและ
อุปโภคเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ในการ
บริโภคและ
อุปโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

14 ระบบประปาหมูบ่้าน 
ท่าฝาย หมู่ 7 (จัดซื้อท่อ
ประปา)  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ในการ
บริโภคและอุปโภค
อย่างเพียงพอ 

จัดซื้อท่อประปา 
รวมความยาว 
1,150 เมตร 

- - 180,000 180,000 180,000 ร้อยละ ๙๐ ของ
ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การบริโภคและ
อุปโภคเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ในการ
บริโภคและ
อุปโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การยกระดับและพัฒนาการท่องเท่ียวคุณภาพในเชิงนิเวศ  วิถีชีวิตวัฒนธรรม  สุขภาพ  และเกษตรปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
     1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและแหลง่น้ำ(แนวทางที่  4  การบริหารจัดการน้ำอุปโภคและ
บริโภค) 
          1.2  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานอาคาร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถัง
เก็บน้ำ คสล. ประจำ
หมู่บ้าน บ้านท่าฝาย 
หมู่ 7  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ในการ
บริโภคและอุปโภค
อย่างเพียงพอ 

ถังเก็บน้ำ คสล. 
กว้าง 4.86 
เมตร ยาว 4.86 
เมตร สูง 2 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - 128,000 128,000 128,000 ร้อยละ ๙๐ ของ
ประชาชนมีน้ำใช้
ในการบริโภคและ
อุปโภคเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ในการ
บริโภคและ
อุปโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้าง/
ขยายระบบประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่ได้รับน้ำ
เพื่อใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค
เพิ่มขึ้น 

ประปาหมู่บ้าน
ในพื้นที่ตำบล
กองก๋อย ม.1 – 
ม.9 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับนำ้เพื่อใช้ใน
การอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น
ทั้งหมดจำนวน 9 
หมู่บ้าน 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับน้ำ
เพื่อใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮ่่องสอน        หน้า 99 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การยกระดับและพัฒนาการท่องเท่ียวคุณภาพในเชิงนิเวศ  วิถีชีวิตวัฒนธรรม  สุขภาพ  และเกษตรปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
     1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและแหลง่น้ำ(แนวทางที่  5  เพ่ิมศักยภาพระบบไฟฟ้าและแสง
สว่าง) 
          1.2  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟ้าถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

17 โครงการติดตั้งไฟ/
ซ่อมแซมไฟก่ิง
สาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย ในการใช้
ถนนยามค่ำคืน 

ไฟก่ิง
สาธารณะ 
ม.1 และ 
ม.7 

- - 200,000 200,000 200,000 แสงไฟฟ้า จาก
ไฟก่ิงสาธารณะ 
สว่างเพียงพอใน
เวลากลางคืน
ร้อยละ 60 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ปลอดภัย ใน
การใช้ถนน
ยามค่ำคืน 

กองช่าง 

18 โครงการติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซลา่
เซล) 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้ทุก
หมู่บ้าน 

ม.2 , ม.4 
, ม.6 และ
ม. 9 

- - 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้เพียงพอ 
ร้อยละ 60 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าทุก
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

รวม 18 โครงการ - - - - 42,616,000 42,616,000 42,616,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การยกระดับและพัฒนาการท่องเท่ียวคุณภาพในเชิงนิเวศ  วิถีชีวิตวัฒนธรรม  สุขภาพ  และเกษตรปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
     1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและแหลง่น้ำ(แนวทางที่  4  การบริหารจัดการน้ำอุปโภคและ
บริโภค) 
          1.3  แผนงานการเกษตร:  งานส่งเสริมการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอก
สระเก็บน้ำ บ้าน
ผาเยอ หมู่ 2  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ในการ
บริโภค อุปโภค 
และใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกสระเก็บน้ำ กว้าง 7 
เมตร ยาว 20 เมตร ลึก 3 
เมตร ความจุ 2,500 ลูกบาศก์
เมตร 

- - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๙๐ ของ
ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การบริโภค อุปโภค 
และใช้ในการเกษตร
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ในการ
บริโภค 
อุปโภค และใช้
ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอก
สระเก็บน้ำ บ้าน
แม่แพหลวง  
หมู่ 3  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ในการ
บริโภค อุปโภค 
และใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกสระเก็บน้ำ กว้าง 20 
เมตร ยาว 20 เมตร ลึก 3 
เมตร ความจุ 4,000 ลูกบาศก์
เมตร 

- - 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ ๙๐ ของ
ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การบริโภค อุปโภค 
และใช้ในการเกษตร
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ในการ
บริโภค 
อุปโภค และใช้
ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์การยกระดับและพัฒนาการท่องเท่ียวคุณภาพในเชิงนิเวศ  วิถีชีวิตวัฒนธรรม  สุขภาพ  และเกษตรปลอดภัย 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
     1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและแหลง่น้ำ(แนวทางที่  4  การบริหารจัดการน้ำอุปโภคและ
บริโภค) 
          1.3  แผนงานการเกษตร  :  งานส่งเสริมการเกษตร 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการขุดลอก
สระเก็บน้ำ บ้าน
แม่แพน้อย  
หมู่ 5  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ในการ
บริโภค อุปโภค 
และใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกสระเก็บน้ำ กว้าง 15
เมตร ยาว 20 เมตร ลึก 3 
เมตร ความจุ 3,500 ลูกบาศก์
เมตร 

- - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ๙๐ ของ
ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การบริโภค อุปโภค 
และใช้ในการเกษตร
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้ในการ
บริโภค 
อุปโภค และใช้
ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - - - 90,000 90,000 90,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาคน  สังคม  การบริการภาครัฐ  และพลังงานทดแทน  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่2ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนยั่งยืน 
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยท่ี  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  อาชีพและรายได้ของราษฎร  (แนวทางที่  1  ส่งเสริมสนับสนนุการทำ
อาชีพเกษตรกรรม) 
         2.1 แผนงานการเกษตร:  งานส่งเสริมการเกษตร   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างศูนย์
ถ่ายทอด 
เทคโนโลยีการเกษตร 

เพือ่เป็นแหล่งให้
ความรู้แก่ผู้ทีส่นใจ
ด้านวิชาการเกษตร 

ประชาชนใน
ตำบลกองก๋อย 
และผู้ทีส่นใจ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ 
เกษตร จำนวน 
1 แห่ง 

ประชาชนในตำบล
กองก๋อย และผู้ที่
สนใจ มีความรู้ด้าน
วิชาการเกษตรมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการศูนย์การ
เรียนรูต้ามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของ
ในหลวง 

เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่
สนใจด้านหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของ
ในหลวง 

ประชาชนใน
ตำบลกองก๋อย 
และผู้ทีส่นใจ 

๕0,000 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

50,000 ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงของใน
หลวงจำนวน 1 
แห่ง 

ประชาชนในตำบล
กองก๋อย และผู้ที่
สนใจ มีความรู้ด้าน
วิชาการเกษตรมาก
ขึ้น 

สำนักงานปลัด 

รวม 2 โครงการ - - 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - - - 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข สวัสดกิารและการสงเคราะห์ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันดีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
        (แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาให้กับเด็กก่อนวยัเรียนและเด็กนักเรียนทั้งในระบบและนอกระบบ) 
        3.1 แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขันกีฬาและ
ทักษะทางการศึกษาของ 
ศพด. 

เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพ
ของเด็ก รู้รักสามัคคี 
ห่างไกลยาเสพติดและ
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

เด็กใน ศพด. 
สังกัด อบต. 
กองก๋อย จำนวน 
4 ศูนย ์

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เด็กใน ศพด. สังกัด
อบต.กองก๋อย ท้ัง 
4 แห่ง  

เด็กและเยาวชน
รู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (สื่อการเรียน
การสอน) 

เพื่อให้เด็กได้พัฒนาการ
เรียนรูเ้พื่อเตรียม
การศึกษาในระดับสูง
ต่อไป 

จัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอนให้
เด็กก่อนวัยเรยีน 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 เด็กได้รับการ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ร้อยละ 
80 

เด็กได้พัฒนาการ
เรียนรูเ้พื่อเตรียม
การศึกษาใน
ระดับสูงต่อไป 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข สวัสดกิารและการสงเคราะห์ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันดีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
          (แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนนุการศึกษาให้กับเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กนักเรียนทั้งในระบบและนอกระบบ) 
          3.1แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  
(ค่าจัดการเรียนการ
สอนรายหัว) 

เพื่อให้นักเรียนทุก
คนได้รบัการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ัน
พื้นฐานท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐาน 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
รายการพื้นฐานให้ 
ศพด. ท้ัง 4 แห่ง 

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 จำนวนเด็กได้รับ
การศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ัน
พื้นฐานเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

เด็กในพ้ืนท่ีตำบล
กองก๋อยได้รับการ
การศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ัน
พื้นฐานเพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

4 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน 
ศพด.) 

เพื่อให้เด็กได้มี
อาหารกลางวันท่ี
เพียงพอ 

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน ศพด. 
จำนวน 4 แห่ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เด็กเล็กสังกัด 
ศพด. อบต. 
กองก๋อย 

เด็กเล็กสังกัด 
ศพด. อบต.  
กองก๋อย มีอาหาร
กลางวันเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 30 

กอง
การศึกษาฯ 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข สวัสดกิารและการสงเคราะห์ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันดีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
        (แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาให้กับเด็กก่อนวยัเรียนและเด็กนักเรียนทั้งในระบบและนอกระบบ) 
        3.1 แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการจดัซื้อ
อาหารเสริม (นม) 
ให้แก่เด็กนักเรยีน 

เพื่อเด็ก
นักเรียนได้
บริโภคอาหาร
เสรมิ (นม) ท่ี
เพียงพอ 

เด็กนักเรยีนได้
บริโภคอาหาร
เสรมิ (นม) 
อย่างเพียงพอ 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 นักเรียนใน
สังกัด  ศพด.
อบต.กองก๋อย 
และสพฐ. 

เด็กนักเรยีนมี
อาหารเสริม (นม) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 

กอง
การศึกษาฯ 

6 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  
(ค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัด 
สพฐ. ในพ้ืนท่ี) 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนได้มี
อาหารกลาง
วันท่ีเพียงพอ 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน โรงเรยีน
ในสังกัด สพฐ. 
จำนวน 7 แห่ง 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 นักเรียน สพฐ. 
โรงเรียนใน
สังกัดสพฐ. 
จำนวน 7 แห่ง 

นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง  

กอง 
การศึกษา ฯ 

รวม 6 โครงการ - - 4,810,000 4,810,000 4,810,000 4,810,000 4,810,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยกองก๋อย ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการและการสงเคราะห์ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม
อันดีและ 
       ภูมิปัญญาท้องถิ่น (แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมสนับสนนุสขุภาพอนามัยของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 
       3.2 แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

เพื่อป้องกันโรคติดต่อต่างๆ พื้นที่ตำบล 
กองก๋อย 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 พื้นที่ตำบล 
กองก๋อย 
ปลอดจาก
โรคตดิต่อต่างๆ 
ร้อยละ 50 

โรคตดิต่อต่างๆ 
ลดลงร้อยละ 50 
ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

สำนักงาน
ปลัด 

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภยั จากโรค
พิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันการติดต่อจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

ประชาชนใน
พื้นที่ตำบล 
กองก๋อย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ใน
พื้นที่ตำบลกอง
ก๋อย ปลอด
จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ร้อยละ 
50 

พื้นที่ตำบล 
กองก๋อยปลอดจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

สำนักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยกองก๋อย ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการและการสงเคราะห์ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม
อันดีและ 
        ภูมิปัญญาท้องถิ่น (แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสนับสนนุสขุภาพอนามัยของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน) 
        3.2 แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณะสุข 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ประชาชนในพื้นที่
ตำบลกองก๋อยให้
ความสนใจในการ
รักษาสุขภาพตนเอง 

ประชาชนใน
พื้นที่ตำบล 
กองก๋อย 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ม.1 – ม.9 ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลกองก๋อยให้
ความสนใจในการ
รักษาสุขภาพตนเอง
มากยิ่งข้ึน  

สำนักงาน
ปลัด 

4 โครงการพระราชดำริด้าน
การควบคุมโรคขาดสาร 
ไอโอดิน 

เพื่อป้องกันการเกิด
โรคขาดสารไอโอดิน 

ประชาชนใน
พื้นที่ตำบล 
กองก๋อย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ม.1 – ม.9 พื้นที่ตำบลกองก๋อย
ปลอดจากโรคขาด
สารไอโอดิน 

สำนักงาน
ปลัด 

รวม 4 โครงการ - - 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 - - - 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข สวัสดกิารและการสงเคราะห์ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันดีและ 
        ภูมิปัญญาท้องถิ่น (แนวทางที่ 3 สวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์) 
        3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซม
บ้านพักอาศัยของผู้
พิการ/ผูสู้งอายุ  

เพื่อผู้สูงอายุและผู้
พิการ ไดร้ับการดแูล
ด้านที่พักอาศัย 

ที่พักอาศัยของ
ผู้สูงอายุและผู้
พิการในตำบล
กองก๋อย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุและผู้พิการ
มีที่พักอาศัยที่ดีขึ้น 
ร้อยละ 40 

ผู้สูงอายุและผู้
พิการมีที่พัก
อาศัยและมีชีวิต
ที่ดีขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

2 สนับสนุนการ
ดำเนินงานศูนย์
สงเคราะห์ราษฎร
ประจำหมู่บ้าน 

เพื่อให้ผู้ประสบ
ปัญหาเดือดร้อนใน
ตำบลกองก๋อยได้รับ
ความช่วยเหลือ 

ผู้ประสบปญัหา
เดือดร้อนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้ประสบปญัหา
เดือดร้อนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ 
ร้อยละ 70 

ผู้ประสบปญัหา
เดือดร้อนมีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข สวัสดกิารและการสงเคราะห์ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันดีและ 
        ภูมิปัญญาท้องถิ่น (แนวทางที่ 3 สวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์) 
        3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการบริการ
ยานพาหนะ รับ-ส่ง
นักเรียนผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้เด็กนักเรยีน
ผู้ด้อยโอกาสได้มี
โอกาสเรียน 

เด็กนักเรยีน เด็ก
ด้อยโอกาส ในพื้นที่
ตำบลกองก๋อย 

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 เด็กนักเรยีน
มีโอกาสที่
จะไดศ้ึกษา 
ร้อยละ 20 

เด็กนักเรยีน
ผู้ด้อยโอกาสได้มี
โอกาสเรียน 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม 3 โครงการ - - 620,000 620,000 620,000 620,000 620,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข สวัสดกิารและการสงเคราะห์ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันดีและ 
        ภูมิปัญญาท้องถิ่น (แนวทางที่ 3 สวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์) 
        3.5 แผนงานงบกลาง: งานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการ
สวัสดิการ
สงเคราะห์คนชรา 

เพื่อผู้สูงอายไุด้รับ
การดูแลด้านสังคม
สงเคราะห ์

ผู้สูงอายุใน
ตำบลกองก๋อย 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ผู้สูงอายไุด้รับ
การดูแลเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 70 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนักงานปลัด 

2 โครงการ
สวัสดิการ
สงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
การดูแลด้านสังคม
สงเคราะห ์

ผู้ป่วยเอดส์ใน
ตำบลกองก๋อย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
การดูแลเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 70 

ผู้ป่วยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนักงานปลัด 

3 โครงการ
สวัสดิการ
สงเคราะห์ผู้พิการ 

เพื่อผู้พิการได้รับ
การดูแลด้านสังคม
สงเคราะห ์

ผู้พิการในตำบล   
กองก๋อย 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ผู้พิการได้รับการ
ดูแลเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 70 

ผู้พิการมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนักงานปลัด 

รวม 3 โครงการ - - 6,510,000 6,510,000 6,510,000 6,510,000 6,510,000 - - - 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข สวัสดกิารและการสงเคราะห์ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันดีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        (แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสนบัสนุนสขุภาพอนามัยของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 
        3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานกีฬาและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขันกีฬา 
เยาวชนและประชาชน
ตำบลกองก๋อย ต้านยา
เสพติด  

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน ์

นักเรียน 
เยาวชน และ
ประชาชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ม.1 – ม.9 ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ใช้เวลา
ว่างให้เป็น
ประโยชน์ ร้อยละ 
30 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการแข่งขันกีฬา 3 
อำเภอสายใต ้

เพื่อจัดการแข่งขัน
กีฬาเช่ือมความ
สามัคค ี

พนักงานส่วน
ตำบล ผูบ้ริหาร 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 พนักงานส่วน
ตำบล ผูบ้ริหาร 
จำนวน 3 อำเภอ 

ส่งเสริมการออก
กำลังกายและเช่ือม
ความสามัคค ี

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อจัดกิจกรรมให้แก่
เด็กและเยาวชน และ
เป็นการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์

เด็กและเยาวชน
ในตำบล 
กองก๋อย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กและเยาวชนใน
ตำบลกองก๋อย 

เด็กและเยาวชน
รู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

กอง
การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮ่่องสอน        หน้า 112 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข สวัสดกิารและการสงเคราะห์ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันดีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        (แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสนบัสนุนสขุภาพอนามัยของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 
        3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานกีฬาและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 อุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬานักเรียนตา้นยาเสพ
ติด ให้กับโรงเรียนบ้าน 
ผาเยอ 

เพือ่ให้เด็กและ
เยาวชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

นักเรียน 
เยาวชน และ
ประชาชน  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กและ
เยาวชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์มาก
ขึ้น ร้อยละ 40 

เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ใช้เวลา
ว่างให้เป็น
ประโยชน ์

กอง 
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข สวัสดกิารและการสงเคราะห์ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันดีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        (แนวทางที่ 4 ส่งเสริมสนบัสนุนศาสนาและศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิน่) 
        3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมตำบล
กองก๋อย 
- งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอาย ุ
- งานแห่ไม้ค้ำโพธิ ์
- งานสืบสานประเพณ ี
จุดบั้งไฟ  

เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและ
ท้องถิ่น 

มีการจัดกจิกรรม
ในตำบลกองก๋อย 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนมี
จิตสำนึกรัก
ประเพณี
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

ประชาชนร่วมกัน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยและท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

6 โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง 

เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย และ
ประเพณีท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมวัน
ลอยกระทงใน
ตำบลกองก๋อย 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนมี
จิตสำนึกรัก
ประเพณี
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

ประชาชนร่วมกัน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยและท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข สวัสดกิารและการสงเคราะห์ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันดีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        (แนวทางที่ 4 ส่งเสริมสนบัสนุนศาสนาและศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิน่) 
        3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการจดังานรัฐพิธี 
อบต.กองก๋อย 

เพื่อระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระมหากษตัริย ์

จัดกิจกรรมวันพ่อ 
วันแม่ วันปิยะ
มหาราช ของทุกปี 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ประชาชนร้อยละ 
๘๐ ได้สำนึกใน
พระกรณุาธิคณุ 

ประชาชนมีส่วนใน
การรำลึกในพระ
กรุณาธิคณุ 

กอง
การศึกษาฯ 

8 โครงการแหเ่ทียน
เข้าพรรษา 

เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและ
ท้องถิ่น 

ประชาชนใน
ตำบลกองก๋อย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
จิตสำนึกรัก
ประเพณีท้องถิ่น
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
80 

ประชาชนมี
จิตสำนึกรัก
ประเพณีท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

9 อุดหนุนโครงการจัด
งานรัฐพิธีของอำเภอ
สบเมย 

ประชาชนไดร้ำลึกใน
พระกรณุาธิคณุ 

สนับสนุนงานรัฐ
พิธีของอำเภอ 
สบเมย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนร้อยละ 
๘๐ ได้สำนึกใน
พระกรณุาธิคณุ 

ประชาชนมีส่วนใน
การรำลึกในพระ
กรุณาธิคณุ 

กอง
การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮ่่องสอน        หน้า 115 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข สวัสดกิารและการสงเคราะห์ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันดีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        (แนวทางที่ 4 ส่งเสริมสนบัสนุนศาสนาและศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิน่) 
        3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 สนับสนุนโครงการงาน
ของดีอำเภอ             
สบเมยและประเพณี
วัฒนธรรมรวมชนเผ่า
ชาวสบเมย 

เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและ
ประเพณีท้องถิ่น 

สนับสนุนงาน
วัฒนธรรม 
ประเพณี ให้กับ
อำเภอสบเมย 

85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 ประชาชนมี
จิตสำนึกรัก
ประเพณีท้องถิ่น
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
80 

ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและ
ประเพณีท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา ฯ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮ่่องสอน        หน้า 116 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข สวัสดกิารและการสงเคราะห์ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันดีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        (แนวทางที่ 4 ส่งเสริมสนบัสนุนศาสนาและศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิน่) 
        3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

11 สนับสนุนโครงการ
กิจการงานศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี 
ให้กับสภาวัฒนธรรม
อำเภอสบเมย (โครงการ
แห่เทียนเข้าพรรษา,
โครงการลอยกระทง,
โครงการดำหัวผูสู้งอายุ
อ.สบเมย) 

เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย และ
ประเพณีท้องถิ่น 

สนับสนุนงาน
วัฒนธรรม 
ประเพณี ให้กับ
สภาวัฒนธรรม
อำเภอสบเมย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมี
จิตสำนึกรัก
ประเพณีท้องถิ่น
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
80 

ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและ
ประเพณีท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา ฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮ่่องสอน        หน้า 117 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการและการสงเคราะห์ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันดีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        (แนวทางที่ 4 ส่งเสริมสนบัสนุนศาสนาและศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิน่) 
        3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12 อุดหนุนโครงการร่วมจดั
งานวันกาชาด จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและ
ท้องถิ่น 

สนับสนุนงาน
วัฒนธรรม 
ประเพณี ให้กับ
สภาวัฒนธรรม 
อำเภอสบเมย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
จิตสำนึกรัก
ประเพณีท้องถิ่น
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
80 

ประชาชนมี
จิตสำนึกรัก
ประเพณีท้องถิ่น
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 

กอง
การศึกษา ฯ 

 

รวม 12 โครงการ - - 640,000 640,000 640,000 640,000 640,000 - - - 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮ่่องสอน        หน้า 118 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิต วัฒนธรรม สุขภาพ และเกษตรปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวยั่งยืน 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว (แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 
        4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป: งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี
ตำบลกองก๋อย 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในพื้นที่ตำบลกองก๋อย 

100,000 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ มีนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
40 

มีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 

สำนักงาน
ปลัด 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮ่่องสอน        หน้า 119 

 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิต วัฒนธรรม สุขภาพ และเกษตรปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวยั่งยืน 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว (แนวทางที่ 2 ปรับปรุงเส้นทางและภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียว) 
        4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์น้ำตกแม่ลดิ,ถ้ำ
ห้วยบุก,ดอยฮวก, และ
ภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี
ตำบลกองก๋อย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณแหล่งท่องเที่ยว 
ม.1 – ม.9 ตำบล 
กองก๋อย 

1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ มีนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
40 

มีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

รวม 2 โครงการ - - 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮ่่องสอน        หน้า 120 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่5ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดูแลรักษา สร้างจิตสำนึก บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
การพัฒนาที่ย่ังยืน 
         (แนวทางที่  1  กำหนดพ้ืนที่ป่าต้นน้ำอนุรักษ์  และรณรงค์การปลูกป่าเพ่ิมเติม  สร้างจิตสำนึกให้มีการบริหารจัดการดูแลบำรุงรักษาป่าไม้  ต้นน้ำลำธาร  แม่น้ำลำคลอง  และ
สิ่งแวดล้อมร่วมกัน) 
         5.1 แผนงานเกษตร : งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม ้

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการปลูกป่าตาม
แนวพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สร้างป่า
สร้างรายได ้

เพื่อสร้างจิตสำนึกใน
การอนุรักษ์ป่าไม้ ไม่
บุกรุกเพิ่ม แก้ไข
ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ 
และป้องกันการเกดิ
อุทกภัยในพ้ืนท่ี 

การจัดกิจกรรมปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรต ิ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ในพื้นที่ตำบล
กองก๋อยมีการ
อนุรักษ์ป่าไม้ ไม่
บุกรุกเพิ่ม และ
เกิดอุทกภัยใน
พื้นที่น้อยลง 

ประชาชนมีจิตสำนึก
รู้คุณคา่ป่าไม้และ
ทรัพยากร             
ธรรมชาตมิากยิ่งข้ึน 

สำนักงาน
ปลัด 

2 โครงการบริหารจัดการ
ด้านทรัพยากรปา่ไม ้

เพื่อสร้างจิตสำนึกให้รู้
คุณค่าป่าไม้และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลกองก๋อย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
จิตสำนึกรู้คุณค่า
ป่าไม้เพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 50 

ประชาชนมีจิตสำนึก
รู้คุณคา่ป่าไม้และ
ทรัพยากร ธรรมชาต ิ

สำนักงาน
ปลัด 

3 โครงการป้องกันไฟป่า
และหมอกควัน 

เพื่อป้องกันปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควันใน
พื้นที ่

ในพื้นที่ตำบลกองก๋อย
มีอัตราการเกิดไฟป่า
และหมอกควันลดลง 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันลดลง 
ร้อยละ 40 

ปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันลดลง 

สำนักงาน
ปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่5ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดูแลรักษา  สร้างจิตสำนึก  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
         (แนวทางที่  1  กำหนดพ้ืนที่ป่าต้นน้ำอนุรักษ์  และรณรงค์การปลูกป่าเพ่ิมเติม  สร้างจิตสำนึกให้มีการบริหารจัดการดูแลบำรุงรักษาป่าไม้  ต้นน้ำลำธาร  แม่น้ำลำคลอง  และ
สิ่งแวดล้อมร่วมกัน) 
         5.1 แผนงานเกษตร : งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม ้

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง
เหมือง และฝาย 
เชคแดม 
ม.1 – ม.9 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตำบลกองก๋อยได้มีน้ำ
ใช้ในการเกษตร 

ก่อสร้างเหมือง และ
ฝายเชคแดม 
ม.1 – ม.9 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดม้ีน้ำ
ใช้ในการเกษตร 
แก้ปัญหาภัยแล้ง 
คิดเป็นร้อยละ 
50 ของ
ครัวเรือนท้ังหมด 

ประชาชนใน
ตำบลกองก๋อยได้
มีน้ำใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

 

กองช่าง 
 

5 โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พันธุ์พืชตาม
แนวพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืช
ต่างๆ ท่ีสำคญั 

อนุรักษ์พันธุ์พืชต่างๆ 
ที่สำคัญ ที่อยู่ในพ้ืนท่ี
ตำบลกองก๋อย 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ท้องถิ่นมีพันธ์ุพืช
ที่หลากหลาย
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
30 

ท้องถิ่นมีพันธ์ุพืช
ที่หลากหลายให้
ลูกหลานได้ศึกษา 

สำนักงาน
ปลัด 

รวม 5 โครงการ - - 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 - - - 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่5ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดูแลรักษา  สร้างจิตสำนึก  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
         (แนวทางที่ 2การบริหารจัดการและสร้างจิตสำนกึด้านมลพิษและสิ่งปฏิกูลในชุมชน) 
         5.2 แผนงานเคหะและชมุชน: งานกำจัดขยะ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการบริหาร
จัดการขยะแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

เพื่อลดปรมิาณขยะ
ในชุมชน 

บริหารจดัการขยะ
มูลฝอย ม.1 – ม.9 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ขยะมูลฝอย
ภายในตำบล
ลดลง ร้อยละ 
50 

ชุมชนมีความสะอาด 
ปริมาณขยะลดลง 
ร้อยละ 50 

สำนักงาน
ปลัด 

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

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี 
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยกองก๋อย ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเมืองการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
        ความมั่นคงปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน (แนวทางที่ 1 เพ่ิมศักยภาพด้านการศึกษาอบรมให้กับสมาชิกคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง เพ่ือการ
ปฏิบัติงาน 
        อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล) 
        6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การพัฒนาบุคลากร , คณะ
ผู้บริหาร , สมาชิกสภา
ท้องถิ่น , พนักงาน และ
ผู้นำชุมชน องค์กร กลุ่ม
ต่าง ๆ  

เพื่อให้บุคลากร คณะ
ผู้บริหาร , สมาชิกสภา
ท้องถิ่น , พนักงาน 
อบต.กองก๋อยและ
ผู้นำชุมชน องค์กร 
กลุ่มต่าง ๆ ได้รบัการ
พัฒนาความรู้และรับ
แนวคิดที่ใหม่มาปรับ
ใช้กับองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

บุคลากร คณะ
ผู้บริหาร , สมาชิก
สภาท้องถิ่น , 
พนักงาน อบต.
กองก๋อยและผู้นำ
ชุมชน องค์กร 
กลุ่มต่าง ๆ 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้ที่เข้าร่วม
โครงการได้รบั
การพัฒนา
ความรู้ เพื่อมา
ปรับใช้กับ
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
40 

บุคลากร คณะ
ผู้บริหาร , สมาชิก
สภาท้องถิ่น , 
พนักงาน อบต.กอง
ก๋อยและผู้นำ
ชุมชน องค์กร 
กลุ่มต่าง ๆเกิดการ
การพัฒนาความรู้
และรับแนวคดิที่
ใหม่มาปรับใช้กับ
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

สำนักงาน
ปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี 
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยกองก๋อยที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเมืองการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
        ความมั่นคงปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน (แนวทางที่ 1 เพ่ิมศักยภาพด้านการศึกษาอบรมให้กับสมาชิกคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง เพ่ือการ
ปฏิบัติงาน 
        อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล) 
        6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 โครงการพัฒนาครูผูดู้แล
เด็ก และผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก 
และผูดู้แลเด็ก ได้รับ
การพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจในการจดั
การศึกษา 

ครูผูดู้แลเด็ก 
และผูดู้แลเด็ก
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ในสังกัด 
อบต.กองก๋อย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ครูผูดู้แลเด็ก 
และผูดู้แลเด็ก
ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการจัด
การศึกษามาก
ขึ้น ร้อยละ 40 

บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดการศึกษา
เพิ่มเตมิและมี
แนวคิดใหม่ๆ มา
พัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี 
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยกองก๋อยที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเมืองการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
        ความมั่นคงปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน (แนวทางที่ 1 เพ่ิมศักยภาพด้านการศึกษาอบรมให้กับสมาชิกคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง เพ่ือการ
ปฏิบัติงาน 
        อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล) 
        6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรมบุคลากร อบต. 

เพื่อสร้างจิตสำนึกท่ีดี
ให้บุคลากรสามารถนำ
หลักคุณธรรม 
จริยธรรม ศีลธรรม
จรรยา มาใช้ในการ
ดำเนินชีวิต มีการ
พัฒนาด้านอารมณ ์

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วน
ตำบล และ
พนักงานจ้าง
อบต.กองก๋อย  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ที่เข้าร่วม
โครงการมี
จิตสำนึกท่ีดี 
สามารถนำ
หลักคุณธรรม 
จริยธรรม 
ศีลธรรมจรรยา 
มาใช้ในการ
ดำเนินชีวิต 
และการทำงาน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
60 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนตำบล และ
พนักงานจ้าง อบต.
กองก๋อย มีจิตสำนึก
ที่ดี สามารถนำหลัก
คุณธรรม จรยิธรรม 
ศีลธรรมจรรยา มา
ใช้ในการดำเนินชีวิต 
และการทำงาน มี
การพัฒนาด้าน
อารมณ ์

สำนักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี 
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยกองก๋อยที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเมืองการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
        ความมั่นคงปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน (แนวทางที่ 2 การมีส่วนร่วมและรับรู้ข่าวสารเทคโนโยลีระบบสารสนเทศ) 
        6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่ออุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ใหเ้ผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารของอบต.ให้
ประชาชนไดร้ับทราบ 

ประชาชนท่ัวไป  25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชน
สามารถ
ติดต่อสื่อสาร
กันได้สะดวก
และรวดเร็ว มี
ร้อยละ 10 
ของครัวเรือน
ทั้งหมด 

ประชาชนสามารถ
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารของอบต. 
ได้อย่างท่ัวถึง 

สำนักงาน
ปลัด 

 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี 
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยกองก๋อยที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเมืองการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
        ความมั่นคงปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน (แนวทางที่ 4 การพัฒนาสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ และปลอดภัย) 
         6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการปรับภูมิทัศน์
บริเวณที่ทำการ อบต.
กองก๋อย 

เพื่อการบริการที่
สะดวกกับประชาชน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบๆ สำนักงาน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 การบริการ
ประชาชนท่ีดี
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
20 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการที่ดี
มากกว่าเดิม 
 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี 
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยกองก๋อยที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเมืองการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
        ความมั่นคงปลอดภัยในชวีติและทรัพย์สินของประชาชน (แนวทางที่ 5 การพัฒนาระบบการเมืองการปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
        6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการวันต่อต้าน
คอรัปช่ันสากล 9 
ธันวาคม ประจำปี 
2563 

เพื่อเสรมิสร้าง
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบอปท.และมี
การทุจริต คอรัปชั่น 
น้อยลง 

อปท.มีการ
ทำงาน ที่โปร่งใส 
สามารถ
ตรวจสอบได ้

55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 อปท.มีการทุจรติ 
คอรัปช่ัน น้อยลงร้อย
ละ 90 

อปท.เสริมสรา้ง
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบ และมีการ
ทุจริต คอรัปช่ัน 
น้อยลง 

สำนักงาน
ปลัด 

7 โครงการวัน
สถาปนาท้องถิ่นไทย 

เพื่อระลึกถึงวัน
ท้องถิ่นไทย 18 
มีนาคม ของทุกป ี

หน่วยงาน อปท.
ในพื้นทีอ่.สบเมย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ที่เข้าร่วมงานตระหนัก
ถึงความสำคัญของ 
อปท. เพิ่มขึ้นร้อยละ 
80 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมี
ความตระหนักถึง
ความสำคญัของ อปท. 

สำนักงาน
ปลัด 

8 โครงการรับเสด็จ
พระบรมวงศานุวงศ ์

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมาหากษตัริย ์

ประชาชนทุกคน
ในพื้นที่อ.สบเมย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริยเ์พิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย์  

สำนักงาน
ปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี     
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยกองก๋อยที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเมืองการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
        ความมั่นคงปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน (แนวทางที่ 5 การพัฒนาระบบการเมืองการปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
        6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการสำรวจข้อมลู
ความพึงพอใจการ
บริการประชาชน 

เพื่อประเมินผลของ
ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติราชการของ 
อบต.กองก๋อย 

ผู้รับริการจาก
อบต.กองก๋อย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติราชการของ 
อบต.กองก๋อย ร้อยละ 
80 

ประชาชน
ผู้รับบริการมคีวาม
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติราชการของ 
อบต.กองก๋อย
เพิ่มขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

 
  

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี     
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยกองก๋อยที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเมืองการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
        ความมั่นคงปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน (แนวทางที่ 5 การพัฒนาระบบการเมืองการปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
        6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 โครงการจดัทำแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษ ี

ระบบการจัดเก็บ
ภาษีของ อบต.มี
ประสิทธิภาพที่ดี
ขึ้น 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพ จัดเก็บ
ภาษีไดค้รบถ้วน 

สามารถจัดเก็บภาษี
ในพื้นทีต่ำบลกอง
ก๋อยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ครบถ้วน 

กองคลัง 

11 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพิ่มทักษะ
การปฏิบัติงานด้าน
การพัสด ุ

เพื่อให้บุคลากรของ
อปท.เตรียมความ
พร้อมการปฏบิัติงาน
ตามพระราชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐฯ 
(ฉบับใหม่) 

บุคลากรในสังกัด 
อบต. กองก๋อย 
และผูเ้ข้ารับการ
อบรมอบรม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 บุคลากรในสังกัดอบต.
กองก๋อย และผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรูด้้าน
การจัดซื้อ – จัดจา้ง 
มากขึ้นร้อยละ 80 

บุคลากรในสังกัด
อบต.กองก๋อย และ
ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ด้านการ
จัดซื้อ – จัดจ้าง 
มากขึ้น 

กองคลัง 

รวม 11 โครงการ - - 875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี     
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยกองก๋อย ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเมืองการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
        ความมั่นคงปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน (แนวทางที่ 3 ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) 
        6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
เพิ่มเตมิและทบทวน
ลูกเสือชาวบ้าน/
โครงการสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์/
โครงการพิทักษ์รักษา
ไว้ซึ่งชาติศาสนา 
พระมหากษตัริย์ อัน
เป็นที่ยึดเหนีย่วและ
เป็นศูนย์รวมจิตใจ
ประชาชนชาวไทย 

เพื่อสร้างความรัก
ความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์ 

ลูกเสือชาวบ้าน 
จำนวน 50 คน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ผู้เข้าอบรมลูกเสือ
ชาวบ้าน จำนวน 
50 คน 

ผู้ผ่านการฝึกอบรม
มคีวามรักความ
สามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์ 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี     
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยกองก๋อย ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเมืองการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
        ความมั่นคงปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน (แนวทางที่ 3 ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) 
         6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน :งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย
และการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น (OTost) 

เพื่อฝึกทบทวน
อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย
และการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น มีความรู้ใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น  

อาสาสมัครกู้ชีพ
กู้ภัยในพ้ืนท่ี
ตำบลกองก๋อย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อาสาสมัครกูชี้พ
กู้ภัยและการปฐม
พยาบาล
เบื้องต้น มีความรู้
ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
50 

ผู้ผ่านการฝึก
ทบทวนอาสาสมัคร
กู้ชีพกู้ภัยและการ
ปฐมพยาบาล
เบื้องต้น มีความรู้
ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

3 โครงการฝึกอบรม
ทบทวน อปพร.อบต.
กองก๋อย 

เพื่อฝึกอบรมทบทวน 
อปพร. ในพ้ืนท่ีตำบล
กองก๋อย ให้มีความรู้
ความสามารถ พร้อม
ปฏิบัติงานด้าน
บรรเทาสาธารณภยั 

อปพร. จำนวน 
50 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อปพร. มีความรู้
ความสามารถ      
ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
50 

อปพร.ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมทบทวนมี
ความรู้
ความสามารถ และ
มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานมาก
ยิ่งข้ึน 

สำนักงาน
ปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี     
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยกองก๋อย ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเมืองการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
        ความมั่นคงปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน (แนวทางที่ 3 ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) 
        6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน :งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการเฝ้าระวัง
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติจากสาธารณภัย 

เพื่อลดการเกิดความ
เสียหาย จากสาธารณ
ภัย 

เฝ้าระวัง
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัพิบัติ
จากสาธารณภยั 
ม.1 – ม.9 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้ประสบภยัพิบัติ
จากสาธารณภยั 
ลดลงร้อยละ 50 

การเกิดความ
เสียหาย จากสา
ธารณภัยลดลง 

สำนักงาน
ปลัด 

5 โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อการบรรเทาสา
ธารณภัย และรักษา
ความสงบภายในพ้ืนท่ี
ตำบลกองก๋อย 

ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในพื้นที่ตำบล
กองก๋อย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สาธารณภัยต่างๆ 
ลดลง ร้อยละ 50 

มีการบรรเทาสา
ธารณภัย และมีการ
รักษาความสงบ
ภายในพื้นที่ตำบล
กองก๋อย อย่าง
ทั่วถึงมากยิ่งข้ึน 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี     
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยกองก๋อย ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเมืองการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
        ความมั่นคงปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน (แนวทางที่ 3 ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) 
        6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัย 
แก่ประชาชน 

เพื่อป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัยในหมู่บ้าน  

ป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัยใน
ตำบลกองก๋อย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ-
ภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 
60 

การเกิดสาธารณภยั
ในตำบลกองก๋อย
ลดลง  

สำนักงาน
ปลัด 

7            
รวม 7 โครงการ - - 870,000 870,000 870,000 870,000 870,000 - - - 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี     
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยกองก๋อย ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเมืองการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
        ความมั่นคงปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน (แนวทางที่ 2 การมีส่วนร่วมและรับรู้ข่าวสารเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ) 
        6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน:งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการอบต.สญัจร
บำบัดทุกข์บำรุงสุข
ราษฎรในพื้นที ่

เพื่อบริการประชาชน
ด้านต่างๆ ของอปท. 
พร้อมท้ังจัดทำ
แผนพัฒนาและแผน
ชุมชน 

อบต.เคลื่อนที่ทุก
หมู่บ้าน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ทุกหมู่บ้านใน
พื้นที่ตำบล 
กองก๋อย จำนวน 
9 หมู่บ้าน 

การบริหารจัดการ
ของอบต. เป็นไป
ในทางที่ดีและ
สะดวกรวดเร็ว 

สำนักงาน
ปลัด 

2 โครงการติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาอปท. 

เพื่อติดตามการดำเนิน
โครงการต่างๆ และ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ของ อบต.กองก๋อย 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) 
ของ อบต. 
กองก๋อย 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 การบริหาร
จัดการของ อบต.
เป็นไปในทางที่ดี
และสะดวก
รวดเร็ว เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 70 

การบริหารจัดการ
โครงการพัฒนา
ต่างๆ มี
ประสิทธิภาพ 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี     
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยกองก๋อย ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเมืองการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
        ความมั่นคงปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน (แนวทางที่ 2 การมีส่วนร่วมและรับรู้ข่าวสารเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ) 
        6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน:งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กับ
ประชาชน 

เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลกองก๋อย 

ประชาชนใน
พื้นที่ตำบล 
กองก๋อย 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้ที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีอาชีพ
เสรมิเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 40 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลกองก๋อยมี
อาชีพเสริมเพิม่ขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

4 โครงการพัฒนาดา้น
สตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

เพื่อสร้างความรัก
ความเข้าใจท่ีดี
ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว 

สมาชิกใน
ครอบครัว 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สมาชิกครอบครัว
เห็นความสำคัญ
ต่อสถาบัน
ครอบครัวมากข้ึน 
ร้อยละ 40 

สร้างความรักความ
เข้าใจท่ีดีระหวา่ง
สมาชิกใน
ครอบครัว 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี     
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยกองก๋อย ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเมืองการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
        ความมั่นคงปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน (แนวทางที่ 2 การมีส่วนร่วมและรับรู้ข่าวสารเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ) 
        6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน:งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชน ตำบล
กองก๋อย 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีส่วนร่วมใน
การทำกิจกรรม
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

สภาเด็กและ
เยาวชนตำบล           
กองก๋อย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 40 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวาม
พึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่จดัขึ้น 

เด็กใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี     
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยกองก๋อย ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเมืองการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
        ความมั่นคงปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน (แนวทางที่ 3 ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) 
        6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน:งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติดระดับ
หมู่บ้านและตำบล 

เพื่อป้องกันยาเสพติด
ในพื้นที่ และลดการ
แพร่ระบาดของยาเสพ
ติด 

ประชาชนใน
พื้นที่ตำบลกอง
ก๋อย 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

อบต.กองก๋อย
สามารถขับเคลื่อน
การดำเนินงานการ
ป้องกันยาเสพติดใน
พื้นที่ และลดการ
แพร่ระบาดของยา
เสพติด 

สำนักงาน
ปลัด 

รวม 6 โครงการ - - 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 - - - 
 

 
  

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิต วัฒนธรรม สุขภาพ และเกษตรปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยุทธศาสตร์ที่ 1ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.กองก๋อย ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและแหล่งนำ้ (แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ราง
ระบายน้ำ) 
➢แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.สายหลัก 
เชื่อมระหว่างบ้าน
กองก๋อย หมู่ 1  
บ้านห้วยวอก หมู่ 6 
ต.กองก๋อย –  บ้าน
แม่ออก หมู่ 4                
ต.แม่คะตวน 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตำบลได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 4.545 กิโลเมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.15 เมตร 

10,241,000 
 

10,241,000 10,241,000 10,241,000 10,241,000 ร้อยละ ๙๐ 
ของประชาชน
ท่ีพึงพอใจต่อ
ถนน 

ประชากรมีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
อบจ. 

2 โครงการก่อสร้าง
ตล่ิง โดยการเรียง
กล่องเกเบี้ยน
ป้องกันตล่ิง บริเวณ
ริมลำน้ำแม่ลิด 

เพื่อป้องกันความ
เสียหายที่เกิดจาก
การกัดเซาะของ
กระแสน้ำทำให้ตลิ่ง
บริเวณริมลำน้ำแม่
ลิดพังทลาย 

ก่อสร้างตลิ่ง โดยการเรียง
กล่องเกเบี้ยนป้องกันตล่ิง 
บริเวณริมลำน้ำแม่ลิด 
บ้านกองก๋อย หมู่ท่ี 1 
ตำบลกองก๋อย อำเภอสบ
เมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ความยาว 150 เมตร สูง 
3 เมตร 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ป้องกันความ
เสียหายที่เกิด
จากการกัด
เซาะของ
กระแสน้ำ ร้อย
ละ 40 

ตล่ิงบริเวณริม
ลำน้ำแม่ลิดถูก
กัดเซาะน้อยลง 

กองช่าง 
อบจ. 

 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สงัคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยุทธศาสตร์ ที่ 3ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.กองก๋อย ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการและการสงเคราะห์ ตลอดจนอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมอันดี 
     และภูมิปัญญาท้องถิ่น (แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กนักเรียนทั้งในระบบ และนอกระบบ) 

➢แผนงานเคหะและชุมชน : งานอาคาร  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กได้มี
โอกาสในการ
เรียนอย่าง
ท่ัวถึง  

ก่อสร้าง 
ศพด. จำนวน 
5 แห่ง 

10,000,000 
 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 เด็กเล็ก
ได้รับ
การศึกษา
ช่วงชั้น
ปฐมวัย
เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 40 

เด็กเล็กไดม้ีการ
พัฒนาท้ัง
ร่างกาย 
สติปัญญา และ
อารมณ์มากขึ้น 

กองช่าง 
อบจ. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิต วัฒนธรรม สุขภาพ และเกษตรปลอดภัย 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยุทธศาสตร์ที่ 6ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.กองก๋อย ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว (แนวทางท่ี 2 ปรับปรุงเส้นทางและภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียว) 
➢แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน  

ข.  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์น้ำตกแม่ลิด,            
ถ้ำห้วยบุก,ดอยฮวก 
และภูมิทัศน์ใน
หมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการ
ท่องเท่ียวใน
พื้นท่ีตำบลกอง
ก๋อย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณแหล่ง
ท่องเท่ียว ม.1 – 
ม.9 ตำบลกอง
ก๋อย 

1,0๐๐,๐๐๐ 
 

1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ มีนักท่องเท่ียว
เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 40 

มีรายได้จากการ
ท่องเท่ียวเพ่ิม
มากขึ้น 

กองช่าง 
อบจ. 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 4 โครงการ 22,741,000 22,741,000 22,741,000 22,741,000 22,741,000  

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิต วัฒนธรรม สุขภาพ และเกษตรปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยุทธศาสตร์ที่ 6ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.กองก๋อย ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว (แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
➢แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป  

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการ
ท่องเท่ียวใน
พื้นท่ีตำบลกอง
ก๋อย 

ส่งเสริมการท่องเท่ียวใน
พื้นท่ีตำบลกองก๋อย 

1,000,000 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ มีนักท่องเท่ียว
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 40 

มีรายได้จากการ
ท่องเท่ียวเพ่ิม
มากขึ้น 

สำนักงานปลัด 
อบจ. 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 โครงการ 1,000,000 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิต วัฒนธรรม สุขภาพ และเกษตรปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยุทธศาสตร์ที่ 1ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.กองก๋อย ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดูแลรักษา สร้างจิตสำนึก บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน  
    (แนวทางที่ 1 กำหนดพ้ืนที่ป่าต้นน้ำอนุรักษ์และรณรงค์การปลูกป่าเพ่ิมเติม สร้างจิตสำนึกใหม้ีการบริหารจัดการดูแลบำรุงรักษาป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร แม่น้ำลำคลอง  
    และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน) 
➢แผนงานเกษตร : งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม ้

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

1 โครงการขุดลอกแหล่ง
น้ำสาธารณประโยชน์
ที่ตื้นเขิน (ลำห้วยน้ำ
แม่ลิด) บ้านกองก๋อย 
หมู่ 1 – บ้านท่าฝาย 
หมู่ 7  

เพื่อให้
ประชาชนมี
แหล่งน้ำเพื่อ
อุปโภค บริโภค 
และช่วยเหลือ
ภาคเกษตร 

ดำเนินการขดุลอก
แหล่งน้ำ
สาธารณประโยชน์ที่
ตื้นเขิน (ลำห้วยน้ำแม่
ลิด) บ้านกองก๋อย หมู่ 
1 – บ้านท่าฝาย หมู่ 
7 ความยาว 8 
กิโลเมตร 

- - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ร้อยละ 8๐ 
ของประชาชน
มีแหล่งน้ำเพื่อ
อุปโภค 
บริโภค และ
ช่วยเหลือภาค
เกษตรอย่าง
เพียงพอ  

ประชาชนมี
แหล่งน้ำเพื่อ
อุปโภค 
บริโภค และ
ช่วยเหลือภาค
เกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบจ. 

 

รวมแผนงานเกษตร จำนวน 1 โครงการ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000  
รวมท้ังหมด จำนวน 6 โครงการ 29,741,000 29,741,000 29,741,000 29,741,000 29,741,000  

แบบ ผ.02/1 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๑ แผนงานการเกษตร 
- งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ
ป่าไม้ 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เพื่อจัดซื้อจัดหาเครื่องเป่าลมเอนกประสงค์
จำนวน ๑ เครื่องเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการดับไฟ ในการปฏิบตัิการ
ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จัดซือ้จัดหา
โดยสืบราคาตามท้องตลาด 

- - ๑7,5๐๐ - - สำนักงานปลัด 
 
 

๒ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- งานบริหารทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อจัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉดีหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จำนวน 1 เครื่องโดยมคีณุลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือน 
มีนาคม 2562 

- - 8,000 - - สำนักงานปลัด 
 

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- งานบริหารทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อจัดหาเครื่องสแกนเนอร ์จำนวน 1 
เครื่อง สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบท่ี 1 โดยมีคุณลกัษณะตาม
เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 
2562 

- - 18,000 - - สำนักงานปลัด 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

4 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
- งานป้องกันภัยฝ่าย               
พลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจัดซื้อจัดหารถยนตบ์รรทุกน้ำดับเพลิง
แบบเอนกประสงค์  เพื่อใช้ในงานสาธารณ
ภัยด้านต่างๆ เช่น งานป้องกันและระงับ
อัคคีภัย งานบริการช่วยเหลือจดัหาน้ำ
สะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค  ภยัแล้ง 
ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี จำนวน 1 คัน โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐานตามบญัชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ หรือตามท้องตลาดทั่วไป 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 สำนักงานปลัด 

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- งานบริหารงานคลัง 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน   

เพื่อจัดซื้อจัดหาตู้เก็บเอกสารเหลก็ ชนิด 2 
บานพับ จำนวน 2 ตู้ โดยมีคณุลักษณะตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ ๑ สำนักงานประมาณ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

- - 11,๐๐๐ - - 
 

กองคลัง 

6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- งานบริหารงานคลัง 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน   

เพื่อจัดซื้อจัดหาโตะ๊ทำงานชนิดเหล็ก 
จำนวน 1 โตะ๊ โดยมีคุณลักษณะตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ ๑ สำนักงานประมาณ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

- - 6,1๐๐ - - 
 

กองคลัง 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

7 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- งานบริหารงานคลัง 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพือ่จัดซื้อจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 
KVA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคณุลกัษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือน 
มีนาคม 2562 

- - 5,900 - - กองคลัง 

8 แผนงานการศึกษา 
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน   

เพือ่จัดซื้อจัดหาตู้เก็บเอกสารเหลก็ ชนิด 2 
บานพับ จำนวน 1 ตู้ โดยมีคณุลักษณะตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ ๑ สำนักงานประมาณ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

- - 5,5๐๐ - - 
 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

9 แผนงานเคหะและชุมชน 
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน   

เพื่อจัดซื้อจัดหาโตะ๊ทำงานชนิดเหล็ก 
จำนวน 1 โตะ๊ โดยมีคุณลักษณะตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ ๑ สำนักงานประมาณ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

- - 6,1๐๐ - - 
 

กองช่าง 

10 แผนงานเคหะและชุมชน 
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน   

เพื่อจัดซื้อจัดหาเก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว 
โดยมีคณุลักษณะตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ 
สำนักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

- - 8,0๐๐ - - 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๓ 
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บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

11 แผนงานเคหะและชุมชน 
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อจัดซื้อจัดหากล้องถ่ายรูป ระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้าน
พิกเซล จำนวน 1 กล้อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามบญัชี
มาตรฐานครุภณัฑ์ หรือตามท้องตลาด
ทั่วไป 

- - 19,300 - - กองช่าง 
 

12 แผนงานเคหะและชุมชน 
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน   

เพื่อจัดซื้อจัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดย
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
และคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 
2562 

- - 8,000 - - กองช่าง 
 

รวมทั้งหมด จำนวน 12 โครงการ 2,500,000 2,500,000 2,569,900 2,500,000 2,500,000 - 

  
 

แบบ ผ.๐๓ 
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมนิผล 
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 ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 
 

๑.  การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตาม

และประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕
61 ข้อ 12 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัทำ
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61 
 
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตามและ
ประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕
61 ข้อ ๑๒ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื ่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี ่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61 
 
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการ
จัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 12 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมนิผล
แผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลา่ว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสบิวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของ



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮ่่องสอน        หน้า 150 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)  

3.2 การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
  (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร 
                 ส่วนตำบล 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ 
 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการหลาย

ขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกดิความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนท่ีมคีวามยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓. ปัญหาอาจไมไ่ดร้ับการแกไ้ขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกดัของระเบียบกฎหมายที่ทำไดย้ากและบางเรื่อง

อาจทำไมไ่ด้   

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามา

เป็นกรอบในการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน 
๒)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี ่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั ้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละ

ด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 

 

http://www.dla.go.th/

