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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

ขององคก์ารบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
1.1  ท่ีตั งของหมู่บ้านหรือชุมชน หรือต้าบล  

1.1.1 ประวัติองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน 
องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน ตั งึ้ นตาพพรรราบบัญญัติสาาต้าบล แลรองค์การบริหารส่วน

ต้าบล  พ.ศ. 2537 ได้รับการปรรกาศจัดตั งเปน็องค์การบรหิารส่วนต้าบล จากกรรทรวงพหาดไทยเพือ่วันที่ 11 สิงหาคพ 
2543  ซ้่งพีฐานรเป็นหน่วยการบริหารราบการส่วนท้องถ่ินนับแต่นั นพา 

1.1.2 ท่ีตั งอาณาเขตและเนื อท่ี 
องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน ตั งอยู่เลึที่ 173 บ้านใหพ่พัฒนา หพู่ที่ 4 ต้าบลน ้าเกี๋ยน 

อ้าเาอาูเพียง จังหวัดน่าน โดยอยู่ห่างจากที่ท้าการอ้าเาอาูเพียงไปทางทิศตรวันออก ปรรพาณ 2.5 กิโลเพตร แลร
ห่างจากอ้าเาอเพือง เป็นรรยรทางปรรพาณ 5 กิโลเพตร พีเนื อที่ปรรพาณ 88 ตารางกิโลเพตร หรือปรรพาณ    
43,600 ไร่ พีอาณาเึตติดต่อกับพื นที่ใกล้เคียง ดังนี  

ทิศเหนือ ติดกับต้าบลฝายแก้ว  อ้าเาอาูเพียง  จังหวัดน่าน 
ทิศใต ้ ติดกับต้าบลน ้าแก่น  อ้าเาอาูเพียง   จังหวัดน่าน 
ทิศตรวันออก ติดกับอ้าเาอแพ่จริพ  จังหวัดน่าน 
ทิศตรวันตก ติดกับต้าบลพ่วงต้๊ด  อ้าเาอาูเพียง  จังหวัดน่าน 

  แผนท่ีขอบเขตการปกครองต้าบลน ้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณราูพิปรรเทศึององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน   อ้าเาอาูเพียง  จังหวัดน่าน  พีลักษณราูพิปรรเทศส่วน
ใหญ่เป็นที่ราบเบิงเึาสลับาูเึา  บริเวณที่ราบส่วนใหญ่ใบ้ปรรกอบอาบีพทางการเกษตร  พีห้วยน ้าเกี๋ยนเป็นล้าน ้า
ส้าคัญไหลผ่าน  แลรพีแหล่งน ้าที่ส้าคัญอีก คือ ล้าห้วยน ้าเกี๋ยน แลรพีล้าห้วยสายต่างๆ จ้านวนพาก เบ่น ห้วยต้นยาง 
ห้วยผาเสียด ห้วยผาลาด ห้วยเครือเถา ห้วยต้นปอ ห้วยงาพ  นอกจากนี ยังพีล้าห้วยเล็กๆ อีกหลายสาย พีป่าไพ้ที่อยู่ใน
พื นที่ต้นน ้าแลรพีควาพอุดพสพบูรณ์จ้านวนพาก 

ต้าบลน ้าเกี๋ยนเป็นบุพบนบนบท ปรรบากรส่วนใหญ่ปรรกอบอาบีพเกษตรกรรพ ท้าไร่, ท้าสวน,  ท้านา นิยพตั ง
บ้านเรือนอยู่กันเป็นกลุ่พบริเวณที่ราบลุ่พน ้าโดยเการตาพแนวถนนโดยเฉพารทางหลวงแผ่นดินสายหนองเต่า -บ้าน
ก๊อด ซ้่งเป็นถนน สายหลัก คนในบุพบนพีควาพสพพันธ์กันอย่างใกล้บิดโดยพีวัดโป่งค้าน ้าเกี๋ยน เป็นศูนย์กลาง 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

ต้าบลน ้าเกี๋ยนปรรกอบด้วยลักษณรอากาศแบบทุ่งหญ้าเพืองร้อนแบบ 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน       ฤดูหนาว โดยพี
ควาพแตกต่างึองฤดูอย่างบัดเจน คือ 
- ฤดูร้อน เริ่พต้นตั งแต่เดือนพีนาคพ ถ้งเดือนพฤษาาคพ อากาศร้อนถ้งร้อนจัด 
- ฤดูฝน เริ่พต้นตั งแต่เดือนพิถุนายน ถ้งเดือนตุลาคพ พีฝนตกบุก จากอิทธิพลลพพรสุพตรวันตกเฉียงใต้ 
- ฤดูหนาว เริ่พต้นตั งแต่เดือนพฤศจิกายน ถ้งเดือนกุพาาพันธ์ อากาศหนาวถ้งหนาวจัด จากอิทธิพล  ลพพรสุพ
ตรวันออกเฉียงเหนือ 
 
1.4  ลักษณะของดิน 

สาาพดินโดยทั่วไปึองต้าบลน ้าเกี๋ยนส่วนใหญ่เป็นดินทราย พีเนื อดินเป็นดินทราย หรือดินทรายปนดินร่วน เนื อดิน
เหนียวน้อย เป็นดินที่ไพ่พีโครงสร้างพีลักษณรเป็นเพ็ดเดี่ยวๆ การเการตัวหรือย้ดตัวึองเพ็ดดินต่้าท้าให้เกิดการบรล้าง
พังทลายึองดินได้ง่าย บางพื นที่ดินแน่นท้บเนื่องจากเนื อดินเป็นทรายลรเอียดท้าให้เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโต
ึองพืบ พีการรรบายน ้าดีเกินไปท้าให้เกิดปัญหาการึาดแคลนน ้า ควาพสาพารถในการอุ้พน ้าแลรดูดซับธาตุอาหารต่้า 
ควาพอุดพสพบูรณ์ึองดินต่้า การใบ้ปรรโยบน์เพื่อการปลูกพืบจ้าเป็นต้องพีการจัดการเป็นพิเศษกว่าดินทั่วไป 
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2.1  เขตการปกครอง  
องค์การบริหารสว่นต้าบลน ้าเกี๋ยนได้จัดตั งึ้ นตาพพรรราบบัญญตัิสาาต้าบล แลรองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 
ได้รับการปรรกาศจัดตั งเพื่อวันที่ 11 สิงหาคพ 2543 แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หพู่บ้าน ปรรกอบด้วย 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน 
1 บ้านน ้าเก๋ียนใต้ นายจิตติกร  ล้าทรสอน 
2 บ้านน ้าเก๋ียนเหนือ นายปรรพันธ์  บุญตัน (ก้านันต้าบลน ้าเก๋ียน) 
3 บ้านต้นกอก นายคาด  ดีสีใส 
4 บ้านใหพ่พัฒนา นายปรีบา  ดีสพ 
5 บ้านใหพ่สันติสุึ นายผ่อง  พหาวงศนันท์ 

 
2.2  การเลือกตั ง 

องค์การบรหิารสว่นต้าบลน ้าเกี๋ยน แบ่งเึตการเลอืกตั งเป็นจ้านวน 5 เึต คือแบ่งตาพหพู่บ้าน  

ประชากร 
ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร (ึ้อพลูเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี แลรการคาดการณ์ 
ในอนาคต) 

ปี พ.ศ. ชาย หญิง รวม ครัวเรือน ประชากร
เพ่ิมขึ น /ลดลง 

ครัวเรือน 
เพ่ิมขึ น /ลดลง 

2560 1,087 1,091 2,178 721 - - 
2561 1,054 1,098 2,152 718 - 26 - 3 
2562 1,071 1,085 2,156 708 4 - 10 

 (ที่พา : แหล่งึ้อพูล กรพการพัฒนาบุพบน อ้าเาอาูเพียง  ณ  พ.ค. 61) 

3.2 ช่วงอายุและจา้นวนประชากร 
จ้านวนปรรบากราายในต้าบลน ้าเก๋ียน ทั ง 5 หพูบ่้าน โดยแสดงตาพตาราง ดงัต่อไปนี  

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน จ้านวนประชากร ชาย หญิง 
1 บ้านน ้าเก๋ียนใต ้ 185 535 264 271 
2 บ้านน ้าเก๋ียนเหนือ 122 335 164 171 
3 บ้านต้นกอก 148 496 252 244 
4 บ้านใหพ่พัฒนา 147 458 221 237 
5 บ้านใหพ่สันติสุึ  116 332 170 162 

รวม 855 2,156 1,071 1,085 
(ที่พา : แหล่งึ้อพูล กรพการพัฒนาบุพบน อ้าเาอาูเพียง  ณ  พ.ค. 61) 

 

 

 

เพื่อท้าการจ้าแนกปรรบากรทั งหพด าายในต้าบลน ้าเก๋ียน ตาพบ่วงอายุ สาพารถจ้าแนกได้ตาพ ตาราง ดังต่อไปนี  

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากรที่มีช่วงอายุ  ประชากรที่มีช่วงอายุ ประชากรที่มีช่วงอายุ 
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(0-17 ปี) (18-60 ปี) (60 ปีขึ นไป) 
1 บ้านน ้าเก๋ียนใต ้ 115 456 146 
2 บ้านน ้าเก๋ียนเหนือ 62 285 99 
3 บ้านต้นกอก 111 402 77 
4 บ้านใหพ่พัฒนา 121 392 113 
5 บ้านใหพ่สันติสุึ  95 289 64 

รวม 504 1,824 499 
(ที่พา : แหล่งึ้อพูล  ฝ่ายทรเบียนแลรบัตร อ้าเาอาูเพียง) 

 

จ้านวนปรรบากรทั งหพดจ้านวน  2,827  คน 

ปรรบากรบ่วงอายุรรหว่าง (0-17 ป)ี จ้านวน 504 ราย คิดเป็นร้อยลร 17.81  ึองจ้านวนปรรบากรทั งหพด 
ปรรบากรบ่วงอายุรรหว่าง (18-60 ป)ี จ้านวน 1,824 ราย คิดเป็นร้อยลร 64.47  ึองจ้านวนปรรบากรทั งหพด 
ปรรบากรบ่วงอายุรรหว่าง (60 ปีึ้ นไป)  จ้านวน 499 ราย คิดเป็นร้อยลร 17.63  ึองจ้านวนปรรบากรทั งหพด 
 

แผนาูพิ แสดงจ้านวนปรรบากรึองต้าบลน ้าเก๋ียน (แยกตาพบ่วงอาย)ุ 
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4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา  
ศึกษาอยู่ในระบบโรงเรียน 

หมู่ที ่ ชั นก่อน
ประถมศึกษา 

การศึกษาภาค
บังคับ (ป.1-ม.3) 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

อนุปริญญา/
เทียบเท่า 

ปริญญาตรี สูงกว่า
ปริญญาตรี 

1 10 49 0 0 75 0 
2 10 18 11 2 8 0 
3 0 4 4 3 1 2 
4 20 55 25 1 8 1 
5 10 71 25 9 6 0 

รวม 50 197 65 15 98 3 

จบการศึกษา และไม่ได้เรียนต่อ 

หมู่ที ่ ชั นก่อน
ประถมศึกษา 

การศึกษาภาค
บังคับ (ป.1-ม.3) 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

อนุปริญญา/
เทียบเท่า 

ปริญญาตรี สูงกว่า
ปริญญาตรี 

1 - 50 25 15 12 0 
2 - 250 50 20 30 12 
3 - 6 7 7 0 0 
4 - 0 3 0 10 0 
5 - 176 19 8 20 0 

รวม - 482 104 50 72 12 
 

 4.2 สาธารณสุข 
- โรงพยาบาลสง่เสริพสุึาาพต้าบล จ้านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสง่เสรพิสุึาาพต้าบลน ้าเกี๋ยน ตั งอยู่ในพื นที่ หพูท่ี ่
4 
- อสพ.ต้าบลน ้าเกี๋ยน   จ้านวน  68 คน 
- สถานพยาบาลเอกบน  จ้านวน    4 แห่ง 

 4.3 อาชญากรรม  ในต้าบลน ้าเกี๋ยนไพพ่ีปญัหาอาบญากรรพที่รุนแรง 

 4.4 ยาเสพติด  ปญัหายาเสพติดในต้าบลน ้าเกี๋ยนยังพบว่าพอียู่ แต่ทาง อบต.ได้พีการรณรงค์ แลรจัดโครงการ
แก้ปัญหายาเสพติดทุกป ี

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
การให้การสงเครารห์แก่ปรรบาบนในพื นที่ องค์การบรหิารสว่นต้าบลน ้าเกี๋ยน นอกจากการจ่ายเบี ยยังบีพแก่ ผูสู้งอายุ ผู้
พิการ แลรผู้ติดเบื อ ตาพนโยบายึองรฐัแล้ว ยังได้ด้าเนินการอีกหลายปรรการ ดังนี   
- สงเครารห์เงินบ่วยเหลือค่าซ่อพแซพบ้านผู้ยากไร้ แลรด้อยโอกาสในสังคพ         
- แจกจ่ายเครื่องหพ่กันหนาว เสื อกันหนาว ผ้าห่พนวพ ในบ่วงฤดหูนาว         
- ให้การบ่วยเหลอืผูป้รรสบาัยธรรพบาติ แลราัยพิบัติต่างๆ โดยการแจกจ่ายึ้าวสาร ถุงยังบีพ วัสดุต่างๆ ไพ้ สังกรสี 
เพื่อการซอ่พแซพที่อยู่อาศัย หรอืฟื้นฟู เยียวยา ฯลฯ 
5. ระบบบริการพื นฐาน 
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5.1 การคมนาคมขนส่ง(ทางบก,ทางน ้า,ทางราง ฯลฯ)   
ต้าบลน ้าเกี๋ยนพีถนนผ่านบุพบนหลายสาย  เบ่น ทางหลวงบนบทหพายเลึ  1169  (ผ่านบริเวณหพู่ที่ 4,1,2,5)  ทาง
หลวงบนบทหพายเลึ 2022 (ผ่านหพู่ที่ 3)  เป็นถนนสายหลักที่เบ่ือพโยงรรหว่างต้าบลแลรอ้าเาอ พีบ้านเรือนึอง
ปรรบาบนสร้างติดกับเึตทาง  โดยส่วนใหญ่ปรรบาบนจรใบ้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัวในการสัญจร ส่วนการ
คพนาคพาายในต้าบลจรพีถนนลาดยางแลรถนนคอนกรีตเบ่ือพรรหว่างหพู่บ้าน 
 
 5.2 การไฟฟ้า 
ในต้าบลน ้าเกี๋ยนพีไฟฟ้าใบ้ทกุครัวเรือน แต่เนื่องจากในปัจจบุันนี เกษตรกรได้พฒันาการเกษตรในไร่นา แลรพี
ควาพสัพพันธ์กับไฟฟ้าในไร่นาพากึ้ น แต่การพฒันาด้านไฟฟ้ายังไปไพ่ทั่วถ้ง จง้เป็นปัญหาการึาดแคลนการใบ้ไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 

 5.3 การประปา 
ในต้าบลน ้าเกี๋ยนพีรรบบปรรปาหพูบ่้าน ทั ง 5 หพู่บ้าน ปรรปาเึ้าถ้งทุกครัวเรอืน แตย่ังึาดแคลนในเรือ่งน ้าใบ้เพื่อ
การเกษตร 

 5.4 โทรศัพท์ 
ในต้าบลน ้าเกี๋ยน ด้านโทรคพนาคพ พบีริษัทผู้ปรรกอบธุรกิจให้บรกิาร โครงึ่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี พเีสาส่งสัญญาณ 
โทรศัพทเ์คลือ่นที่ ในแหลง่บุพบนสาพารถติดต่อสื่อสารพีสญัญาณโทรทรัพศ์ครบทกุบุพบน แต่ในพื นที่ป่าบางส่วนยังไพ่พี
สัญญาณโทรศัพท์เคลือ่นที ่

 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์        
หน่วยไปรษณีย ์    จ้านวน 1 แห่ง  ตั งอยู่ในพื นทีห่พู่ที่ 4  

 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร (การประกอบอาชีพ) 
อาบีพราษฎรส่วนใหญ่พีอาบีพทางด้านการเกษตร เบ่น การท้าไร่ ท้าสวน  พืบสวนส่วนใหญ่ได้แก่  ึ้าวโพด ยางพารา  
ถ่ัวเหลือง ึ้าว โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จรพุ่งผลิตเพื่อจ้าหน่ายผลผลิตโดยตรง ไพ่พุ่งเน้นในด้านการแปรรูปหรือแบบครบ
วงจร สรุปได้ ดังนี  

หมู่ที ่ ท้านา ท้าไร ่ ท้าสวน พืชเศษฐกิจ 
   ผัก ผลไม ้ ยาง  
1 80 80 0 0 30 0 
2 69 80 0 0 87 10 
3 80 140 2 0 140 10 
4 72 72 0 1 72 0 
5 60 60 0 7 76 0 

 
6.2 การประมง 
ในพื นที่ต้าบลน ้าเกี๋ยนไพ่พกีารปรรกอบอาบีพด้านการปรรพง 
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6.3 การปศุสัตว์ 
ในพื นที่ต้าบลน ้าเกี๋ยนพกีารเลี ยงสัตว์ ในครัวเรอืน ไดแ้ก่ โคเนื อ สุกร เป็ด ไก่ ฯลฯ ในต้าบลน ้าเกี๋ยนยังไพ่พกีารเลี ยงใน
เบิงพาณิบย์ 

6.4 การบริการ 
การบริการ ในเึตองค์การบรหิารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน สาพารถแยกได้ตาพตาราง ดังนี  

 
 
6.5 การท่องเท่ียว 
ต้าบลน ้าเกี๋ยนพสีถานที่ส้าคัญ ปรรกอบด้วย 
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรพบาติการอนรุักษ์ป่า อ่างเก็บน ้าตาพแนวพรรราบด้าริ 
แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา  ได้แก่  วัดโป่งค้า, พิพิธาัณฑ์บุพบน 

ล้าดับที ่ ปรรเาท จ้านวนรวพ หพู่ท่ี/จ้านวน 

   
1 2 3 4 5 

1 วัด/ส้านักสงฆ ์ 1 - - - 1 - 
2 โบสถ ์ 1 - - - - 1 
3 โรงเรียนปรรถพศ้กษา 1 - 1 - - - 
4 โรงเรียนพัธยพศ้กษา(ึยายโอกาส) 1 - 1 - - - 
5 โรงพยาบาลสง่เสริพสุึาาพบุพบน 1 - - - 1 - 
6 ที่อ่านหนังสือพิพพ์หพู่บา้น 5 1 1 1 1 1 
7 หอปรรบุพหพู่บ้าน 5 1 1 1 1 1 
8 สนาพกีฬา/สนาพเด็กเล่น 2 - 1 - 1 - 
9 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 1 - - - 1 - 
10 หอกรรจายึ่าว 5 1 1 1 1 1 
11 อินเตอร์เน็ตตา้บล 1 - - - 1 - 
12 ตู้ไปรษณีย ์ 1 - - - 1 - 
13 โทรศัพท์สาธารณร - - - - - - 
14 ศูนย์สาธารณสุึพูลฐาน 5 1 1 1 1 1 
15 คลินิก/ร้านึายยา 3 1 - - 1 1 
16 ทีพ่ักสายตรวจ/ป้อพตา้รวจ 1 - - - 1 - 
17 ที่ท้าการ อบต.น ้าเก๋ียน 1 - - - 1 - 
18 ปั๊พน ้าพัน/ปั๊พหลอด 9 3 2 3 - 1 
19 ร้านค้า/ึายึองบ้า 14 4 3 3 2 2 
20 ร้านค้าบุพบน/สหกรณ์ 5 1 1 1 1 1 
21 ร้านซ่อพรถ 4 1 1 1 - 1 
22 ร้านอาหาร 11 2 3 2 2 2 
23 ตลาดนัด/ตลาดสด 1 - 1 - - - 
24 โรงส ี 10 2 1 1 3 3 
25 ร้านตัดผพ 4 - 2 - 1 1 
26 วิสาหกิจบุพบน(บีววิถี) 1 - - - 1 - 
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แหล่งท่องเที่ยวแลรเรียนรู้ศ้กษาดูงาน ได้แก่ กลุ่พบีววิถี 

6.6 อุตสาหกรรม 

ต้าบลน ้าเกี๋ยนส่วนใหญ่จรเป็นการปรรกอบอาบีพอุตสาหกรรพในครัวเรือน ได้แก่ จักรสาน ทอผ้าพื นเพือง เพารเห็ด ตัด
เยบ็เสื อผ้า ฯลฯ 

6.7 การพาณิชยแ์ละกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย ์
ศูนย์สาธิตการตลาด  จ้านวน   4  แห่ง 
ปั้พน ้าพันแลรก๊าซ  จ้านวน   1  แห่ง 
ปั้พหลอด   จ้านวน   3  แห่ง 
โรงสีึนาดเล็ก   จ้านวน 13  แห่ง 
ร้านค้า   จ้านวน 21  แห่ง 
ร้านตัดผพ   จ้านวน   4  แห่ง 
ตลาดสดแลรลานค้าบุพบน จ้านวน    1 แห่ง 

กลุ่มอาชีพ 
1.กลุ่พผลิตาัณฑ์ึวัญธารา 9.กลุ่พท้ากล้วยฉาบบ้านบ้าน 
2.กลุ่พบาเพี่ยง 10.กลุ่พท้าไพ้กวาด หพู่ที่ 2 
3.กลุ่พบีววิถีต้าบลน ้าเกี๋ยน 11.กลุ่พ 3 พี่น้องแฮนเพด 
4.กลุ่พท้าึ้าวแต๋นสัพพาบีพ 12.กลุ่พทอผ้า หพู่ที่ 3 
5.กลุ่พึ้าวแต๋นป้าึันค้า 13.กลุ่พแคบหพ ู
6.กลุ่พจักสาน 14.กลุ่พผ้าพัดย้อพ หพู่ที่ 5 
7.กลุ่พตุ๊กตาสพุนไพร 15.กลุ่พท้าตุ้พหู หพู่ที่ 5 
8.กลุ่พท้าดอกไพจ้ันทน์ 16.กลุ่พโฮพสเตย์ 

 
6.8 แรงงาน 
ปรรบาบนในต้าบลน ้าเกี๋ยน ส่วนใหญ่ ในบ่วงอายุ 15-59 ปี ทั งหพดจ้านวน  2,123 คน ปรรกอบอาบีพ แลรพรีายได้ พี
จ้านวน 643 คน คิดเป็นร้อยลร 30.28 ซ้่งรายได้จากการปรรกอบอาบีพรับจ้างพจี้านวน 125 ครัวเรอืน แลรในบ่วงอายุ 
ดังกล่าว ไพ่ปรรกอบอาบีพ แลรไพ่พรีายได ้พีจ้านวน 106 คน คิดเป็นร้อยลร 4.99   
 
 
 
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 7.1 การนับถือศาสนา 
ด้านศาสนา  ปรรบากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   โดยพีวัดเป็นศูนย์กลางบุพบน ต้าบลน ้าเกี๋ยนพีวัด 1 แห่ง ได้แก่ วัด
โป่งค้า พีคริสตจักร 1 แห่ง คือคริสจักรกัณฑาทิพย์  
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 7.2 ประเพณีและงานประจ้าปี 
  1.งานปรรเพณีสงกรานต ์
  2.งานปรรเพณีลอยกรรทง (ยี่เป็ง) 
  3.งานปรรเพณีแห่เทียนเึ้าพรรษา 
   

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เกิดึ้ นจากปรรสบการณ์ต่าง ๆ แลรการด้ารงบีวิต หรือพาจากเพื่อนบ้าน  เบ่น 
-  การตีเหล็ก 
-  หพอพื นบ้านแลรการใบ้สพุนไพรรักษาโรค 
-  การอ่านแลรเึียนาาษาล้านนา 
-  การสู่ึวัญ 
-  การเล่นเครื่องดนตรีพื นบ้าน 

ภาษาถิ่น ใบ้าาษาเหนือ  (าาษาเพือง) ในการสื่อสารเป็นส่วนใหญ่ 
 
  
7.4 สินค้าพื นเมืองและของท่ีระลึก 

สนิค้าพื นเพืองแลรึองที่รรล้ก จรได้จากลุ่พอาบีพาายในต้าบล ได้แก่ 

1.กลุ่พผลิตาัณฑ์ึวัญธารา 9.กลุ่พท้ากล้วยฉาบบ้านบ้าน 
2.กลุ่พบาเพี่ยง 10.กลุ่พท้าไพ้กวาด หพู่ที่ 2 
3.กลุ่พบีววิถีต้าบลน ้าเกี๋ยน 11.กลุ่พ 3 พี่น้องแฮนเพด 
4.กลุ่พท้าึ้าวแต๋นสัพพาบีพ 12.กลุ่พทอผ้า หพู่ที่ 3 
5.กลุ่พึ้าวแต๋นป้าึันค้า 13.กลุ่พแคบหพู 
6.กลุ่พจักสาน 14.กลุ่พผ้าพัดย้อพ หพู่ที่ 5 
7.กลุ่พตุ๊กตาสพุนไพร 15.กลุ่พท้าตุ้พหู หพู่ที่ 5 
8.กลุ่พท้าดอกไพ้จันทน์  

 
 

 

 

8. ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 8.1 น ้า 

แหล่งน ้าธรรพบาติ  แหล่งน ้าที่ส้าคัญที่ปรรบาบนใบ้ปรรโยบน์ในด้านการเกษตรแลรการอุปโาคบริโาค คือ ล้าห้วยน ้า
เกี๋ยน แลรล้าห้วยสาึาต่างๆ เป็นจ้านวนพาก   
แหล่งน ้าที่สร้างึ้ น  เบ่น  อ่างเก็บน ้า คลองบลปรรทาน  ฝาย บ่อน ้าตื น สรรน ้าึุดเอง บ่อบาดาลแลรปรรปาหพู่บ้าน  
เป็นต้น 
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8.2 ป่าไม้ 
ต้าบลน ้าเกี๋ยนพีเนื อที่ป่าไพ้  24,156.69 ไร่  หรือร้อยลร 44.74 ึองพื นที่ต้าบล  โดยเป็นพื นที่เึตป่าไพ้ตาพกฎหพาย
หรือเึตป่าสงวนแห่งบาติ 
 
8.3 ภูเขา 
ต้าบลน ้าเกี๋ยนพื นที่บางส่วนเป็นาูเึาสูง แลรสลับกับพื นที่ราบ 
 
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส้าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ล้าห้วยน ้าเกี๋ยน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารต้าบลน ้าเก๋ียน 17 

 

ส่วนท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
การจัดท้าแผนพฒันาท้องถ่ินสี่ปีึอง อบต.พีควาพสัพพันธ์กบัแผนยุทธศาสตร์บาติ 20 ปี  โดยพุ่งเน้นเพื่อึับเคลือ่นการ
พัฒนาปรรเทศไปสู่ควาพพั่นคง  พั่งค่ัง  แลรยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์บาติ 20 ปี ึองปรรเทศไทย ซี่งคณรกรรพการ
ยุทธศาสตร์บาติได้ด้าเนินการจัดท้าร่างยุทธศาสตร์บาติเป็นที่เรียบรอ้ยแล้ว  แลรคณรรัฐพนตรีได้พีพตเิพื่อวันที่  5  
พิถุนายน  2561  เห็นบอบร่างยทุธศาสตร์บาติ ปรรกอบกับในคราวปรรบุพสาานิติบัญญัติแห่งบาติเพื่อวันที่  6  
กรกฎาคพ  2561 ที่ปรรบุพได้ลงพติให้ควาพเห็นบอบร่างยุทธศาสตร์บาติแล้ว จ้งทรงพรรกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใบ้
ยุทธศาสตร์บาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป ปรรกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคพ พ.ศ. 2561  
ยุทธศาสตร์บาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตรบ์าติฉบับแรกึองปรรเทศไทยตาพรัฐธรรพนญูแหง่
ราบอาณาจักรไทยซ้่งจรต้องน้าไปสูก่ารปฏิบัติเพื่อให้ปรรเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ปรรเทศไทยพีควาพพั่นคง พั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นปรรเทศพฒันาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาพหลักปรับญาึองเศรษฐกิจพอเพียง” สรุปโดยย่อไดด้ังนี  
 

สถานการณ์แนวโน้มวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ 
บทน้า 
การพัฒนาปรรเทศไทยนับตั งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลรสังคพแห่งบาติฉบับที่ 1 เป็นต้นพาได้ส่งผลให้ปรรเทศพีการ
พัฒนาในทุกพิติ ทั งในด้านเศรษฐกิจที่ปรรเทศไทยได้รับการยกรรดับเป็นปรรเทศในกลุ่พบนึองกลุ่พปรรเทศรรดับ
รายได้ปานกลาง ในด้านสังคพที่พีการพัฒนาคุณาาพบีวิตึองปรรบาบนส่งผลให้ปรรเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็น
ปรรเทศยากจน แลรในด้านสิ่งแวดล้อพที่ปรรเทศไทยพีึ้อได้เปรียบในควาพหลากหลายเบิงนิเวศ อย่างไรก็ตาพปรรเทศ
ไทยยังพีควาพท้าทายต่อการพัฒนาที่ส้าคัญอาทิอัตราการึยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2560 ที่ร้อยลร 3.9 ถือว่าอยู่ใน
รรดับต่้ากว่าศักยาาพ เพื่อเทียบกับร้อยลร 6.0 ต่อปีในบ่วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผ่านพา โดยพีสาเหตุหลักจากการ
บรลอตัวึองการลงทุนาายในปรรเทศแลรสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไพ่ฟื้นตัวได้เต็พที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยัง
ไพ่สาพารถึับเคลื่อนด้วยนวัตกรรพได้อย่างเต็พปรรสิทธิาาพาาคบริการแลราาคเกษตรพีผลิตาาพการผลิตในรรดับต่้า
ึาดการน้าเทคโนโลยีเึ้าพาเพิ่พปรรสิทธิาาพในการผลิต ปรรกอบกับแรงงานไทยยังพีปัญหาเรื่องคุณาาพแลร
สพรรถนรที่ไพ่สอดคล้องกับควาพต้องการในการึับเคลื่อนการพัฒนาึองปรรเทศ 
นอกจากนั น ศักยาาพแลรคุณาาพึองปรรบากรไทยทุกบ่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส้าคัญต่อการพัฒนาปรรเทศ 
แพ้ว่าการเึ้าถ้งรรบบบริการสาธารณร การศ้กษา บริการสาธารณสุึ โครงสร้างพื นฐานต่างๆ แลรการคุ้พครองทาง
สังคพอื่นๆ ึองคนไทยพีควาพครอบคลุพเพิ่พพากึ้ นแต่ยังคงพีปัญหาเรื่องคุณาาพการให้บริการที่พีพาตรฐานแตกต่าง
กันรรหว่างพื นที่ ซ้่งเป็นหน้่งในสาเหตุหลักที่ท้าให้ปรรเทศไทยยังคงพีปัญหาควาพเหลื่อพล ้าในหลายพิติ ึณรที่ปัญหา
ด้านควาพยากจนยังคงเป็นปรรเด็นท้าทายในการยกรรดับการพัฒนาปรรเทศให้ปรรบาบนพีรายได้สูงึ้ นแลรแก้ปัญหา
ควาพเหลื่อพล ้าอย่างยั่งยืน ึณรเดียวกันการวางกลยุทธ์รรยรยาวในการฟื้นฟู การใบ้ แลรการรักษาทรัพยากรอย่าง
บูรณาการเพื่อการพัฒนาปรรเทศที่ผา่นพายังึาดควาพบัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรพบาติแลรสิ่งแวดล้อพึองปรรเทศ
ยังพีปัญหาการใบ้อย่างสิ นเปลืองแลรเสื่อพโทรพลงอย่างรวดเร็ว 

ทั งนี ปญัหาดังกล่าวึ้างต้นพสีาเหตุส่วนหน้่งพาจากปรรสิทธิาาพการบริหารจัดการาาครัฐ การพฒันาปรรเทศึาดควาพ
ต่อเนื่องแลรควาพยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อควาพต้องการแลรปญัหาึองปรรบาบน ึณรที่ควาพพั่นคง
าายในปรรเทศยังพหีลายปรรเด็นที่ต้องเสรพิสร้างใหเ้กิดควาพเึ้พแึ็งลดควาพึัดแย้งทางควาพคิดแลรอุดพการณ์ที่พี
รากฐานพาจากควาพเหลื่อพล ้า ควาพไพ่เสพอาาค การึาดควาพเบ่ือพั่นในกรรบวนการยุติธรรพ แลรปญัหาการึาด
เสถียราาพทางการเพอืงตลอดจนส่งเสริพคนในบาติให้ย้ดพั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวพจิตใจให้เกิดควาพรักแลรควาพ
สาพัคคี  
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ในึณรเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างปรรบากรที่พีสัดส่วนปรรบากรวัยแรงงานแลรวัยเด็กที่ลดลงแลรปรรบากร
สูงอายุที่เพิ่พึ้ นอย่างต่อเนื่อง จรเป็นปัจจัยเสี่ยงส้าคัญที่จรท้าให้การพัฒนาปรรเทศในพิติต่างๆ พีควาพท้าทายพากึ้ น 
ทั งในส่วนึองเสถียราาพทางการเงินการคลังึองปรรเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่พสูงึ้ น การลงทุน
แลรการออพ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจึองปรรเทศ ควาพพั่นคงทางสังคพ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรพบาติ
อย่างยั่งยืนซ้่งจรเป็นปรรเด็นท้าทายต่อการึับเคลื่อนปรรเทศไปสู่การเป็นปรรเทศพัฒนาแล้ว 
 

ปัจจัยและแนวโน้มท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แพ้ว่าปรรเทศไทยจรพีต้าแหน่งที่ตั งที่สาพารถเป็นศูนย์กลางในการเบ่ือพโยงในาูพิาาคแลรเป็นปรรตูสู่เอเบีย แต่การที่พี
อาณาเึตติดกับปรรเทศเพื่อนบา้นหลายปรรเทศ ท้าให้ปัญหาด้านเึตแดนกับปรรเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นควาพท้าทาย
ด้านควาพพั่นคงในอนาคต นอกจากนี  ปรรเทศไทยยังคงต้องให้ควาพส้าคัญกับปัญหาด้านควาพพั่นคงอื่นๆ ที่พีควาพ
ซับซ้อน ลรเอียดอ่อน แลรพีควาพเบ่ือพโยงกันหลายพิติ ที่อาจเป็นปรรเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศควาพไว้วางใจ
รรหว่างรัฐกับปรรบาบน แลรรรหว่างปรรบาบนกับปรรบาบนซ้่งรวพถ้งการสร้างควาพสาพัคคีึองคนในบาติที่จรน้าไปสู่
การแก้ปัญหาควาพึัดแย้งรรหว่างกลุ่พปรรบากรไทยที่พีแนวคิดแลรควาพเบ่ือที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืน 
นอกจากนี  การึยายอิทธิพลแลรการเพิ่พบทบาทึองปรรเทศพหาอ้านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่รรบบ
หลายึั วอ้านาจ หรือเกิดการย้ายึั วอ้านาจทางเศรษฐกิจ ซ้่งอาจส่งผลกรรทบต่อเสถียราาพทางเศรษฐกิจึองปรรเทศ
ในอนาคต ึณรที่องค์กรที่ไพ่ใบ่รัฐ อาทิ องค์การรรหว่างปรรเทศ แลรบริษัทึ้าพบาติ จรพีบทบาทพากึ้ นในการก้าหนด
กฎ รรเบียบ ทิศทางควาพสัพพันธ์แลรพาตรฐานสากลต่างๆ ทั งในด้านควาพพั่นคง แลรเศรษฐกิจ รวพทั งการรวพกลุ่พ
เศรษฐกิจแลรการเปิดเสรีในาูพิาาคที่น้าไปสู่ควาพเบ่ือพโยงในทุกรรบบ อาจก่อให้เกิดควาพเสี่ยงด้านอาบญากรรพึ้าพ
บาติแลรเศรษฐกิจนอกรรบบ รวพทั งปัญหายาเสพติด การค้าพนุษย์แลรการลักลอบเึ้าเพือง 
ในทางกลับกัน ควาพเปลี่ยนแปลงจากโลกาาิวัตน์แลรควาพก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์แลรเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา
อย่างก้าวกรรโดดจรก่อให้เกิดนวัตกรรพอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาปรรดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การ
วิเครารห์ึ้อพูลึนาดใหญ่ หุ่นยนต์ แลรโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรพสพัยใหพ่ แลรเทคโนโลยีทางการเงิน ซ้่งตัวอย่าง
แนวโน้พการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกรรโดดเหล่านี คาดว่าจรเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่บ่วยท้าให้เศรษฐกิจโลกแลร
เศรษฐกิจไทยพีแนวโน้พที่จรกลับพาึยายตัวได้เึ้พแึ็งึ้ น แนวโน้พส้าคัญที่จ้าเป็นต้องพีการติดตาพอย่างใกล้บิด อาทิ 
การรวพกลุ่พทางการค้าแลรการลงทุนที่จรพีควาพหลากหลายเพิ่พพากึ้ น การแึ่งึันที่คาดว่าจรรุนแรงึ้ นในการเพิ่พ
ผลิตาาพแลรสร้างควาพหลากหลายึองสินค้าแลรบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบบีวิตใหพ่ๆ 
นอกจากนั นปรรเทศไทยคาดว่าจรเึ้าสู่การเป็นสังคพสูงวัยรรดับสุดยอดในปี 2574 จรก่อให้เกิดโอกาสใหพ่ๆ ในการ
ตอบสนองควาพต้องการึองกลุ่พผู้บริโาคสูงอายุที่จรพีสัดส่วนเพิ่พึ้ นอย่างต่อเนื่อง รวพทั งการคาดการณ์ว่าครอบครัว
ไทยจรพีึนาดเล็กลง แลรพีรูปแบบที่หลากหลายพากึ้ นปรรบากรในปรรเทศไทยจรพีบ่วงอายุที่แตกต่างกันแลรจรพี
กลุ่พคนบ่วงอายุใหพ่ๆ เพิ่พึ้ น ซ้่งจรส่งผลต่อทัศนคติ แลรพฤติกรรพที่แตกต่างกันดังนั น การเตรียพควาพพร้อพึอง
ปรรบากรให้พีคุณาาพ แลรการน้าเทคโนโลยีที่เหพารสพพาใบ้ในการผลิตแลรการบริการึองปรรเทศจรเป็นควาพท้า
ทายส้าคัญในรรยรต่อไป 
ในึณรเดียวกัน โครงสร้างปรรบากรทีเ่ึ้าสู่สงัคพสูงวัย อาจท้าให้เกิดควาพต้องการแรงงานต่างบาติเพิ่พพากึ้ นเพือ่
ทดแทนจ้านวนแรงงานไทยทีล่ดลง ซ้่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในาูพิาาคแลรควาพก้าวหน้าึองการพฒันารรบบคพนาคพ
ึนส่งในาูพิาาคจรท้าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานแลรการย้ายถ่ินพีควาพสรดวกพากึ้ น แลรเป็นปัจจัยส้าคัญที่จรท้าให้
เกิดการเคลือ่นย้ายปรรบากรเึ้าออกปรรเทศเพิพ่พากึ้ น โดยเฉพารในกลุพ่ปรรบากรที่พีศักยาาพซ้ง่พีแนวโน้พในการ
เคลื่อนย้ายไปเรียนหรอืท้างานในทั่วทกุพุพโลกสูงึ้ น ทั งนี  การย้ายถ่ินส่วนใหญพ่ีวัตถุปรรสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทาง
เศรษฐกจิที่ดีึ้ น จ้งอาจจรเป็นไปได้ที่ปรรเทศไทยจรยงัคงเป็นปรรเทศผู้รบัึองปรรบากรจากปรรเทศเพื่อนบ้านึณรที่
ปรรบากรไทยโดยเฉพารแรงงานทักษรอาจพีแรงจูงใจในการย้ายถ่ินไปยังปรรเทศที่พีรรดับการพฒันาที่ดีกว่า อาจท้าให้
การแย่งบิงแรงงานพีควาพรุนแรงพากึ้ น ซ้่งจรยิง่ท้าใหเ้กิดควาพเสี่ยงตอ่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิแลรการ
เปลี่ยนแปลงึองบรบิทสังคพไทย
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นอกจากนี  ผลกรรทบจากการเปลี่ยนแปลงสาาพาูพิอากาศคาดว่าจรพีควาพรุนแรงพากึ้ นทั งในเบิงควาพผันผวน
ควาพถ่ี แลรึอบเึตที่กว้างึวางพากึ้ น ซ้่งจรสร้างควาพเสยีหายต่อบีวิตแลรทรพัย์สนิ รรบบโครงสร้างพื นฐานที่จา้เปน็
ตลอดจนรรบบผลิตทางการเกษตรที่สัพพันธ์ต่อเนื่องกับควาพพั่นคงด้านอาหารแลรน ้า  ึณรที่รรบบนิเวศต่างๆ พี
แนวโน้พเสื่อพโทรพลง แลรพีควาพเป็นไปได้ค่อนึ้างสูงในการสูญเสียควาพสาพารถในการรองรับควาพต้องการึอง
พนุษย์ได้อย่างพีปรรสิทธิาาพอย่างไรก็ดี รรดับควาพรุนแรงึองผลกรรทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงาูพิอากาศโลก
แลรควาพเสื่อพโทรพึองรรบบนิเวศต่างๆ ดังกล่าวที่แต่ลรปรรเทศจรต้องเผบิญจรพีควาพแตกต่างกัน ท้าให้การเป็น
สังคพสีเึียวการรักษาแลรบริหารจัดการทรัพยากรธรรพบาติแลรสิ่งแวดล้อพอย่างบูรณาการจรได้รับควาพส้าคัญแลร
ควาพสนใจจากนานาปรรเทศรวพทั งปรรเทศไทยเพิ่พพากึ้ น พลังงานทดแทนแลรพลังงานทางเลือกรวพถ้งการสร้าง
สพดุลควาพพั่นคงด้านพลังงานแลรอาหารพีแนวโน้พที่จรพีควาพส้าคัญเพิ่พพากึ้ น  กฎรรเบียบแลรึ้อตกลงด้าน
สิ่งแวดล้อพจรพีควาพเึ้พึ้นแลรเึ้พงวดึ้ น โดยกรอบการพัฒนาตาพึ้อตกลงรรหว่างปรรเทศต่างๆ ที่ส้าคัญเบ่น
เป้าหพายการพัฒนาที่ยั่งยืน แลรบันท้กควาพตกลงปารีสจรได้รับการน้าไปปฏิบัติอย่างจริงจังพากยิ่งึ้ น 
แนวโน้พเหล่านี จรก่อให้เกิดควาพท้าทายต่อการพัฒนาปรรเทศในหลายพิติ ทั งในส่วนึองการจ้างงานแลรอาบีพสาึา
การผลิตแลรบริการใหพ่ๆ ควาพพั่นคงึองปรรเทศอันเกิดจากาัยคุกคาพแลรควาพเสี่ยงด้านอื่นๆ  ที่ซับซ้อนึ้ น
อาบญากรรพไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงคราพที่ใบ้เทคโนโลยีเป็นเครื่องพือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีแลรรวดเร็วึองผู้คน
เงินทุน ึ้อพูลึ่าวสาร องค์ควาพรู้เทคโนโลยีแลรสินค้าแลรบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสาาพาูพิอากาศที่
รวดเร็วแลรคาดการณ์ได้ยากการเกิดึ้ นึองโรครรบาด แลรโรคอุบัติใหพ่ที่จรส่งผลให้การเฝ้ารรวังด้านการสาธารณสุึ
ในปรรเทศพีควาพส้าคัญพากึ้ น อาจน้าไปสู่ปัญหาควาพเหลื่อพล ้าที่ทวีควาพรุนแรงพากึ้ นได้ หากไพ่พีพาตรการที่พี
ปรรสิทธิาาพในการป้องกันแลรรองรับผลกรรทบต่างๆ ที่คาดว่าจรเกิดึ้ น ซ้่งรวพถ้งการเตรียพควาพพร้อพเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแลรนวัตกรรพแบบพลิกผันที่จรเกิดึ้ นอย่างรวดเร็วโดยเฉพารอย่างยิ่งหากการเึ้าถ้ง
เทคโนโลยี โครงสร้างพื นฐาน แลรองค์ควาพรู้สพัยใหพ่พีรรดับควาพแตกต่างกันรรหว่างกลุ่พปรรบากรต่างๆ โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแลรนวัตกรรพดังกล่าวจรส่งผลต่อทั งการจ้างงานแลรอาบีพที่จรพีรูปแบบแลรลักษณรงานที่
เปลี่ยนไป พีควาพต้องการแรงงานที่พีสพรรถนรสูงเพิ่พพากึ้ น หลายอาบีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันแลรบาง
อาบีพจรถูกทดแทนด้วยรรบบอัตโนพัติโดยเฉพารอาบีพที่ต้องการทักษรรรดับต่้า ก่อให้เกิดควาพเสี่ยงต่อควาพพั่นคง
แลรคุณาาพบีวิตึองปรรบาบนที่ปรับตัวไพ่ทันหรือึาดควาพรู้แลรทักษรทีท่ันกับยุคสพยัที่เปลี่ยนแปลงไปกรรแสโลกาาิ
วัตน์ที่จรท้าให้เกิดการพัฒนาึยายควาพเป็นเพือง วิถีบีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวพทั งการเปลี่ยนแปลงทางสาาพ
าูพิอากาศที่อาจจรพีควาพแปรปรวนพากยิ่งึ้ น ซ้่งปัจจัยทั งหพดดังกลา่วจรสง่ผลใหป้ัญหาควาพยากจนแลรควาพเหลือ่พ
ล ้าึองปรรเทศพีควาพซับซ้อนพากยิ่งึ้ น 

จากปัจจัยแลรแนวโน้พที่คาดว่าจรส่งผลต่อการึับเคลื่อนการพัฒนาปรรเทศในพิติต่างๆ ึ้างต้น เห็นได้ว่าบริบทแลร
สาาพแวดล้อพทั งาายในแลราายนอกปรรเทศพีแนวโน้พที่จรเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พีพลวัตสูง แลรพีควาพซับซ้อน
หลากหลายพิติซ้่งจรส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาปรรเทศอย่างพาก ดังนั น การพัฒนาปรรเทศจ้งจ้าเป็นต้องพียุทธศาสตร์
การพัฒนาที่ครอบคลุพทุกพิติแลรทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวึ้อง พีควาพร่วพพือในลักษณรปรรบารัฐจากาาคส่วนต่างๆ 
ในรูปแบบึองหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการด้าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกพิติการพัฒนาพีควาพเกี่ยวึ้องซ้่งกัน
แลรกันโดยปรรเทศไทยจ้าเป็นต้องพีทรัพยากรพนุษย์ที่พีคุณาาพ พีควาพรู้ สพรรถนร แลรทักษรที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ สาพารถรู้เท่าทันแลรปรับตัวให้สาพารถด้าเนินบีวิตได้อย่างพีควาพสุึพีอาบีพที่พั่นคงสร้างรายได้ 
ท่าพกลางควาพเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์แลรกติกาใหพ่ๆ แลรพาตรฐานที่สูงึ้ นโดยเฉพารในโลกที่พีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วซ้่งจ้าเป็นต้องพีการพัฒนารรบบแลรปัจจัยส่งเสริพต่างๆ ที่เกี่ยวึ้องไปพร้อพกันทั งในส่วนึองรรบบการเรียน
การสอน แลรการพัฒนา ทักษรฝีพือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาึองคนในแต่ลรบ่วงวัย รรบบบริการสาธารณร
โครงสร้างพื นฐาน รวพทั ง การให้ควาพส้าคัญกับการส่งเสริพเทคโนโลยีแลรนวัตกรรพเพื่อให้ปรรเทศไทยสาพารถ
ยกรรดับเป็นเจ้าึองเทคโนโลยีแลรนวัตกรรพก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื นฐานนโยบายไทยแลนด์ 
ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่พูลค่าทางเศรษฐกิจในทั งาาคอุตสาหกรรพาาคเกษตรแลราาค บริการ กรรจายผล
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ปรรโยบน์จากการพัฒนาลดปัญหาควาพเหลื่อพล ้าแลรน้าไปสู่การเสริพสร้างคุณาาพบีวิตึองปรรบาบนทุกาาคส่วน 
นอกจากนี  ปรรเทศไทยต้องให้ควาพส้าคัญกับการสร้างสพดุลควาพพั่นคงด้านพลังงานแลรอาหาร การรักษาไว้ซ้่งควาพ
หลากหลายเบิงนิเวศ การส่งเสริพการด้าเนินบีวิตแลรธุรกิจ แลรการพัฒนาแลรึยายควาพเป็นเพืองที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องที่เป็นพิตรต่อสิง่แวดลอ้พพร้อพกับการพีึ้อก้าหนดึองรูปแบบแลรกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณรการใบ้พื นที่
ที่บัดเจน ึณรที่การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานแลรรรบบโลจิสติกส์  กฎหพาย รรบบาาษีต้องพีกลยุทธ์การพัฒนาที่
สาพารถอ้านวยควาพสรดวกแลรส่งเสริพให้ปรรเทศพีศักยาาพการแึ่งึันที่สูงึ้ น  แลรสาพารถใบ้จุดแึ็งในเรื่อง
ต้าแหน่งที่ตั งทางาูพิศาสตร์ึองปรรเทศให้เกิดปรรโยบน์ต่อการพัฒนาปรรเทศพากึ้ น รวพทั งให้ควาพส้าคัญึองการ
รวพกลุ่พควาพร่วพพือกับนานาปรรเทศในรรดับาูพิาาคแลรรรดับโลก เพื่อกรรบับแลรสร้างสัพพันธไพตรี เสริพสร้าง
ควาพสัพพันธ์ทางการทูต ซ้่งจรก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจแลรรักษาควาพพั่นคงึองปรรเทศ โดยจ้าเป็นต้อง
สร้างควาพพร้อพในการที่จรยกรรดับพาตรฐานแลรพีการปฏิบัติ ให้เป็นไปตาพรรเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ
ึณรเดียวกันปรรเทศไทย จ้าเป็นต้องเร่งให้พีการปฏิรูปรรบบราบการแลรการเพือง เพื่อให้เกิดการบริหารราบการที่ดี
แลรพีเสถียราาพทางการเพืองพีการส่งเสริพคนในบาติให้ย้ดพั่นสถาบัน หลักเป็นศูนย์รวพจิตใจเพื่อให้เกิดควาพรักควาพ
สาพัคคี แลรลดควาพึัดแย้งาายในปรรเทศโดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ  จ้าเป็นต้องค้าน้งถ้งควาพสอดคล้องกับ
โครงสร้างแลรลักษณรพฤติกรรพึองปรรบากรที่อาจจรพีควาพแตกต่างจากปัจจุบันพากึ้ น 
ดังนั นาายใต้เงื่อนไึโครงสร้างปรรบากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สาาพสังคพ สาาพาูพิอากาศ สิ่งแวดล้อพ แลรปัจจัยการ
พัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวึ้องส่งผลให้ปรรเทศไทย จ้าเป็นต้องพีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบแลรครอบคลุพอย่างไรก็
ตาพหลายปรรเด็นพัฒนาเปน็เรือ่งทีต่้องใบ้รรยรเวลาในการด้าเนินงาน เพื่อให้เกิดการปรบัตัวซ้่งจรต้องหยั่งรากล้กลงไป
ถ้งการเปลี่ยนแปลงในเบิงโครงสร้างการึับเคลือ่นการพัฒนาให้ปรรเทศเจรญิก้าวหน้าไปในอนาคตจ้งจา้เป็นต้องก้าหนด
วิสัยทัศน์ในรรยรยาวที่ต้องบรรลุพร้อพทั งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการึับเคลื่อนการพัฒนา
อย่างบูรณาการบนพื นฐานปรรบารัฐเพื่อยกรรดับจุดแึ็งแลรจุดเด่นึองปรรเทศ แลรปรับปรุงแก้ไึจุดอ่อนแลรจุดด้อย
ต่างๆ อย่างเป็นรรบบโดยยุทธศาสตร์บาติจรเป็นเป้าหพายใหญ่ในการึับเคลื่อนปรรเทศแลรถ่ายทอดไปสู่แผนในรรดับ
อื่นๆ เพื่อน้าไปสู่การปฏิบัติทั งในรรดับยุทธศาสตร์ าารกิจแลรพื นที่ ซ้่งรวพถ้งพื นที่พิเศษต่างๆ อาทิเึตเศรษฐกิจพิเศษ
บายแดน เึตพัฒนาพิเศษาาคตรวันออกเพื่อให้การพัฒนาปรรเทศสาพารถด้าเนินการได้อย่างพั่นคง พั่งค่ัง แลรยั่งยืน 
 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ปรรจ้าบาติว่า “มั่นคงมั่งค่ังยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลปรรโยบน์แห่งบาติ อันได้แก่ การพี
เอกราบ อธิปไตย การด้ารงอยู่อย่างพั่นคง แลรยั่งยืนึองสถาบันหลักึองบาติแลรปรรบาบนจากาัยคุกคาพทุกรูปแบบ 
การอยู่ร่วพกันในบาติอย่างสันติสุึเป็นปึกแผ่น พีควาพพั่นคงทางสังคพท่าพกลางพหุสังคพแลรการพีเกียรติแลรศักดิ์ศรี
ึองควาพเป็นพนุษย์ควาพเจริญเติบโตึองบาติ ควาพเป็นธรรพแลรควาพอยู่ดีพีสุึึองปรรบาบน ควาพยั่งยืนึองฐาน
ทรัพยากรธรรพบาติสิ่งแวดล้อพ ควาพพั่นคงทางพลังงานแลรอาหาร ควาพสาพารถในการรักษาผลปรรโยบน์ึองบาติ
าายใต้การเปลี่ยนแปลงึองสาาวรแวดล้อพรรหว่างปรรเทศ แลรการอยู่ร่วพกันอย่างสันติปรรสานสอดคล้องกันด้าน
ควาพพั่นคงในปรรบาคพอาเซียน แลรปรรบาคพโลกอย่างพีเกียรติแลรศักดิ์ศรี 
 

ความมั่นคง หพายถ้ง การพีควาพพั่นคงปลอดาัยจากาัยแลรการเปลี่ยนแปลงทั งาายในปรรเทศแลราายนอกปรรเทศ
ในทุกรรดบั ทั งรรดับปรรเทศ สงัคพ บุพบน ครัวเรือน แลรปัจเจกบุคคล แลรพีควาพพั่นคงในทุกพิติทั งพิติทางการทหาร 
เศรษฐกจิ สังคพ สิ่งแวดล้อพ แลรการเพอืง เบ่น ปรรเทศพีควาพพั่นคงในเอกราบแลรอธิปไตย พีการปกครองรรบอบ
ปรรบาธิปไตยที่พพีรรพหากษัตริย์ทรงเป็นปรรพุึ สถาบันบาติ ศาสนา พรรพหากษัตริย์ พีควาพเึ้พแึ็งเป็นศูนย์กลาง
แลรเป็นที่ย้ดเหนี่ยวจิตใจึองปรรบาบน พีรรบบการเพืองทีพ่ั่นคงเป็นกลไกที่น้าไปสูก่ารบรหิารปรรเทศที่
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ต่อเนื่องแลรโปรง่ใสตาพหลกัธรรพาาิบาล สังคพพีควาพปรองดองแลรควาพสาพัคคี สาพารถผนก้ก้าลงัเพือ่พัฒนา
ปรรเทศ บุพบนพีควาพเึ้พแึ็ง ครอบครัวพีควาพอบอุน่ ปรรบาบนพีควาพพั่นคงในบีวิตพีงาน แลรรายได้ที่พั่นคง
พอเพียงกับการด้ารงบีวิต พีการออพส้าหรบัวัยเกษียณ ควาพพั่นคงึองอาหารพลงังาน แลรน ้า พทีี่อยู่อาศัยแลรควาพ
ปลอดาัยในบีวิตทรัพยส์ิน 
 

ความมั่งค่ัง หพายถ้ง ปรรเทศไทยพีการึยายตัวึองเศรษฐกิจอย่างตอ่เนื่องแลรพีควาพยั่งยืนจนเึ้าสู่กลุ่พปรรเทศ
รายได้สูง ควาพเหลื่อพล ้าึองการพัฒนาลดลง ปรรบากรพีควาพอยู่ดีพีสุึได้รบัผลปรรโยบน์จากการพัฒนาอย่างเท่า
เทียพกันพากึ้ น แลรพกีารพฒันาอย่างทั่วถ้งทุกาาคส่วนพีคุณาาพบีวิตตาพพาตรฐานึององค์การสหปรรบาบาติ ไพ่พี
ปรรบาบนที่อยู่ในาาวรควาพยากจนเศรษฐกิจในปรรเทศพีควาพเึ้พแึ็ง ึณรเดียวกันต้องพีควาพสาพารถในการ
แึ่งึันกับปรรเทศต่างๆ ทั งในตลาดโลกแลรตลาดาายในปรรเทศเพื่อให้สาพารถสร้างรายได้ทั งจากาายในแลร
าายนอกปรรเทศตลอดจนพกีารสร้างฐานเศรษฐกิจแลรสังคพแห่งอนาคตเพื่อใหส้อดรับกบับริบทการพัฒนาที่
เปลี่ยนแปลงไป แลรปรรเทศไทยพีบทบาทที่ส้าคัญในเวทีโลก แลรพีควาพสพัพันธ์ทางเศรษฐกจิ แลรการค้าอย่างแน่น
แฟ้นกับปรรเทศในาูพิาาคเอเบีย เป็นจุดส้าคัญึองการเบ่ือพโยงในาูพิาาค ทั งการคพนาคพึนส่ง การผลิตการค้า การ
ลงทุน แลรการท้าธุรกจิ เพื่อให้เป็นพลงัในการพัฒนานอกจากนี ยังพีควาพสพบรูณ์ในทุนทีจ่รสาพารถสร้างการพฒันา
ต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนพนุษย ์ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงนิ ทุนที่เป็นเครื่องพือเครื่องจักร ทุนทางสงัคพแลรทุน
ทรัพยากรธรรพบาติแลรสิ่งแวดล้อพ 
 

ความยั่งยืน หพายถ้ง การพัฒนาทีส่าพารถสร้างควาพเจรญิรายได้ แลรคุณาาพบีวิตึองปรรบาบนให้เพิ่พึ้ นอย่าง
ต่อเนื่อง ซ้ง่เป็นการเจริญเติบโตึองเศรษฐกิจที่อยู่บนหลกัการใบ้ การรักษา แลรการฟื้นฟูฐานทรพัยากรธรรพบาติ
อย่างยั่งยืน ไพ่ใบ้ทรัพยากรธรรพบาติจนเกินพอดี ไพส่ร้างพลาาวรต่อสิ่งแวดลอ้พจนเกินควาพสาพารถในการรองรบั
แลรเยียวยาึองรรบบนิเวศ การผลิตแลรการบริโาคเป็นพิตรกับสิ่งแวดลอ้พ แลรสอดคลอ้งกบัเป้าหพายการพฒันาที่
ยั่งยืนทรัพยากรธรรพบาติพีควาพอุดพสพบูรณ์พากึ้ นแลรสิ่งแวดล้อพพีคุณาาพดีึ้ น คนพีควาพรับผิดบอบต่อสงัคพ พี
ควาพเอื ออาทร เสียสลรเพือ่ผลปรรโยบนส์่วนรวพ รัฐบาลพนีโยบายที่พุง่ปรรโยบน์ส่วนรวพอย่างยัง่ยืนแลรให้
ควาพส้าคัญกับการพสี่วนร่วพึองปรรบาบน แลรทุกาาคส่วนในสังคพย้ดถือแลรปฏิบัติตาพหลักปรับญาึองเศรษฐกจิ
พอเพียงเพื่อการพฒันาอย่างสพดลุ พีเสถียราาพ แลรยัง่ยืน 
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“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
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โดยพีเป้าหพายการพฒันาปรรเทศคือ “ปรรเทศบาติพั่นคง ปรรบาบนพีควาพสุึ เศรษฐกิจพฒันาอย่างตอ่เนื่องสงัคพ
เป็นธรรพฐานทรัพยากรธรรพบาติยั่งยืน” โดยยกรรดับศักยาาพึองปรรเทศในหลากหลายพิติ พัฒนาคนในทุกพิติแลร
ในทุกบ่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง แลรพีคุณาาพสร้างโอกาสแลรควาพเสพอาาคทางสังคพสร้างการเตบิโตบนคุณาาพบีวิตที่
เป็นพิตรกบัสิง่แวดล้อพ แลรพีาาครัฐึองปรรบาบนเพือ่ปรรบาบน แลรปรรโยบน์ส่วนรวพโดยการปรรเพินผลการพัฒนา
ตาพยุทธศาสตร์บาติปรรกอบด้วย 
1) ควาพอยู่ดีพีสุึึองคนไทยแลรสังคพไทย 
2) ึีดควาพสาพารถในการแึ่งึัน การพัฒนาเศรษฐกจิ แลรการกรรจายรายได ้
3) การพัฒนาทรัพยากรพนุษย์ึองปรรเทศ 
4) ควาพเท่าเทียพแลรควาพเสพอาาคึองสังคพ 
5) ควาพหลากหลายทางบีวาาพคุณาาพ สิ่งแวดล้อพ แลรควาพยั่งยืนึองทรัพยากรธรรพบาติ 
6) ปรรสิทธิาาพการบรหิารจัดการแลรการเึ้าถ้งการใหบ้รกิารึองาาครัฐ 
 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาต ิ
เพื่อใหป้รรเทศไทยสาพารถยกรรดบั การพฒันาใหบ้รรลุตาพวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แลรเป้าหพายการพัฒนาปรรเทศ
ึ้างต้น จ้งจ้าเป็นต้องก้าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาปรรเทศรรยรยาวที่ จรท้าให้ปรรเทศไทยพีควาพพั่นคงในเอกราบ
แลรอธิปไตย พีาูพิคุ้พกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปจัจัยาายในแลราายนอกปรรเทศในทุกพิตทิุกรปูแบบแลรทุกรรดับ
าาคเกษตรกรรพ าาคอุตสาหกรรพ แลราาคบริการึองปรรเทศได้รบัการพฒันายกรรดับไปสู่การใบ้เทคโนโลยีแลร
นวัตกรรพในการสร้างพูลค่าเพิ่พแลรพัฒนากลไกที่ส้าคัญในการึับเคลื่อนเศรษฐกจิใหพ่ที่จรสร้างแลรเพิพ่ศักยาาพใน
การแึ่งึันึองปรรเทศ เพื่อยกรรดบัฐานรายได้ึองปรรบาบนในาาพรวพแลรกรรจายผลปรรโยบน์ไปสู่าาคส่วนต่างๆ
ได้อย่างเหพารสพ คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง พวิีนัย ค้าน้งถ้งผลปรรโยบนส์่วนรวพแลรพีศักยาาพในการ
คิดวิเครารห์ สาพารถ “รู้ รับ ปรบัใบ้” เทคโนโลยีใหพ่ได้อยา่งต่อเนื่อง สาพารถเึ้าถ้งบริการพื นฐาน รรบบสวัสดิการ
แลรกรรบวนการยุติธรรพได้อย่างเท่าเทียพกันโดยไพพ่ีใครถูกทิ งไว้ึ้างหลัง 
การพัฒนาปรรเทศในบ่วงรรยรเวลาึองยุทธศาสตร์บาติ จรพุ่งเน้นการสร้างสพดลุรรหว่างการพฒันาควาพพั่นคง
เศรษฐกจิ สังคพ แลรสิง่แวดล้อพ โดยการพสี่วนร่วพึองทุกาาคส่วนในรูปแบบ“ปรรบารัฐ” โดยปรรกอบด้วย 6
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์บาติด้านควาพพั่นคง ยุทธศาสตร์บาติด้านการสร้างควาพสาพารถในการแึ่งึัน
ยุทธศาสตร์บาติด้านการพฒันาแลรเสริพสร้างศักยาาพทรัพยากรพนุษย์ ยุทธศาสตร์บาติด้านการสร้างโอกาสแลรควาพ
เสพอาาคทางสงัคพ ยุทธศาสตร์บาติด้านการสร้างการเตบิโตบนคุณาาพบีวิตที่เป็นพิตรกบัสิ่งแวดล้อพ แลรยุทธศาสตร์
บาติดา้นการปรบัสพดุลแลรพฒันารรบบการบริหารจัดการาาครัฐ โดยแต่ลรยุทธศาสตรพ์ีเป้าหพายแลรปรรเด็นการ
พัฒนาดังนี  
 

4.1  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  พีเป้าหพายการพฒันาที่ส้าคัญ คือ ปรรเทศบาติพั่นคงปรรบาบนพีควาพสุึ เน้น
การบริหารจัดการสาาวรแวดล้อพึองปรรเทศใหพ้ีควาพพั่นคง ปลอดาัย เอกราบอธิปไตยแลรพีควาพสงบเรียบร้อยใน
ทุกรรดบั ตั งแต่รรดบับาติ สังคพ บุพบน พุ่งเนน้การพฒันาคนเครื่องพือ เทคโนโลย ีแลรรรบบฐานึ้อพูลึนาดใหญ่ ให้พี
ควาพพร้อพสาพารถรับพือกับาัยคุกคาพแลราัยพิบัติได้ทกุรปูแบบแลรทกุรรดบัควาพรุนแรงควบคู่ไปกบัการป้องกันแลร
แก้ไึปัญหาด้านควาพพั่นคงที่พีอยู่ในปจัจุบัน แลรที่อาจจรเกิดึ้ นในอนาคต ใบ้กลไกการแก้ไึปัญหาแบบบูรณาการทั ง
กับส่วนราบการ าาคเอกบน ปรรบาสังคพ แลรองค์กรที่ไพ่ใบ่รัฐ รวพถ้งปรรเทศเพื่อนบ้านแลรพิตรปรรเทศทั่วโลกบน
พื นฐานึองหลักธรรพาาิบาล เพื่อเอื ออ้านวยปรรโยบน์ต่อการด้าเนินการึองยุทธศาสตร์บาติด้านอื่นๆ ให้สาพารถ
ึับเคลื่อนไปได้ตาพทิศทางแลรเป้าหพายที่ก้าหนด 
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4.2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน  พีเป้าหพายการพัฒนาที่พุ่งเน้นการยกรรดับศักยาาพ
ึองปรรเทศในหลากหลายพิติ บนพื นฐานแนวคิด 3 ปรรการได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยพองกลับไปที่รากเหง้าทาง
เศรษฐ กิจอัตลักษณ์ วัฒนธรรพ ปรรเพณีวิถีบีวิต แลรจุดเดน่ทางทรัพยากรธรรพบาติที่หลากหลาย รวพทั งควาพ
ได้เปรียบเบิงเปรียบเทียบึองปรรเทศในด้านอื่นๆ น้าพาปรรยุกต์ผสพผสานกบัเทคโนโลยีแลรนวัตกรรพเพื่อให้สอดรบั
กับบริบทึองเศรษฐกจิแลรสังคพโลกสพัยใหพ่ (2) “ปรบัปจัจุบัน” เพื่อปทูางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
ึองปรรเทศในพิติต่างๆ ทั งโครงึ่ายรรบบคพนาคพแลรึนส่ง โครงสร้างพื นฐานวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี แลรดิจทิัล 
แลรการปรบัสาาพแวดล้อพใหเ้อื อต่อการพฒันาอุตสาหกรรพแลรบริการอนาคตแลร (3) “สร้างคุณค่าใหพ่ในอนาคต” 
ด้วยการเพิ่พศักยาาพึองผูป้รรกอบการ พฒันาคนรุ่นใหพ่รวพถ้งปรบัรปูแบบธุรกจิ เพื่อตอบสนองต่อควาพต้องการึอง
ตลาด ผสพผสานกับยทุธศาสตรท์ี่รองรบัอนาคตบนพื นฐานึองการต่อยอดอดีตแลรปรบัปจัจบุันพรอ้พทั งการส่งเสริพ
แลรสนบัสนุนจากาาครัฐให้ปรรเทศไทยสาพารถสร้างฐานรายได้แลรการจ้างงานใหพ่ ึยายโอกาสทางการค้า แลรการ
ลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกรรดับรายได้ แลรการกนิดี อยู่ดี รวพถ้งการเพิพ่ึ้ นึองคนบั นกลางแลรลดควาพ
เหลื่อพล ้าึองคนในปรรเทศได้ในคราวเดียวกัน 
 
4.3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  พีเป้าหพายการพฒันาทีส่้าคัญเพือ่
พัฒนาคนในทุกพิติแลรในทุกบ่วงวัยใหเ้ป็นคนดี เกง่ แลรพีคุณาาพ โดยคนไทยพีควาพพร้อพ ทั งกาย ใจ สตปิัญญา พี
พัฒนาการที่ดีรอบด้านแลรพีสุึาาวรที่ดีในทุกบ่วงวัยพจีิตสาธารณร รับผิดบอบต่อสงัคพแลรผู้อื่น พัธยสัถ์ อดออพ โอบ
อ้อพอารี พีวินยั รักษาศีลธรรพแลรเป็นพลเพืองดีึองบาติ พีหลักคิดที่ถกูต้อง พทีกัษรทีจ่้าเป็น ในศตวรรษที่ 21 พีทักษร
สื่อสาราาษาอังกฤษแลราาษาทีส่าพ แลรอนรุักษ์าาษาท้องถ่ิน พีนิสัยรักการเรียนรู้แลรการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดบีวิต สู่การเป็นคนไทยที่พทีักษรสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ปรรกอบการ เกษตรกรยุคใหพ่แลรอื่นๆ โดยพสีัพพาบีพ
ตาพควาพถนัดึองตนเอง 
 
4.4  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  พีเป้าหพายการพฒันาที่ให้ควาพ ส้าคัญกับ
การด้งเอาพลังึองาาคส่วนต่างๆ ทั งาาคเอกบน ปรรบาสงัคพ บุพบนท้องถ่ิน พาร่วพึับเคลื่อนโดยการสนบัสนุนการ
รวพตัวึองปรรบาบนในการร่วพ คิดร่วพท้าเพื่อส่วนรวพการกรรจายอ้านาจแลรควาพรบัผิดบอบไปสูก่ลไกบรหิาร
ราบการแผ่นดินในรรดับท้องถ่ินการเสรพิสร้างควาพเึ้พแึ็งึองบุพบนในการจัดการตนเอง แลรการเตรียพควาพพร้อพ
ึองปรรบากรไทยทั งในพิตสิุึาาพ เศรษฐกิจ สังคพ แลรสาาพแวดล้อพ ให้เป็นปรรบากรที่พีคุณาาพ สาพารถพ้ง่ตนเอง
แลรท้าปรรโยบน์แก่ครอบครัว บุพบน แลรสังคพให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักปรรกันการเึ้าถ้งบริการ แลรสวัสดิการที่พี
คุณาาพอย่างเป็นธรรพแลรทั่วถ้ง 
 
4.5  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  พีเป้าหพายการพฒันาที่
ส้าคัญเพือ่น้าไปสูก่ารบรรลเุป้าหพายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทกุพิติทั งด้าน สงัคพ เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อพ ธรรพาาิบาล แลร
ควาพเป็นหุ้นส่วนควาพร่วพพือรรหว่างกันทั งาายในแลราายนอกปรรเทศอย่างบรูณาการ ใบ้พื นทีเ่ป็นตัวตั งในการ
ก้าหนดกลยุทธ์แลรแผนงานแลรการให้ทกุฝ่ายทีเ่กี่ยวึ้องไดเ้ึ้าพาพีส่วนร่วพในแบบทางตรงใหพ้ากทีสุ่ดเท่าที่จรเปน็ไป
ได ้โดยเป็นการด้าเนินการบนพื นฐานการเตบิโตร่วพกัน ไพ่ว่าจรเป็นทางเศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อพ แลรคุณาาพบีวิตโดยให้
ควาพส้าคัญกับการสร้างสพดลุทั ง 3 ด้าน อันจรน้าไปสู่ควาพยั่งยืนเพือ่คนรุ่นต่อไปอย่างแทจ้รงิ 
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4.6  ยุทธศาสตรช์าติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  พเีป้าหพายการพัฒนาทีส่้าคัญ
เพื่อปรับเปลี่ยนาาครัฐที่ย้ดหลกั “าาครัฐึองปรรบาบนเพือ่ปรรบาบนแลรปรรโยบน์ส่วนรวพ” โดยาาครัฐต้องพีึนาดที่
เหพารสพกับบทบาทาารกจิ แยกแยรบทบาท หน่วยงานึองรัฐทีท่้าหน้าที่ในการก้ากับหรือในการใหบ้รกิารในรรบบ
เศรษฐกจิที่พกีารแึ่งึันพสีพรรถนรสูง ย้ดหลักธรรพาาิบาล ปรับวัฒนธรรพการท้างานให้พุง่ผลสัพฤทธ์ิแลรผลปรรโยบน์
ส่วนรวพพีควาพทันสพัย แลรพร้อพทีจ่รปรับตัวใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลงึองโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพารอย่างยิ่งการ
น้านวัตกรรพ เทคโนโลยีึ้อพูลึนาดใหญ่ รรบบการท้างานที่เป็นดิจิทลัเึ้าพาปรรยกุต์ใบ้อย่างคุ้พค่าแลรปฏิบัติงาน
เทียบได้กบัพาตรฐานสากล รวพทั งพลีักษณรเปิดกว้าง เบ่ือพโยงถ้งกันแลรเปิดโอกาสใหทุ้กาาคส่วนเึ้าพาพสี่วนร่วพเพื่อ
ตอบสนองควาพต้องการึองปรรบาบนได้อย่างสรดวก รวดเร็ว แลรโปร่งใส โดยทุกาาคส่วนในสงัคพต้องร่วพกันปลูกฝัง
ค่านิยพควาพซื่อสัตย์สุจริต ควาพพัธยัสถ์ แลรสร้างจิตส้าน้กในการปฏิเสธไพ่ยอพรับการทจุริตปรรพฤติพิบอบอย่าง
สิ นเบิง นอกจากนั น กฎหพายต้องพีควาพบัดเจน พีเพียงเท่าที่จ้าเป็นพีควาพทันสพัยพีควาพเป็นสากล พีปรรสทิธิาาพ 
แลรน้าไปสูก่ารลดควาพเหลื่อพล ้าแลรเอื อต่อการพัฒนา โดยกรรบวนการยุติธรรพพกีารบรหิารทีพ่ีปรรสิทธิาาพ เป็น
ธรรพ ไพ่เลือกปฏิบัต ิแลรการอ้านวยควาพยุติธรรพตาพหลักนิติธรรพ 
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1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

เนื่องด้วยในการจัดท้าแผนพัฒนา 5 ป ีึององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินนั น  จรต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาึององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยแผนยุทธศาสตร์การพฒันาจรต้องสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจแลร
สังคพแห่งบาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซ้่งปรรกาศไว้แล้ว ณ วันที่ 29 ธันวาคพ 2559 

ดังนั น เพื่อใหก้ารจัดท้าแผนพฒันา 5 ป ี(พ.ศ. 2561-2565)  ึององค์การบริหารต้าบลน ้าเกี๋ยน พีควาพสอดคล้องกบั
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกจิแลรสังคพแห่งบาติ ฉบับที่ 12  องค์การบรหิารต้าบลน ้าเกี๋ยน จ้งได้น้าทิศทางึอง
แผนพัฒนาเศรษฐกจิแลรสังคพแห่งบาติดังกล่าว พาปรรกอบในการจัดท้าแผนพัฒนา 5 ป ีให้เหพารสพกบัสาาวการณ์ 
การปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ้่งทิศทางึองแผนพัฒนาเศรษฐกจิแลรสังคพแห่งบาติ ฉบับที่ 12 พีรายลรเอียดโดยสรุป ได้
ดังนี  
ในการจัดท้าแผนพฒันาฯฉบับที่ 12 ครั งนี  ส้านักงานคณรกรรพการพฒันาการเศรษฐกิจแลรสงัคพแหง่บาติ (สศบ.) ได้
จัดท้าบนพื นฐานึองยุทธศาสตร์บาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซ้่งเป็นแผนแพบ่ทหลักึองการพัฒนาปรรเทศ แลร
เป้าหพายการพัฒนาที่ยัง่ยืน (SustainableDevelopment Goals: SDGs) รวพทั งการปรับโครงสร้างปรรเทศไทยไปสู่
ปรรเทศไทย 4.0 ตลอดจนปรรเด็นการปฏิรปูปรรเทศ นอกจากนั น ไดใ้ห้ควาพส้าคัญกบัการพีส่วนร่วพึองาาคี การ
พัฒนาทุกาาคส่วนทั งในรรดบักลุ่พอาบีพรรดับาาค แลรรรดับปรรเทศในทกุึั นตอนึองแผนฯอย่างกว้างึวางแลร
ต่อเนื่องเพื่อร่วพกันก้าหนดวิสัยทัศน์แลรทิศทางการพฒันาปรรเทศ รวพทั งร่วพจัดท้ารายลรเอียดยุทธศาสตร์ึองแผนฯ 
เพื่อพุง่สู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
 
ส่วนท่ี 1 ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  

การพัฒนาปรรเทศไทยในบ่วงแผนพัฒนาเศรษฐกจิแลรสังคพแห่งบาติฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) อยู่ในห้วงเวลาึอง
การปฏิรปูปรรเทศเพือ่แก้ปญัหาพื นฐานหลายด้านที่สัง่สพพานานท่าพกลางสถานการณ์โลกทีเ่ปลี่ยนแปลงรวดเร็วแลร
เบ่ือพโยงกันใกล้บิดพากึ้ น การแึ่งึันด้านเศรษฐกจิจรเึ้พึ้นพากึ้ นสังคพโลกจรพีควาพเบ่ือพโยงใกล้บิดกันพากึ้ น
เป็นสาาพไร้พรพแดน การพฒันาเทคโนโลยจีรพกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แลรจรกรรทบบีวิตควาพเป็นอยู่ในสงัคพ 
แลรการด้าเนินกจิกรรพทางเศรษฐกจิอย่างพากึณรที่ปรรเทศไทยพีึ้อจ้ากัดึองปจัจัยพื นฐานเบิงยุทธศาสตร์เกือบทุก
ด้านแลรจรเป็นอปุสรรคต่อการพฒันาที่บัดเจนึ้ น บ่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 นับเป็นจงัหวรเวลาที่ท้าทายอย่างพากที่
ปรรเทศไทยต้องปรบัตัวึนานใหญ่ โดยจรต้องเรง่พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยแลรพฒันาแลรนวัตกรรพให้
เป็นปจัจัยหลักในการึับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านเพือ่เพิพ่ึีดควาพสาพารถในการแึ่งึันึองปรรเทศไทยท่าพกลาง
การแึ่งึันในโลกที่รุนแรงึ้ นพาก แตป่รรเทศไทยพีึ้อจ้ากดัหลายด้าน อาทิ คุณาาพคนไทยยังต่้า แรงงานส่วนใหญ่พี
ปัญหาทั งในเรื่ององค์ควาพรู้ ทักษร แลรทัศนคติ สังคพึาดคุณาาพแลรพีควาพเหลื่อพล ้าสงูทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการ
ยกรรดับศักยาาพการพฒันา โครงสร้างปรรบากรเึ้าสูส่ังคพสูงวัยส่งผลให้ึาดแคลนแรงงาน จ้านวนปรรบากรวัย
แรงงานลดลงตั งแต่ป ี2558 แลรโครงสร้างปรรบากรจรเึ้าสู่สงัคพสงูวัย อย่างสพบรูณ์าายในสิ นแผนพฒันาฯ ฉบับที ่
12 ด้านทรัพยากรธรรพบาติแลรสิ่งแวดลอ้พกร็่อยหรอเสือ่พโทรพอย่างรวดเร็วซ้ง่เป็นทั งต้นทุนในเบิงเศรษฐกจิแลร
ผลกรรทบร้ายแรงต่อคุณาาพบีวิตปรรบาบน ในึณรที่การบริหารจัดการาาครัฐยังด้อยปรรสทิธิาาพ ึาดควาพโปร่งใส 
แลรพีปญัหาคอร์รปับันเป็นวงกว้าง จ้งส่งผลให้การผลักดันึับเคลือ่นการพัฒนาไพเ่กิดผลสัพฤทธ์ิเต็พที่ บางาาคส่วนึอง
สังคพจ้งยังถกูทิ งอยู่ึ้างหลัง                                                             
ท่าพกลางปญัหาท้าทายหลากหลายที่เป็นอุปสรรคส้าคัญ ส้าหรบัการพฒันาปรรเทศในรรยรยาวดังกล่าวกเ็ป็นที่
ตรรหนักร่วพกันในทุกาาคส่วนว่าการพฒันาปรรเทศไทยไปสู่การเป็นปรรเทศทีพ่ัฒนาแล้ว พีควาพพั่นคง พั่งค่ัง แลร
ยั่งยืนในรรยรยาวได้นั น ปรรเทศต้องเร่งพฒันาปจัจัยพื นฐานเบิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน ได้แก่ การเพิพ่การลงทุนเพือ่การ
วิจัยแลรพฒันา การพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แลรนวัตกรรพ ซ้่งต้องด้าเนินการควบคู่กับการเร่งยกรรดบั
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ทักษรฝพีือแรงงานกลุ่พทีก่้าลงัจรเึ้าสู่ตลาดแรงงานแลรกลุพ่ที่อยู่ในตลาดแรงงานในปัจจุบันให้สอดคล้องกับสาึาการ
ผลิตแลรบริการเป้าหพาย แลรการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี รวพถ้งการพัฒนาคนในาาพรวพให้เป็นคนทีส่พบรูณ์ใน
ทุกบ่วงวัยที่สาพารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาาพแวดล้อพการด้าเนินบีวิตได้อย่างดี โดยเฉพารอย่างยิง่
การพัฒนาทุนพนุษย์จากการยกรรดบัคุณาาพการศ้กษาการเรียนรู้ การพฒันาทักษร แลรยกรรดับคุณาาพบรกิาร
สาธารณสุึใหท้ั่วถ้งในทุกพื นที่พรอ้พทั งต้องส่งเสริพบทบาทสถาบันทางสงัคพในการกล่อพเกลาสร้างคนดี พีวินัย พี
ค่านิยพที่ดี แลรพีควาพรบัผิดบอบต่อสงัคพนอกจากนั น ในบ่วงเวลาต่อจากนี การพัฒนาต้องพุ่งเน้นการพัฒนาเบิงพื นที่
แลรเพิพ่ศักยาาพทางเศรษฐกจิึองเพืองต่างๆ ใหสู้งึ้ นาายใต้การใบ้พาตรฐานด้านสิง่แวดล้อพ ลักษณรการใบ้ที่ดิน การ
จัดรรเบียบผงัเพอืงแลรควาพปลอดาัยตาพเกณฑเ์พืองน่าอยูท่ี่เหพารสพเพือ่กรรจายโอกาสทางเศรษฐกจิแลรสังคพให้
ทั่วถ้งแลรเป็นการสร้างฐานเศรษฐกจิแลรรายได้จากพื นที่เศรษฐกิจใหพ่พากึ้ น ซ้่งจรบ่วยลดควาพเหลื่อพล ้าาายใน
สงัคพไทยลง แลรในึณรเดียวกันก็เป็นการสร้างึีดควาพสาพารถในการแึ่งึันจากการพัฒนาเพืองให้น่าอยู่ เป็นพื นที่
เศรษฐกจิใหพท่ั งตอนในแลรตาพแนวจุดบายแดนหลัก 
นอกจากนั น 5 ปีต่อจากนี ไป นับว่าเป็นบ่วงจังหวรเวลาส้าคัญที่ปรรเทศไทยยังจรต้องผลักดันให้การค้าการลงทุน
รรหว่างปรรเทศึยายตัวต่อเนื่องแลรเป็นแรงึับเคลื่อนการพัฒนาทีส่้าคัญควบคู่ไปกับการส่งเสริพลงทุนแลรเศรษฐกจิ
าายในปรรเทศ โดยยังพีควาพจ้าเป็นทีจ่รต้องท้าควาพตกลงด้านการค้าแลรการลงทุนแลรการร่วพพอืกับพิตรปรรเทศ
เพื่อการพัฒนาให้ึยายวงกว้างึ้ นทั งในรูปึองควาพตกลงทวิาาคี กรอบพหุาาคีต่างๆ ควบคู่กับการผลักดันให้ควาพ
เบ่ือพโยงในอนุาูพิาาคแลราูพิาาค พีควาพสพบรูณ์พากึ้ น รวพทั งการด้าเนินยุทธศาสตร์เบิงรุกในการสง่เสรพิการลงทุน
ึองไทยในาูพิาาคกรอบแนวทางควาพร่วพพือรรหว่างปรรเทศในทุกรรดบัดังกล่าวจรเป็นปรรตูแห่งโอกาสึองปรรเทศ
ไทยในการใบ้จุดเด่นในเรื่องที่ตั งเบิงาูพิศาสตร์ใหเ้กิดผลเตพ็ที่ แลรสาพารถจรพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกจิ
แลรการค้าที่ส้าคัญแห่งหน้่งึองาูพิาาคดังนั นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จ้งให้ควาพส้าคัญกบัการผลักดันให้ควาพเบ่ือพโยง
ด้านกฎรรเบียบแลรในเบิงสถาบันรรหว่างปรรเทศพีควาพคืบหน้าแลรบัดเจนในรรดับปฏิบัติการแลรในแตล่รจุด
เบ่ือพโยงรรหว่างปรรเทศควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเบิงกายาาพที่ต้องเบ่ือพโยงเครือึ่ายาายในปรรเทศแลร
ต่อเบ่ือพกบัปรรเทศเพื่อนบ้าน ในึณรเดียวกันก็ต้องเตรียพควาพพร้อพเพื่อใหป้รรเทศไทยเป็นปรรตูไปสู่าาคตรวันตก
แลรตรวันออกึองาูพิาาคเอเบีย แผนพฒันาฯ ฉบับที ่12 ให้ควาพ้าคัญอย่างยิ่งกับการต่อยอดจากควาพเบ่ือพโยงเบิง
กายาาพสู่การพัฒนาพื นที่เศรษฐกิจ แลรบุพบนตาพแนวรรเบียงเศรษฐกิจต่างๆ เพือ่สนบัสนุนการเพิ่พึีดควาพสาพารถ
ในการแึ่งึันแลรการกรรจายควาพเจริญในการพัฒนาบุพบน จังหวัดแลรเพืองตาพแนวรรเบียงเศรษฐกิจ รวพถง้พื นที่
เบ่ือพโยงอืน่าายในปรรเทศ แลรนบัว่าเป็นบ่วงเวลาที่ปรรเทศไทยจรต้องด้าเนินยุทธศาสตรเ์บิงรกุในการสร้างสงัคพ
ผู้ปรรกอบการแลรส่งเสริพให้ผูป้รรกอบการไทยไปลงทุนในต่างปรรเทศอย่างจริงจังเพื่อสร้างผลตอบแทนจากทุนแลร
ศักยาาพทางธุรกจิรวพทั งเป็นการสง่เสรพิการเบ่ือพโยงห่วงโซ่พูลค่าในาูพิาาคโดยเฉพารอย่างยิ่งในกลุ่พปรรเทศกพัพูบา 
สปป.ลาว เพียนพา แลรเวียดนาพ แลรในอาเซียน 
ควาพร่วพพือรรหว่างปรรเทศทีจ่รเป็นแนวทางการพฒันาส้าคัญ ส้าหรบัปรรเทศไทย ในบ่วงต่อจากนี ไปเปน็ควาพ
ร่วพพือทางการค้าแลรการลงทุนทางเศรษฐกิจ ควาพร่วพพือเพื่อการพัฒนาทางสังคพ สิง่แวดล้อพ แลรควาพร่วพพือด้าน
ควาพพั่นคงในพิติต่างๆ ในทุกกรอบควาพร่วพพอืทั งรรดับอนาูุพิาาค าูพิาาคแลรรรดับโลกทั งการผลักดันให้เกิดการใบ้
ปรรโยบน์อย่างเต็พที่จากกรอบควาพร่วพพือทวิาาคีแลรพหาุาคีที่พีอยู่แล้วในปัจจุบันแลรการท้าึ้อตกลงใหพ่ๆ ในรรยร
ต่อไปาายใต้แนวคิดการค้าเสรี แลรการยกรรดบัึีดควาพสาพารถในการแึ่งึัน โดยเฉพารอย่างยิง่การส่งเสริพการใบ้
ปรรโยบนจ์ากกรอบควาพร่วพพือึองอาเซียนกับหุ้นส่วนการพัฒนานอกอาเซียน ทั งนี โดยส่งเสริพควาพร่วพพือเพื่อการ
พัฒนาในทุกด้านใหเ้ป็นบทบาททีส่ร้างสรรค์ึองปรรเทศไทย แลรการสนับสนุนการแก้ปัญหาควาพยากจนแลรลดควาพ
เหลื่อพล ้า ในอนุาูพิาาคแลรในาูพิาาค การึับเคลื่อนการพฒันาาายใต้กรอบเป้าหพายการพฒันาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) รวพทั งการนา้กฎเกณฑ์รรเบียบปฏิบัติ แลรพาตรฐานสากลทั งในด้าน
คุณาาพสินค้าแลรบรกิาร สิทธิแรงงาน ควาพเป็นพิตรต่อสิง่แวดล้อพ ควาพพั่นคง ควาพโปร่งใส แลรอื่นๆ พาเป็นแนว
ปฏิบัติ แลรบงัคับใบ้ส้าหรบัปรรเทศไทย



 

  
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารต้าบลน ้าเก๋ียน 23 

 

ดังนั น าายใต้ึ้อจ้ากัดึองปัจจัยพื นฐานส้าหรับการพฒันาปรรเทศไทยในทุกด้านดังกล่าว ท่าพกลางแนวโน้พโลกที่พีการ
พัฒนาเทคโนโลยีใหพ่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แลรปรรเทศต่างๆ ก้าลงัเร่งพฒันา นวัตกรรพ แลรน้าพาใบ้ในการเพิ่พพูลค่า
ผลผลิตแลรเพิ่พผลิตาาพการผลิตเพื่อเป็นอาวุธส้าคัญในการต่อสู้ในสนาพแึ่งึันึองโลกแลรการใบ้ในการยกรรดบั
คุณาาพบีวิตึองปรรบาบน จ้งเป็นควาพท้าทายอย่างยิ่งส้าหรับปรรเทศไทยทีจ่รต้องเร่งพฒันาปจัจัยพื นฐานทาง
ยุทธศาสตร์ทุกด้าน ได้แก่ การลงทุนเพื่อการวิจัยแลรพฒันา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแลรนวัตกรรพ การ
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน แลรรรบบโลจิสตกิส์ ใหเ้ป็นรรบบโครงึ่ายที่สพบรูณ์แลรพีปรรสทิธิาาพ การพัฒนาทุนพนุษย ์
แลรการปฏิรปูให้การบริหารจัดการพปีรรสิทธิาาพ โปร่งใส แลรพีควาพรบัผิดบอบโดยเฉพารอย่างยิ่งการปรบัปรุงด้าน
กฎรรเบียบแลรรรบบการบรหิารราบการแผ่นดิน โดยแผนพฒันาฯ ฉบับที ่12 พุ่งเน้นการน้าควาพคิดสร้างสรรค์ แลร
การพัฒนานวัตกรรพเพือ่ท้าใหเ้กิดสิ่งใหพ่ที่พพีูลค่าเพิ่พทางเศรษฐกิจทั งในเรื่องกรรบวนการผลิตแลรรูปแบบผลิตาัณฑ์
แลรบริการใหพ่ๆ  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี รูปแบบการดา้เนินธุรกิจ แลรการปรบัเปลี่ยนวิถีบีวิตึองผู้คนในสังคพทั ง
ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนแลรการพัฒนาต่อยอด รวพถ้งการใบ้นวัตกรรพส้าหรับการพฒันาสินค้า
แลรบริการทั งในรรดับพื นบ้านจนถ้งรรดบัสงูซ้ง่พีผลต่อคุณาาพบีวิตแลรควาพเป็นอยู่ึองปรรบาบนในวงกว้าง ดังนั น 
การพัฒนาในบ่วง 5 ปีต่อจากนี ไปจรเป็นบ่วงทีพุ่่งเน้นการพฒันาบนฐานาูพปิัญญาที่เกิดจากการใบ้ควาพรู้แลรทักษร 
การใบ้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยแลรพัฒนาแลรการพัฒนานวัตกรรพน้าพาใบ้ในทุกด้านึองการพฒันาการ
พัฒนาพีควาพเป็นพิตรต่อสิง่แวดล้อพแลรสอดคล้องกับกรอบเป้าหพายการพฒันาที่ยั่งยืน ึยายแลรสร้างฐานรายได้ใหพ่
ที่ครอบคลุพทั่วถ้งพากึ้ นควบคู่ไปกับการต่อยอดฐานรายไดเ้ดิพ สังคพไทยพีคุณาาพแลรพีควาพเป็นธรรพโดยพีที่ยืน
ส้าหรับทกุคนในสังคพ แลรไพ่ทิ งใครไว้ึ้างหลัง แลรเป็นการพัฒนาที่เกิดจากการผนก้ก้าลงัในการผลักดันึับเคลื่อน
ร่วพกันึองทุกาาคส่วน (Thailand 4.0) 
ทั งนี เพือ่ให้การึับเคลื่อนการพฒันาาายใต้แนวคิดแลรแนวทางดังกล่าวึ้างต้นเกิดผลสัพฤทธ์ิได้ตาพเป้าหพายในบ่วง
รรยรเวลาต่างๆ แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 ได้เน้นย ้าถ้งควาพจ้าเป็นที่จรต้องปรบัเปลี่ยนกลไกการบริหารราบการแผ่นดิน
ส้าคัญๆ การปรับเปลี่ยนกฎหพายแลรกฎรรเบียบในหลายดา้น รวพถ้งการปรบัการบรหิารจัดการให้พีธรรพา    าิบาลใน
ทุกรรดบั ปลอดคอรร์ัปบัน แลรปรบัเปลี่ยนทัศนคติึองคนไทยในทุกาาคส่วนให้พีค่านิยพที่ดีงาพ พีวินัย พีควาพ
รับผิดบอบ แลรพีควาพพร้อพที่จรเปลี่ยนแปลงแลรพร้อพรบัการเปลี่ยนแปลงโดยย้ด หลกัการรักษาผลปรรโยบน์ึอง
ส่วนรวพ แลรด้วยสาาพปัญหาที่เรื อรังแลรเบ่ือพโยงกันซับซอ้นในึณรที่พีการเปลี่ยนแปลงึองปจัจัยาายนอกปรรเทศ
ที่จรส่งผลตอ่การพฒันาปรรเทศไทยพากึ้ น  การพฒันาเบิงรุกเพือ่เสรพิจุดแึ็งแลรการแก้ปญัหาจุดอ่อนดังกล่าวให้
สัพฤทธ์ิผลได้อย่างจรงิจงันั นต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างึนานใหญ่ส้าหรบัปรรเทศไทยที่พีแผนแพ่บทการพัฒนารรยร
ยาวเป็นกรอบแนวทางที่จรก้ากับทิศทาง ดังนั น าาคส่วนต่างๆ ในสังคพไทยจ้งพีควาพตรรหนักร่วพกันว่าปรรเทศไทย
จ้าเป็นต้องพกีารจัดท้ายุทธศาสตร์บาติให้เป็นแผนแพบ่ททีก่า้หนดเป้าหพายอนาคตปรรเทศในรรยรยาว 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) โดยวางแนวทางการพัฒนาหลกัที่ต้องด้าเนินการาายใต้ทุกรัฐบาลอย่างต่อเนือ่งเพื่อจรบรรลุเป้าหพาย
อนาคตึองปรรเทศที่วางไว้ โดยที่แผนแพ่บทการพฒันารรยรยาวจรเปน็กรอบที่บ่วยก้ากบัให้การึับเคลื่อนการพฒันา
ปรรเทศในพิติต่างๆ พีบรูณาการกัน แผนพัฒนาแลรแผนเฉพารด้านในรรดับต่างๆ พีควาพเบ่ือพโยงเป็นล้าดบัที่
เหพารสพแลรสอดคล้องกันาายใต้ยุทธศาสตร์บาติ แลรการก้าหนดเป้าหพายในรรยรยาวที่บัดเจนสง่ผลให้ตอ้งพีควาพ
ต่อเนื่องในการแก้ปญัหารากเหง้าแลรการพฒันาพื นฐานให้แึ็งแกร่ง รวพทั งต้องพปีรบัรรบบการติดตาพแลรปรรเพินผล
ให้สาพารถก้ากบัให้เกิดควาพเบ่ือพโยงจากรรดบัยุทธศาสตรส์ู่การจัดสรรงบปรรพาณแลรการด้าเนินงานในรรดบัปฏิบัติ
ที่สอดคลอ้งกบัเป้าหพายที่เป็นผลผลิต ผลลัพธ์แลรผลสัพฤทธ์ิในที่สุด 
การพัฒนาาายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 จ้งเป็น 5 ปีแรกึองการึับเคลื่อนยุทธศาสตร์บาติ 20 ป ี(พ.ศ.2560-2579) 
สู่การปฏิบัต ิโดยที่ยุทธศาสตร์บาติ 20 ป ีเป็นแผนแพ่บทหลกัึองการพัฒนาปรรเทศไทยใหพ้ีควาพพั่นคง พั่งค่ัง แลร
ยั่งยืน โดยได้ก้าหนดเป้าหพายอนาคตปรรเทศไทยในรรยร 20 ปีพร้อพทั งปรรเด็นยุทธศาสตร์แลรแนวทางหลกัที่จร
ึับเคลื่อนไปสูเ่ป้าหพายรรยรยาวึองปรรเทศที่ได้ก้าหนดไว้ โดยพีแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่12 เป็นเครื่องพือหรือกลไก
ส้าคัญทีสุ่ดที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์บาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) สู่การปฏิบัติในล้าดับแรกที่ึับเคลื่อนไปสู่การบรรลุ
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เปา้หพายในรรยรยาวได้ในที่สุด โดยพีกลไกตาพล้าดบัต่างๆ แลรกลไกเสรพิอื่นๆ ในการึับเคลื่อนสูก่ารปฏิบัติให้เกิด
ปรรสิทธิผลตาพเป้าหพาย ทั งนี แผนพฒันาฯ ฉบับที ่12 ได้ก้าหนดเป้าหพายทีจ่รต้องบรรลุใน 5 ปีแรกอย่างบัดเจน ทั ง
ในพิติเศรษฐกจิ สังคพ แลรสิง่แวดล้อพ การก้าหนดเป้าหพายที่จรบรรลุในรรยร 5 ปีนั นได้พิจารณาแลรวิเครารห์การต่อ
ยอดให้เกิดผลสัพฤทธ์ิจากการด้าเนินการต่อไปอกีใน 3 แผนจวบจนถ้งแผนพฒันาฯ ฉบับที ่15 ในบ่วงปี พ.ศ. 2575-
2579 ซ้่งเป็นบ่วงสุดท้ายึองยุทธศาสตร์บาติการพฒันาจรบรรลุเป้าหพายอนาคตปรรเทศไทยเป็นปรรเทศที่พฒันาแล้ว
าายในปี 2579 ที่ก้าหนดไว้ในยุทธศาสตร์บาติ เป้าหพายการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 ทั งในรรดบัาาพรวพแลร
รายสาึาึองการพฒันาจง้เป็นรายลรเอียดแลรองค์ปรรกอบึองเป้าหพายึองยุทธศาสตร์บาติรรยร 20 ปีในทุกด้าน
โดยที่แผนพฒันาฯ ฉบับต่อๆ ไปก็จรก้าหนดเป้าหพายแลรแนวทางการพฒันาพารับบ่วงเพื่อผ่าน 5 ปีแรกบองบ่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่12 ผ่านไป 

ส่วนท่ี 2  การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ 
สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก 
สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก และผลกระทบต่อประเทศไทย 
เศรษฐกจิโลกในรรยร 5 ปีึ้างหนา้ยังพีแนวโน้พึยายตัวบ้าแลรพีควาพเสี่ยงจากควาพผันผวน ในรรบบเศรษฐกิจ แลร
การเงินโลกในเกณฑส์ูง ซ้ง่สง่ผลใหป้รรเทศไทยต้องเผบิญกบัควาพเสี่ยงส้าคัญได้แก ่ควาพไพ่แน่นอนึองการปรับเปลี่ยน
ทิศทางการด้าเนินนโยบายการเงินึองพหาอ้านาจทางเศรษฐกิจ อาท ิสหรัฐอเพริกา สหาาพยุโรป แลรญี่ปุ่น ซ้ง่จร
ส่งผลกรรทบต่อาาคการเงิน แลรการปรรกอบธุรกิจึองไทย นอกจากนี  การเปิดเสรีทางการค้าก่อให้เกิดการแึ่งึันที่
รุนแรงึ้ น รวพทั งาาคการบริการแลรการท่องเที่ยว ท้าใหป้รรเทศไทยต้องพกีารปรบัตัวเพื่อใหส้าพารถแึ่งึันได้ 
อย่างไรก็ตาพ การเปิดเสรีทางการค้าดังกล่าวจรเป็นโอกาสึองปรรเทศไทยในการใบ้ปรรโยบน์จากควาพเบ่ือพโยงในอนุ
าูพิาาคแลราูพิาาคให้สนับสนุนการพัฒนาห่วงโซพู่ลค่าร่วพกันทั งนี  ปจัจัยาายนอกที่คาดว่าจรสง่ผลต่อเศรษฐกจิไทย
อย่างพีนัยส้าคัญ ได้แก่ 
1.1.1  ตลาดเกิดใหม่มีบทบาทสูงขึ น  ก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงึองาูพิทัศน์เศรษฐกิจ เป็นแหล่งวัตถุดิบ แรงงาน 
แลรตลาดทีพ่ีก้าลังซื อ ทั งบราซลิ รสัเซีย อินเดีย จีน แอฟรกิาใต้ทั งนี าูพิาาคเอเบียจรเป็นศูนย์กลางพลงัอ้านาจทาง
เศรษฐกจิึองโลก พีการไหลเึ้าึองการลงทุนในาาคการผลติสูงโดยเฉพารอุตสาหกรรพอิเล็กทรอนกิส์ ยานยนต์ แลร
บิ นสว่นแลรเป็นห่วงโซ่การผลิตทีส่้าคัญึองโลก หรือเป็น “โรงงานผลิตแห่งเอเบีย” เพื่อสง่ออกสู่ตลาด โลก แลรด้งดูด
ให้ปรรเทศพหาอ้านาจเดิพเึ้าพารวพกลุพ่แลรึยายบทบาททางเศรษฐกิจในาูพิาาคพากึ้ นผ่านการผลกัดันให้เกิดการ
รวพกลุพ่ทางเศรษฐกจิรูปแบบใหพ่ทั่วโลกเพือ่สร้างอ้านาจตอ่รอง อาท ิTran-Pacific Partnership (TPP) แลร 
Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ท้าให้รูปแบบการค้าในรรยรต่อไปพีควาพเป็นเสรีแลร
แึ่งึันอย่างเึ้พึ้นึ้ น นอกจากนี  การเพิ่พึ้ นึองบนบั นกลางจรกอ่ให้เกิดก้าลงัซื อึองโลกเพิ่พึ้ น ซ้่งเป็นโอกาสที่เปิด
กว้างึ้ นส้าหรับการค้าการลงทุนการบริการ แลรการเคลื่อนย้ายทุนแลรแรงงาน อย่างไรก็ตาพ การเปิดเสรียังก่อใหเ้กิด
พาตรการกีดกันทางการค้าที่ไพ่ใบ่าาษีเพิ่พพากึ้ น อาทิ การออกกฎรรเบียบ พาตรฐานสินค้าแลรบรกิาร พาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อพ แลรสิทธิพนุษยบนซ้่งท้าให้ปรรเทศไทยต้องพัฒนาเศรษฐกจิแลรสังคพบนฐานควาพรูท้างวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี แลรนวัตกรรพ ปรับปรงุกฎรรเบียบาายในให้สอดรับกบัึ้อตกลงรรหว่างปรรเทศรวพทั งสร้างสาาพแวดลอ้พ
ให้เกิดการแึ่งึันทีเ่ป็นธรรพ 
1.1.2  ตลาดการเงินโลกไร้พรมแดน ซ้่งเป็นผลจากเทคโนโลยีแลรนวัตกรรพทางการเงินพีควาพ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ท้าให้พีการพฒันาเครื่องพือทางการเงินใหพ่ๆ  เบ่น Application ทางการเงิน Crowd Funding แลร Financial 
Platform เป็นต้นปรรกอบกับการเปิดเสรีาาคการเงินในอาเซียน ท้าใหเ้กิดการแึ่งึันที่รุนแรงึ้ น ซ้่งเป็นแรงผลกัดัน
ให้าาคการเงินึองไทยต้องเรง่พฒันาเทคโนโลยีแลรนวัตกรรพทางการเงินให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดึ้ น รวพทั ง
ต้องเตรียพควาพพรอ้พในด้านต่างๆ เพื่อรองรบัต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดึ้ น เบ่น การปรบัปรุง กฎ รรเบียบ ในการ
ก้ากับดูแลาาคการเงิน สร้างควาพเบ่ือพั่นให้แกผู่้ใบ้บริการเรือ่งควาพปลอดาัยึองึ้อพลูส่วนตัวทางการเงิน 
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1.1.3  การเปิดเสรีมากขึ นของอาเซียนภายหลังปี 2558 ทั งในาาคสินค้าแลรบริการ โดยเฉพาราาคการเงิน ซ้ง่เป็น
โอกาสส้าคัญหลายปรรการ อาทิ การเคลือ่นย้ายปัจจัยการผลิต ทุน แรงงาน อย่างเสรีการลดึ้อจ้ากัดในด้านอุปสงค์ใน
ปรรเทศ ซ้่งท้าให้าาคการผลิตสาพารถึยายตลาดแลรพฒันาตนเองใหพ้ีควาพเึ้พแึ็งพากึ้ น รวพทั งการใบ้ควาพ
ได้เปรียบด้านสถานที่ตั งแลรด้านโครงสร้างพื นฐานแลรโลจสิติกส์ ในการึับเคลื่อนเศรษฐกจิให้เป็นศูนย์กลางทางด้าน
การค้า การลงทุน การเงิน การบริการแลรการผลิตาาคอุตสาหกรรพในึณรที่การแึ่งึันึองปรรเทศในาูพิาาคอาเซียน
จรสงูึ้ นทั งในเรื่องพาตรฐานสินค้าแลรบริการสินค้าเกษตรไทยจรแึ่งึันยากึ้ นจากการเริพ่ลดาาษีสินค้าึองปรรเทศ
กัพพูบา สปป.ลาว เพียนพา เวียดนาพ การเคลื่อนย้ายเสรีแรงงานทักษรที่เป็นทั งโอกาสแลรอปุสรรคแลรการทีห่ลาย
ปรรเทศพเีป้าหพายการพัฒนาอุตสาหกรรพแลรบริการในอนาคตที่คล้ายคล้งกันไพ่ว่าจรเป็น อินโดนีเซีย พาเลเซีย 
เวียดนาพ แลรไทย ท้าให้การพัฒนาึองแต่ลรปรรเทศต้องค้าน้งถ้งควาพไดเ้ปรียบเฉพารตัวในการวางต้าแหนง่ทาง
ยุทธศาสตร์การค้าสินค้าแลรบรกิารึองตนเองซ้่งไทยตอ้งผลักดันการลงทุนึองไทยไปปรรเทศอาเซียนพากึ้ น 

1.1.4  รูปแบบการค้ามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าเสรีเฉพาะกลุ่มมากขึ น และมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจท่ี
หลากหลายขึ น  เพื่อึยายการค้าแลรการลงทุนรรหว่างปรรเทศ ซ้่งจรเป็นทั งโอกาสทีเ่ปิดกว้างึ้ นส้าหรับการค้าแลร
การลงทุน แต่ในึณรเดียวกันการแึ่งึันกจ็รรุนแรงึ้ นทั งในรูปึองกลุพ่ปรรเทศแลรส้าหรับแตล่รปรรเทศ โดยเฉพาร
อย่างยิ่งในบ่วง 5 ปีึองแผนพฒันาฯ ฉบับที ่12 นั นเศรษฐกจิ การค้าแลรการลงทุนึองโลกยังพีแนวโน้พึยายตัวได้ต้่า 
ปรรเทศไทยจง้ต้องก้าหนดยุทธศาสตร์การแึ่งึันแลรควาพร่วพพือรรหว่างปรรเทศที่บัดเจนึ้ นทั งในเรื่องฐานตลาด
การค้าการลงทุนในอนุาูพิาาค าูพิาาค แลรในรรดับโลก แลรในสาึาการผลิตการบริการทีป่รรเทศไทยพีึีด
ควาพสาพารถในการแึ่งึัน ทั งนี จรต้องใบ้ปรรโยบน์จาก (1) าูพิศาสตร์ที่ตั งึองปรรเทศแลรการด้าเนินนโยบาย
ส่งเสริพการลงทุนจากต่างปรรเทศพายาวนาน แลรจากการด้าเนินนโยบายส่งเสริพใหเ้ป็นเทศไทยเป็นฐานที่ตั งบริษัทแพ่
แลรศูนย์ปฏิบัติการปรรจ้าาูพิาาค (2) การลงทุนในโครงสรา้งพื นฐานแลรรรบบโลจสิติกส์ึนาดใหญ่ตาพที่ก้าหนดใน
แผนการลงทุน แลร (3) ควาพเป็นเลิศในหลายอุตสาหกรรพแลรบริการ อาทิ ยานยนต์ อิเล็กทรอนกิส์ อาหาร แลร
บริการท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี ท่าพกลางการแึ่งึันทีรุ่นแรงึ้ นโดยอาศัยการเพิ่พปรรสิทธิาาพแลรการพฒันานวัตกรรพ
นั น พีแนวโน้พว่าปรรเทศต่างๆ จรน้าพาตรการที่ไพ่ใบ่าาษีพาใบ้เป็นเครื่องพือในการกีดกันการค้าโดยทางอ้อพพากึ้ น 
อาทิ พาตรฐานด้านสทิธิพนุษยบน พาตรฐานควาพปลอดาัยอาหารแลรพาตรฐานด้านสิง่แวดล้อพ 

1.2  การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเป็นกุญแจส้าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนวิถีการด้ารงชีวิตของคนในทุกสังคม ทุกเพศ ทุกวัย 

ในบ่วงที่ผ่านพาการพัฒนาวิทยาศาสตร์แลรเทคโนโลยี เบ่น เทคโนโลยีสื่อสาร แลรเทคโนโลยีบีวาาพ ได้ท้าให้รปูแบบ
การผลิต การด้าเนินธุรกจิ แลรการใบ้บีวิตึองปรรบาบนเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็วพนุษยส์าพารถสื่อสารทั งาาพแลร
เสียงได้อย่างไร้พรพแดน การท้าธุรกจิแลรธุรกรรพบนโครงึ่ายดิจิทัลเพิ่พพากึ้ น ปรรเทศที่ใบ้เทคโนโลยีเป็นฐานการ
พัฒนาเศรษฐกิจท้าให้การเตบิโตทางเศรษฐกจิเป็นไปอย่างกา้วกรรโดด เบ่น การลงทุนวิจัยแลรพฒันาอย่างพากใน
ปรรเทศเกาหลีใต้ได้ผลกัดันผลิตาัณฑ์พวลรวพในปรรเทศใหเ้ติบโตอย่างก้าวกรรโดดจาก 67,000 ล้านดอลลาร์ สรอ.ใน
ป ี2523 เป็น 561,000 ล้านดอลลาร์ สรอ.ในป ี2543 หรอืึยายตัวปรรพาณ 8.3 เท่าาายใน 20ป ีแลรกรณีปรรเทศ
จีนท าให ้GDP เพิ่พึ้ นจาก 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ.ในป ี2543 เป็น 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ.ในป ี2553 แลรใบ้
เวลาอีกเพียง 4 ปี ในการึยายตัวเป็น 10.4 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ.ในป ี2557
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ในอนาคตองค์ควาพรู้ด้านวิทยาศาสตร์แลรเทคโนโลยทีี่สัง่สพพาอย่างต่อเนื่อง ปรรกอบกบัควาพก้าว หน้า ทาง
วิทยาศาสตร์พื นฐานแึนงใหพ่ เบ่น วิทยาการรบัรู้ (Cognitive Science) ซ้่งเป็นการท้างานรรหว่างสพอง แลรจิตใจ 
ควาพสัพพันธ์รรหว่างควาพคิด อารพณ์ แลรการกรรท้า พีควาพส้าคัญต่อการสร้างเทคโนโลยีแลรนวัตกรรพใหพท่ี่จร
ส่งผลให้เกิดการผลกิโฉพการพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคพ แลรการด้ารงบีวิตึองพนุษย์แบบก้าวกรรโดด (Disruptive 
Technology) โดยพีแนวโน้พว่าเทคโนโลยีพื นฐานใน 4 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีบีวาาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีวัสดุ
ศาสตร์ พลงังาน แลรสิ่งแวดลอ้พ แลรเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารแลรดิจทิัล จรสง่ผลใหเ้กิดการพัฒนาเทคโนโลยี
ใหพ ่12 ด้าน ได้แก่ (1) อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที ่(2) โปรแกรพอัจฉริยรที่สาพารถคิดแลรท้างานแทนพนุษย ์(3) 
อินเทอร์เน็ตในทกุสิง่ทุกอย่าง (Internet of Things) (4) เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) (5) เทคโนโลยี
หุ่นยนต์ึั นก้าวหน้า (Advanced Robotics) (6) ยานพาหนรไร้คนึับ (Autonomous and Near-Autonomous 
Vehicles) (7) เทคโนโลยีพันธุกรรพสพัยใหพ่ (Next-Generation Genomics) (8) เทคโนโลยกีารเก็บพลังงาน (Energy 
Storage) (9) การพิพพ์แบบสาพพิติ (3D Printing) (10) เทคโนโลยีวัสดุึั นก้าวหน้า (11) เทคโนโลยกีารึุดเจารน ้าพัน
แลรก๊าซึั นก้าวหน้า แลร (12) เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

สถานการณ์และแนวโน้มภายใน 

การพัฒนาปรรเทศในบ่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ให้ควาพสคัญกบัการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การสร้างควาพเท่าเทียพกนั
ทางสงัคพ แลรการอนรุักษ์พื นฟสูิ่งแวดล้อพ ในส่วนนี จรเป็นการทบทวนแลรวิเครารหส์ถานการณ์ด้านเศรษฐกจิพหาาค
แลรการพัฒนาาาคการผลิต การพฒันาแลรใบ้วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีแลรนวัตกรรพ สังคพ สิ่งแวดล้อพ การ
เจริญเตบิโตึองพื นที่เพือง แลรควาพพั่นคง ในบ่วงที่ผ่านพา โดยพีรายลรเอียดดงันี  

สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย 
2.1.1  ในช่วงท่ีผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในภาพรวมประสบความส้าเร็จในระดับท่ีน่าพอใจ ทั งในด้านการ
สร้างอัตราการึยายตัวทางเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างการผลิตการสั่งสพองค์ควาพรู้ทางด้านเทคโนโลยกีารผลิต การ
พัฒนาเศรษฐกิจรายสาึา การเพิ่พึีดควาพสาพารถในการแึ่งึัน แลรการรักษาเสถียราาพทางเศรษฐกิจ ท้าให้
เศรษฐกจิไทยพีปจัจัยพื นฐานทางเศรษฐกิจทีเ่ึ้พแึ็ง แลรควาพพร้อพที่จรไดร้ับการพัฒนาตอ่ยอดเพือ่ึับเคลื่อนไปสู่
การเป็นปรรเทศพัฒนาแล้วในป ี 2579 ตาพเป้าหพายทีก่้าหนดไว้ในกรอบยุทธศาสตร์บาติ 
2.1.2  ผลการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 และในช่วง 4 ปีแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ้ากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แลรการลดลงึองึีด
ควาพสาพารถในการแึ่งึันึองาาคการผลิตซ้่งจรเป็นอุปสรรคส้าคัญต่อการึยายตัวทางเศรษฐกิจในรรยรต่อไปแลรพี
แนวโน้พที่จรท้าให้เศรษฐกิจไทยไพ่สาพารถยกรรดับการพฒันาออกจากการเป็นปรรเทศรายไดป้านกลางได้ใน
รรยรเวลาที่เหพารสพ โดยการเปลี่ยนแปลงทีส่้าคัญๆ ในบ่วงแผนพฒันาฯ ฉบับที ่10 แลรในบ่วง 4 ปีแรกึอง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 ที่เริ่พแสดงให้เห็นถ้งจุดอ่อนทีส่้าคัญึองเศรษฐกิจไทย 
2.1.3  จุดอ่อนท่ีส้าคัญของเศรษฐกิจไทย การึยายตัวในเกณฑ์ต่้าแลรพีควาพผันผวนพากึ้ นในบ่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 10 แลรในบ่วง 4 ปีแรก ึองแผนพัฒนาฉบบัที ่11 รวพทั งแนวโน้พการลดลงึองึีดควาพสาพารถในการแึ่งึันึอง
าาคการส่งออกแลรควาพแึ็งแกร่งด้านเสถียราาพทางเศรษฐกิจตลอดบ่วงรรยรเวลา  9 ปีที่ผ่านพา สรท้อนถ้งจุดอ่อน
ที่ส้าคัญๆ ึองรรบบเศรษฐกจิไทยทั งทางด้านปัญหาเบิงโครงสร้าง เงือ่นไึในรรบบเศรษฐกิจโลก แลรปจัจัยทางด้าน
การด้าเนินนโยบายแลรการบรหิารจัดการเศรษฐกจิ 
2.1.4  ปัจจัยคุกคาม/ความเสี่ยงต่อความส้าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ ในบ่วงแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่12 ปรรกอบด้วย 
(1) การปรับตัวเึ้าสู่โครงสร้างปรรบากรผูสู้งอายุ (2) สาาพแวดล้อพทางเศรษฐกจิโลกยังพีควาพผันผวนแลรพีึ้อจ้ากัด
ในการสนบัสนุนการึยายตัวึองเศรษฐกิจไทย (3) การแึ่งึันในตลาดการค้าโลกยังพีแนวโนพ้ที่จรอยู่ในเกณฑส์ูงแลร
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สร้างแรงกดดันต่อการส่งออกึองไทยอย่างต่อเนื่อง (4) การเปลี่ยนแปลงึองาูพทิัศน์ด้านึีดควาพสาพารถในการ
แึ่งึัน 
2.1.5  ปัจจัยสนับสนุนและโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ แพ้ว่าจุดอ่อน แลรปจัจัยคุกคาพในบ่วงแผนฯ 12 ปี พี
แนวโน้พที่จรเป็นึ้อจ้ากัดแลรท้าใหเ้ศรษฐกจิไทยในรรยร 5 ปีึ้างหน้า ึยายตัวต่้ากว่าศักยาาพแลรต่้ากว่าอัตราการ
ึยายตัวทางเศรษฐกจิที่จ้าเป็นต่อการยกรรดบัการพัฒนาใหห้ลุดพ้นจากการเป็นปรรเทศรายได้ปานกลางในรรยร 15 ปี
ึ้างหน้าก็ตาพ แต่เศรษฐกิจไทยยงัพีโอกาสทีจ่รได้รบัการเร่งรัดพัฒนาเพื่อใหส้าพารถยกรรดับการพฒันาปรรเทศเึ้าสู่
การเป็นปรรเทศรายได้สงูาายใน 15 ปีึ้างหนา้ โดยพีปัจจัยสนับสนุนแลรโอกาสในการพฒันาทีส่้าคัญๆ 
2.2  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย แลรนวัตกรรพ อยู่ในล้าดับต่้าแลรการบรหิารจัดการงานวิจัยึาดการบูรณาการ
ให้พีเอกาาพตั งแต่รรดบันโยบาย การสนบัสนุนทุนวิจัย แลรหน่วยวิจัยหลัก ท้าให้ทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยพัฒนา แลรนวัตกรรพึองปรรเทศ ไพ่บัดเจน พีควาพซ ้าซ้อน แลรยังพีึ้อจ้ากัดในการตอบโจทย์การ
พัฒนาปรรเทศเป็นผลให้ การพัฒนาเทคโนโลยีแลรนวัตกรรพึองปรรเทศล่าบ้าไพ่ทันต่อการพฒันาเทคโนโลยีึองโลก
ตลอดจนพีการน้าผลงานวิจัยไปใบ้ปรรโยบน์ในเบิงพาณิบย์ในรรดับต่้า โดยาาคการผลิตที่เป็นคนกลุพ่ใหญ่ึองปรรเทศ 
อาทิ เกษตรกรรายยอ่ย วิสาหกจิบุพบน วิสาหกจิึนาดกลางแลรึนาดย่อพ พีึ้อจ้ากัดในการเึ้าถ้งแลรใบ้ปรรโยบน์
ผลงานวิจัย เทคโนโลยี แลรนวัตกรรพ ึาดแคลนนักบรหิารจัดการงานวิจัยแลรนวัตกรรพท้าหน้าที่เบ่ือพโยงรรหว่าง
ผู้ผลิต แลรผู้ใบ้ปรรโยบน์ งานวิจัยาาคเอกบนไพ่เึ้าพาลงทนุในึั นการแปลงงานวิจัยไปสูเ่บิงพาณิบย์ ซ้่งพีควาพเสี่ยง
แลรต้องใบ้เงินลงทุนสูงซ้ง่สรท้อนจากดับนีบี  ในการแึ่งึันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัย แลรนวัตกรรพ  
สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทย 
สถานการณ์แลรแนวโน้พึองสังคพไทย ปรรกอบด้วย (1) โครงสร้างปรรบากรไทยเปลี่ยนแปลงเึ้าสู่สงัคพสงูวัยอย่าง
สพบรูณ์เพื่อสิ นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 โดยปี 2557 ปรรบากรวัยแรงงานจรพีจ้านวนสงูสุดแลรเริ่พลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลกรรทบต่อศักยาาพการเตบิโตทางเศรษฐกิจึองปรรเทศในรรยรยาว (2) คุณาาพคนไทยทุกกลุ่พวัยยังพี
ปัญหา (3) ครอบครัวพ่อแพเ่ลี ยงเดี่ยวแลรครอบครัวึ้าพรุ่นพีควาพเปรารบางสงูสง่ผลต่อการเลี ยงดเูด็กใหเ้ติบโตอย่างพี
คุณาาพ (4) คุณาาพการศ้กษาแลรการเรียนรู้ึองคนไทยยงัอยู่ในรรดบัค่อนึ้างต่้า (5) คนไทยพีแนวโน้พเป็นโรคไพ่
ติดต่อพากึ้ นซ้่งเป็นสาเหตุหลักึองการเสียบีวิต (6) รายจ่ายด้านสุึาาพาาครัฐพีแนวโน้พเพิพ่สงูึ้ นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพารรายจ่ายึองรรบบหลักปรรกันสุึาาพาาครัฐ (7) คนไทยส่วนใหญ่ยังพปีัญหาด้านคุณธรรพจริยธรรพ แลรไพ่
ตรรหนักถ้งควาพส้าคัญึองการพีวินัย ควาพซื่อสัตย์สจุริต แลรการพีจิตสาธารณร (8) ปรรเทศไทยยังพปีัญหาด้านควาพ
เหลื่อพล ้าในหลายพิต ิ
2.4  ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
ปัจจุบันสาาพทรพัยากรธรรพบาติแลรสิง่แวดล้อพก้าลังเป็นปัญหาแลรเป็นจุดอ่อนึองการรักษาฐานการผลิตแลร
ให้บรกิาร รวพทั งการด้ารงบีพที่ยั่งยืนทั งในเึตเพืองแลรบนบท ดังนี  ฐานทรพัยากรธรรพบาติลดน้อยแลรเสือ่พโทรพลง 
(2) การเึ้าถ้งแลรการจัดสรรการใบ้ปรรโยบน์ทรัพยากรธรรพบาติยังไพ่เป็นธรรพก่อใหเ้กิดปญัหาควาพเหลื่อพล ้า (3) พี
ควาพเสี่ยงในการึาดแคลนน ้าในอนาคต ในึณรที่การบริหารจัดการึาดปรรสทิธิาาพ (4) ปัญหาพลพิษส่งผลกรรทบ
ต่อคุณาาพบีวิตึองปรรบาบนแลรต้นทุนทางเศรษฐกจิ 
2.5  การเจริญเติบโตของภาค เมือง และพื นท่ีเศรษฐกิจ 
การเจรญิเตบิโตึองาาค เพือง แลรพื นทีเ่ศรษฐกจิ ปรรกอบด้วย (1) กิจกรรพทางเศรษฐกจิกรรจุกตัวใน
กรุงเทพพหานครแลราาคกลาง ท้าให้เกิดปญัหาบ่องว่างการกรรจายรายได้รรหว่างาาค (2) กลไกการพัฒนาจังหวัดแลร
กลุ่พจังหวัดยังไพ่สาพารถเบ่ือพโยงการท้างานึองหน่วยงานที่เกี่ยวึ้องให้เกิดพลังในการึับเคลื่อนตาพแนวทางแลร
เป้าหพายที่วางไว้อย่างพปีรรสิทธิผล (3) การึยายตัวึองเพอืงในาาคต่างๆ ึองปรรเทศเกิดึ้ นอย่างรวดเร็วท้าให้การ
พัฒนาโครงสร้างพื นฐานที่จ้าเป็นไพส่าพารถรองรบัการึยายตัวึองเพืองได้อย่างเพียงพอ (4) พื นทีเ่ศรษฐกจิหลักึอง
ปรรเทศพีแนวโน้พการึยายตัวึองกจิกรรพทางเศรษฐกจิในรรดับสูง การึยายตัวดังกล่าวจรส่งผลกรรทบตอ่ควาพ
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ยั่งยืน แลรสพดุลึองการพัฒนาในพื นที่ (5) การพฒันาพื นทีแ่ลรอุตสาหกรรพต่อเนื่องจากการลงทุนด้านโครงสร้าง
พื นฐานยังไพ่สาพารถด้าเนินการได้อย่างเต็พศักยาาพ 
2.6  ความมั่นคงภายในประเทศ 
ปัญหาควาพพั่นคงาายในปรรเทศเป็นปญัหาซับซ้อนทีเ่กิดึ้ นแลรสรสพพานานแลรึยายวงกว้างที่สรสพจากเดิพ จนพี
สัญญาณเตือนถ้งควาพเสียหายที่ก้าลงัจรเกิดึ้ นอย่างพีนัยยรส้าคัญได้แก่ (1) สถาบันหลักึองบาติได้รับผลกรรทบจาก
ควาพึัดแย้ง (2) สถานการณ์ในจังหวัดบายแดนาาคใต้ยังพีการสร้างสถานการณ์โดยพีเป้าหพายให้เกิดควาพสูญเสียต่อ
เจ้าหน้าที่รัฐ (3) ปรรเทศไทยพีควาพเสี่ยงสงูจากปัญหาอาบญากรรพคอพพิวเตอร์ โดยเฉพารการคุกคาพทีส่่งผลกรรทบ
ทางเศรษฐกิจ (4) ปญัหาควาพพั่นคงแลรผลปรรโยบน์แห่งบาติทางทรเล (5) ปัญหาโรครรบาดแลรสถานการณ์ฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุึอื่นๆ 

2.7  ความร่วมมือระหว่างประเทศและความเชื่อมโยงเพ่ือการพัฒนา 
ควาพร่วพพือรรหว่างปรรเทศแลรควาพเบ่ือพโยงเพือ่การพัฒนา ปรรกอบด้วย (1) รรเทศไทยพีบทบาทที่โดดเด่นพากึ้ น
ในเวทีรรหว่างปรรเทศ เวทีาูพิาาค แลรเวทีปรรเทศเพื่อนบา้น (2) ควาพคืบหน้ากรอบควาพร่วพพอืที่ ส้าคัญ เบ่น 
แผนงานควาพร่วพพอืทางเศรษฐกจิในอนุาูพิาาคลุ่พแพ่น ้าโึง ๖ ปรรเทศ (GMS), แผนงานการพฒันาเึตเศรษฐกิจสาพ
ฝ่าย อินโดนีเซีย-พาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT), กรอบควาพร่วพพือ
อาเซียน เป็นต้น 

2.8  การบริหารจัดการภาครัฐ 
การบริหารจัดการาาครัฐ ปรรกอบด้วย (1) าาครัฐพีึนาดใหญ่แลรรายจ่ายปรรจ้าเพิ่พสูงึ้ นอย่างต่อเนื่อง งบบุคลากร
พีสัดส่วนสูงรวพทั งโครงสร้างาาครัฐในปจัจบุันยังึาดรรบบการท้างานลักษณรปรรบารฐัที่เบ่ือพโยงเป็นเครือึ่ายแบบ
บูรณาการกับหน่วยงานหรือาาคส่วนอื่นๆ (2) คนรุ่นใหพท่ี่พคีวาพรู้ควาพสาพารถไพ่นิยพเึ้ารบัราบการท้าให้ึาดก้าลัง
ทดแทนึ้าราบการทีเ่กษียณอายุ (3) การบรหิารจัดการาาครัฐพีปรรสิทธิาาพต้่า แลรรรบบการให้บริการปรรบาบนยัง
ไพ่ได้พาตรฐานสากลเพื่อเทียบกับต่างปรรเทศ (4) กรรบวนการจัดสรรงบปรรพาณึาดปรรสิทธิ าาพ แลรปรรสิทธิผล
เท่าที่ควร (5) การทุจริตแลรปรรพฤติพิบอบได้ึยายไปในวงกว้างทั งในาาครัฐ เอกบนแลรองค์กรเอกบน (6) รัฐวิสาหกจิ
พีการก้ากับดูแลที่ึาดแผนการด้าเนินงานเบิงยุทธ์อย่างพีปรรสิทธิาาพแลรพีการบรหิารที่ซบัซ้อน สง่ผลใหพ้ีการ
ด้าเนินงานที่ด้อยปรรสิทธิาาพ (7) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพีการบริหารจัดการแลรการให้บริการปรรบาบนที่ึาด
ปรรสิทธิาาพแลรควาพโปรง่ใสเท่าที่ควร รวพทั งไพส่าพารถตอบสนองควาพต้องการึองปรรบาบนได้อย่างเตพ็ที่ (8) 
กฎหพายหลายฉบบัยังไพ่ได้พาตรฐานสากลเนื่องจากล้าสพัยแลรกรรบวนการตรากฎหพายยังพีจุดอ่อนหลายปรรการ (9) 
รรบบแลรกรรบวนการยุติธรรพบางส่วนยังึาดปรรสทิธิาาพแลรไพส่าพารถอ้านวยควาพยุติธรรพได้อย่างเสพอาาคเป็น
ธรรพ แลรไพส่อดรับกบัควาพเป็นสากล 
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ส่วนท่ี 3  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

แผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่12 เป็นแผนพฒันาปรรเทศในรรยร 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ซ้่งแปลงยุทธศาสตร์บาติรรยร 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรพ ดังนั นทิศทางการพัฒนาึองแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 12   จ้งพุ่งเตรียพ
ควาพพร้อพแลรวางรากฐานในการยกรรดบัปรรเทศไทยให้เป็นปรรเทศที่พัฒนาแล้ว พีควาพพั่นคง พั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการ
พัฒนาตาพปรับญาึองเศรษฐกจิพอเพียง โดยพกีรอบวิสัยทศัน์แลรเป้าหพายอนาคตปรรเทศไทยในปี 2579 ซ้่งก้าหนด
ไว้ในยุทธศาสตร์บาติรรยร 20 ป ีเป็นกรอบที่แผนพฒันาฯ ฉบับที่ 12 พุ่งตอบสนองวัตถุปรรสงค์แลรเป้าหพายการ
พัฒนาที่ก้าหนดาายใต้รรยรเวลา 5 ป ีต่อจากนี ไปพจิารณาจากการปรรเพินสาาพแวดล้อพการพัฒนาทั งจากาายนอก 
แลราายในปรรเทศ ที่บง่บี ถ้งจุดแึ็งแลรจุดอ่อนึองปรรเทศ แลรการสรท้อนถ้งโอกาสแลรควาพเสี่ยงในการทีจ่ร
ผลักดันึับเคลื่อนให้การพฒันาในด้านต่างๆ บรรลุผลได้ในรรยรเวลา 5 ปีแรกึองยุทธศาสตร์บาติรรยร 20 ปีทั งนี โดย
ได้ค้าน้งถ้งการต่อยอดใหเ้กิดผลสัพฤทธ์อย่างต่อเนื่องาายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบบัต่อๆ ไป ดังนั น การพฒันาปรรเทศใน
รรยรแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 จ้งก้าหนดวัตถุปรรสงค์แลรเป้าหพายรวพึองการพัฒนาได้ ดังนี  

วัตถุประสงค์ 
1.1  เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนทีส่พบูรณ์พีคุณธรรพจริยธรรพ พรีรเบียบวินัย ค่านิยพที่ดี พีจิตสาธารณร แลรพี
ควาพสุึ โดยพีสุึาาวรแลรสุึาาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเกง่ที่พทีักษรควาพรู้ควาพสาพารถแลรพัฒนา
ตนเองได้ต่อเนือ่งตลอดบีวิต 
1.2  เพื่อให้คนไทยพีควาพพั่นคงทางเศรษฐกิจแลรสงัคพ ได้รับควาพเป็นธรรพในการเึ้าถ้งทรัพยากรแลรบรกิารทาง
สังคพทีพ่ีคุณาาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รบัการพฒันาศักยาาพ รวพทั งบุพบนพีควาพเึ้พแึ็งพ้่งพาตนเองได ้
1.3  เพื่อให้เศรษฐกจิเึ้พแึ็ง แึ่งึันได้ พีเสถียราาพ แลรพีควาพยั่งยืน สร้างควาพเึ้พแึ็งึองฐานการผลิต แลร
บริการเดพิแลรึยายฐานใหพ่โดยการใบ้นวัตกรรพที่เึ้พึ้นพากึ้ น สร้างควาพเึ้พแึ็งึองเศรษฐกจิฐานรากแลรสร้าง
ควาพพั่นคงทางพลังงาน อาหาร แลรน ้า 
1.4  เพื่อรักษาแลรฟื้นฟูทรัพยากรธรรพบาติแลรคุณาาพสิ่งแวดล้อพใหส้าพารถสนับสนุนการเตบิโตที่เป็นพิตรกับ
สิ่งแวดล้อพแลรการพีคุณาาพบีวิตที่ดีึองปรรบาบน 
1.5  เพื่อให้การบรหิารราบการแผ่นดินพีปรรสิทธิาาพ โปรง่ใส ทันสพัยแลรพกีารท้างานเบิงบูรณาการึองาาคีการ
พัฒนา 
1.6  เพื่อให้พีการกรรจายควาพเจรญิไปสู่าูพิาาคโดยการพฒันาาาคแลรเพอืงเพื่อรองรับการพฒันายกรรดบัฐานการ
ผลิตแลรบริการเดิพแลรึยายฐานการผลิตแลรบรกิารใหพ่ 
1.7  เพื่อผลกัดันให้ปรรเทศไทยพีควาพเบ่ือพโยง (Connectivity) กับปรรเทศต่างๆ ทั งในรรดับอนุาูพิาาค าูพิาาค แลร
นานาบาติได้อย่างสพบรูณ์แลรพปีรรสทิธิาาพ รวพทั งใหป้รรเทศไทยพบีทบาทน้าแลรสร้างสรรค์ในด้านการค้าการ
บริการแลรการลงทุนาายใต้กรอบควาพร่วพพือต่างๆ ทั งในรรดับอนุาูพิาาค าูพิาาค แลรโลก
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2.  เป้าหมายรวม 
เพื่อใหเ้ป็นไปตาพวัตถุปรรสงค์ดังกล่าว ได้ก้าหนดเป้าหพายรวพการพฒันาึองแผนพฒันาฯ ฉบับที่ ๑๒ ปรรกอบด้วย 
2.1  คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์มีวินัย  พีทศันคติแลรพฤติกรรพตาพบรรทัดฐานที่ดีึองสงัคพ พีควาพ
เป็นพลเพืองตื่นรู ้พีควาพสาพารถในการปรบัตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ พีควาพรบัผิดบอบแลรท้าปรรโยบน์
ส่วนรวพ พีสุึาาพกายแลรใจที่ดี พีควาพเจริญงอกงาพทางจติวิญญาณ พีวิถีบีวิตที่พอเพียง พีควาพเป็นไทย 
2.2  ความเหลื่อมล้้าทางดา้นรายไดแ้ละความยากจนลดลง  เศรษฐกิจฐานรากพีควาพเึ้พแึ็งปรรบาบนทุกคนพี
โอกาสในการเึ้าถ้งทรัพยากร การปรรกอบอาบีพ แลรบริการทางสังคพที่พีคุณาาพอย่างทั่วถ้ง แลรเป็นธรรพกลุพ่ที่พี
รายได้ต้่าสุดร้อยลร 40 พีรายได้เพิพ่ึ้ นอย่างน้อยร้อยลร 15 
2.3  ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  โครงสร้างเศรษฐกิจปรบัสูเ่ศรษฐกจิฐานบริการแลรดจิิทลั พี
ผู้ปรรกอบการรุ่นใหพ่แลรเป็นสังคพผูป้รรกอบการผู้ปรรกอบการึนาดกลางแลรึนาดเล็กทีเ่ึ้พแึ็งสาพารถใบ้
นวัตกรรพแลรเทคโนโลยีดิจิทลัในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าแลรบริการ พีรรบบการผลิตแลรให้บริการจากฐานรายได้
เดิพที่พพีูลค่าเพิ่พสูงึ้ น แลรพีการลงทุนในการผลิตแลรบริการฐานควาพรู้บั นสงูใหพ่ๆ  ที่เป็นพิตรกับสิ่งแวดล้อพแลร
บุพบน รวพทั งกรรจายฐานการผลิตแลรการให้บริการสู่าูพิาาคเพื่อลดควาพเหลื่อพล ้า โดยเศรษฐกจิไทยพเีสถียราาพ
แลรพีอัตราการึยายตัวเฉลี่ยร้อยลร ๕ ต่อปี แลรพีปจัจัยสนับสนุน อาทิ รรบบโลจิสตกิส์ พลังงาน แลรการลงทุนวิจัย
แลรพัฒนาที่เอื อต่อการึยายตัวึองาาคการผลิตแลรบรกิาร 
2.4  ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคง
ทางอาหาร พลังงาน และน ้า โดยเพิ่พพื นที่ป่าไพ้ให้ได้ร้อยลร 40 ึองพื นทีป่รรเทศเพื่อรกัษาควาพสพดลุึองรรบบ
นิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกรรจกในาาคพลังงาน แลรึนส่งไพ่น้อยกว่าร้อยลร 7 าายในปี 2563 เทียบกับการปลอ่ย
ในกรณีปกติ พปีริพาณหรือสัดส่วนึองึยรพลูฝอยที่ได้รบัการจัดการอย่างถูกหลกัสุึาาิบาลเพิพ่ึ้ น แลรรกัษาคุณาาพ
น ้า แลรคุณาาพอากาศในพื นที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑพ์าตรฐาน 
2.5  มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความเชื่อมั่นของ
นานาชาติต่อประเทศไทย  ควาพึัดแย้งทางอุดพการณ์แลรควาพคิดในสังคพลดลง ปัญหาอาบญากรรพลดลง ปริพาณ
ควาพสูญเสียจากาัยโจรสลัดแลรการลักลอบึนส่งสินค้าแลรค้าพนุษย์ลดลง พีควาพพร้อพที่ปกป้องปรรบาบนจากการ
ก่อการร้ายแลราัยพบิัติทางธรรพบาติ ปรรเทศไทยพีส่วนร่วพในการก้าหนดบรรทัดฐานรรหว่างปรรเทศ เกิดควาพ
เบ่ือพโยงการึนสง่ โลจิสตกิส์ ห่วงโซ่พลูค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาทีส่้าคัญในอนุาูพิาาค าูพิาาค แลรโลก แลรอัตรา
การเตบิโตึองพูลค่าการลงทุนแลรการส่งออกึองไทยในอนาูุพิาาค าูพิาาค แลรอาเซียนสงูึ้ น 
2.6  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ้านาจและมสี่วนร่วม
จากประชาชน  บทบาทาาครัฐในการให้บริการซ้่งาาคเอกบนด้าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลงเพิ่พการใบ้รรบบดิจทิัลใน
การใหบ้ริการ ปัญหาคอรร์ัปบ่ันลดลงแลรการบรหิารจัดการึององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพีอสิรรพากึ้ น โดยอันดับ
ปรรสิทธิาาพาาครัฐทีจ่ัดท้าโดยสถาบันการจัดการนานาบาติแลรอันดับควาพยากง่ายในการด้าเนินธุรกจิในปรรเทศดีึ้ น 
การใบ้จ่ายาาครัฐแลรรรบบงบปรรพาณพีปรรสิทธิาาพสูง ฐานาาษีกว้างึ้ น แลรดับนีการรับรู้การทุจริตดีึ้ น รวพถ้งพี
บุคลากราาครัฐที่พีควาพรู้ควาพสาพารถแลรปรบัตัวได้ทันกบัยุคดิจิทลัเพิพ่ึ้ น
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ส่วนท่ี 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาปรรเทศ ตาพแผนพัฒนาเศรษฐกจิแลรสังคพแห่งบาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ปรรกอบไป
ด้วย ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี  
ยุทธศาสตร์ที ่1  :  การเสริพสร้างแลรพฒันาศักยาาพทุนพนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที ่2  :  การสร้างควาพเป็นธรรพแลรลดควาพเหลื่อพล ้าในสงัคพ 
ยุทธศาสตร์ที ่3  :  การสร้างควาพเึ้พแึ็งทางเศรษฐกิจแลรแึ่งึันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่4  :  การเติบโตทีเ่ป็นพิตรกบัสิง่แวดล้อพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่5  :  การเสริพสร้างควาพพั่นคงแหง่บาติเพื่อการพัฒนาปรรเทศสู่ควาพพั่งค่ังแลรยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่6  :  การบรหิารจัดการในาาครัฐการปอ้งกันการทจุริตปรรพฤติพิบอบ 
แลรธรรพาาิบาลในสังคพไทย 
ยุทธศาสตร์ที ่7  :  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานแลรรรบบโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที ่8  :  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย แลรนวัตกรรพ 
ยุทธศาสตร์ที ่9  :  การพัฒนาาาค เพือง แลรพื นที่เศรษฐกจิ 
ยุทธศาสตร์ที ่10  :  ควาพร่วพพือรรหว่างปรรเทศเพื่อการพฒันา 
 
 
ส่วนท่ี 5  การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 สู่การปฏิบัติ 

หลักการ 
1.1.1  ึับเคลือ่นการพัฒนาปรรเทศโดยย้ดแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 เป็นกรอบทิศทางหลัก แลรแปลงสู่การปฏิบัติใน
รรดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับสาาพาูพิสงัคพ 
1.1.2  กรรจายการพัฒนาลงสู่พื นทีโ่ดยย้ดหลักการพัฒนาพื นที่ าารกิจ แลรการพสี่วนร่วพ (Area Function 
Participation: AFP) ให้จงัหวัดเป็นพื นที่ด้าเนินการึับเคลือ่นการพฒันา แลรเป็นจุดเบ่ือพโยงการพัฒนาจากบุพบนสู่
ปรรเทศ แลรปรรเทศสู่บุพบน 
1.1.3  เพิ่พการใบ้องค์ควาพรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรพ แลรควาพคิดสร้างสรรค์ใหเ้ป็นเครื่องพือหลกัในการึับเคลือ่นการ
พัฒนาในทุกาาคส่วนในรรดบัพื นที่ ทอ้งถ่ิน แลรบุพบน 
1.1.4  ใบ้กลไกแลรเครื่องพือการพัฒนาึองาาครัฐ าาคปรรบาบน าาคธุรกิจเอกบน แลรสื่อ พวลบนอย่างบรูณาการ 
ให้การึับเคลือ่นเกิดปรรสิทธิาาพโดยกรรบวนการสร้างเครอืึ่าย หรือคลสัเตอร์ที่ตอบสนองต่อการแก้ไึปญัหาแลร
การพัฒนาศักยาาพึองพื นที ่  
1.1.5  รรบบการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัตทิี่พีควาพเบ่ือพโยงกันในรรดับต่างๆ ตั งแต่รรดบัยุทธศาสตร์ทีเ่บ่ือพต่อ
กับแผนพฒันาเศรษฐกิจแลรสังคพแห่งบาติ แผนเฉพารด้าน แลรแผนปฏิบัตกิาร แลรรรบบการจัดสรรงบปรรพาณทีพ่ี
ปรรสิทธิาาพที่ตอบสนองการพัฒนาเบิงบรูณาการ การพัฒนาเบิงพื นที่แลรการพัฒนาที่ตอ่เนื่อง รวพทั งรรบบการ
ติดตาพปรรเพินผลการด้าเนินงานึองาาครัฐที่สอดคล้องกับปรรเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แลรผลึองการ
พัฒนาอย่างแทจ้ริง 
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แนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ สู่การปฏิบัติ 

1.2.1  การสรา้งความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส้าคัญและพร้อมเข้าร่วมในการผลักดัน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ไปสู่การปฏิบัต ิ ส้านักงานคณรกรรพการพฒันาการเศรษฐกิจแลรสงัคพแหง่บาติ (สศบ.) 
สร้างควาพเึ้าใจกบัาาคีทุกาาคส่วน ถ้งวัตถุปรรสงค์ เป้าหพายึองแผนพฒันาฯ ฉบับที ่12 โดยสื่อสารปรรบาสัพพนัธ์
อย่างเหพารสพสาพารถเึ้าถ้งกลุพ่เป้าหพายอย่างพปีรรสทิธิาาพผ่านบุคคล สื่อพวลบนทั งรรดบับาติ แลรท้องถ่ิน 
กิจกรรพ สื่อสพัยใหพ่ที่เึ้าใจง่าย รวพทั งการสร้างเครือึ่ายให้ึ้อพูลึ่าวสารกรรจายไปยังพื นที่ต่างๆ อย่างกว้างึวาง
แลรต่อเนื่อง จัดท้าคู่พือการแปลงแผนพฒันาฯ ฉบับที ่ 12 เผยแพร่แก่าาคีการพัฒนาเพื่อใบ้ปรรสานแผน แต่ลรรรดับ
ที่ทุกาาคส่วนสาพารถน้าไปปรับใบ้ใหเ้กิดบูรณาการการท้างานร่วพกันรวพถง้สร้างควาพเึ้าใจให้าาคการเพืองใน
เป้าปรรสงค์แลรแนวทางึองแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 12 แลรผลักดันให้พรรคการเพือง น้าปรรเด็นการพัฒนาส้าคัญไป
ผสพผสานในการจัดท้านโยบายึองพรรคแลรนโยบายึองรฐับาล โดยพจิารณาล้าดบัควาพส้าคัญ โดยเฉพารนโยบายที่
เกี่ยวกับ “การวางรากฐานการพัฒนา” ในรรยรยาว 
1.2.2  การสรา้งความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาล และแผนเฉพาะ
ด้าน และแผนปฏิบัติการ ดังนี  (1) ก้าหนดปรรเด็นการพัฒนาส้าคัญาายใต้ยุทธศาสตร์ึองแผนพฒันาฉบับที่ 12 เสนอ
ต่อสาธารณรอย่างบัดเจน (2) บรูณาการปรรเด็นการพัฒนาาายใต้ยุทธศาสตร์ที่พีควาพเบ่ือพโยงกันแลรจัดท้าเป็น
แผนการลงทุนการพัฒนา/แผนพัฒนาเฉพารด้านที่ตอบสนองการพฒันาในหลายพิติาายใต้ยุทธศาสตร์แผนพฒันาฯ 
ฉบับที ่12  
1.2.3  เชื่อมโยงแนวคิดพื นฐาน ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาส้าคัญ ตลอดจนแผน พัฒนาเฉพาะด้านภายใต้
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เข้ากับยุทธศาสตร์ชาตแิผนปฏิรูป นโยบายรัฐบาล และแผนระดับต่างๆ การึับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่12 สู่การปฏิบัติจรด้าเนินการในหลายรรดับตั งแต่นโยบายรฐับาล แผนปฏิรปู แผนึองหน่วยงาน
าาครัฐส่วนกลาง ส่วนาูพิาาค ท้องถ่ิน/บุพบน ตลอดจนแผนึองาาคีการพัฒนาต่างๆ อย่างเป็นึั นเป็นตอนตั งแต่
ทิศทาง วัตถุปรรสงค์ เป้าหพาย แลรตัวบี วัดควาพส้าเร็จึองยุทธศาสตร์ึองแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 12 ดังนี  
(1) รัฐบาลน้าปรรเด็นการพฒันาทีพ่ีล้าดับควาพส้าคัญสูงแลรแผนพัฒนาเฉพารด้านาายใต้ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที ่12 เป็นกรอบร่วพกบันโยบายที่แถลงตอ่รัฐสาา (1) สศบ.จัดท้ายุทธศาสตร์การพัฒนาาาค เพือง แลรพื นที่
เศรษฐกจิ (3) กรรทรวง/กรพจัดท้าแผนยุทธศาสตร์แลรแผนปฏิบัติราบการปรรจ้าปี (4) จังหวัด/กลุพ่จงัหวัดจัดท้า
แผนพัฒนารรยร 4 ปี แลรแผนปฏิบัตริาบการปรรจ้าปี (5) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท้าแผนพฒันา 3 ปีแลร
แผนงานโครงการปรรจ้าป ี
1.2.4  จัดท้ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม  การจัดสรรงบปรรพาณรายจ่ายปรรจ้าปสีาพารถใบ้
เป็นเครื่องพือในการก้าหนด ล้าดบัควาพส้าคัญึองาารกจิหน่วยงานที่สอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาาายใต้
แผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่12 เพื่อให้การด้าเนินงานสาพารถบรรลุวัตถุปรรสงค์แลรเป้าหพายที่ก้าหนดไว้ใน แผนฯ อย่างพี
ปรรสิทธิผลบนพื นฐานการพีส่วนร่วพึองปรรบาบน 
1.2.5  ผลักดันให้ภาคเอกชนน้าประเด็นการพัฒนาส้าคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 พิจารณาประกอบการจัดท้า
แผนการลงทุนทางธุรกิจ ที่สร้างการพีส่วนร่วพในการพัฒนาปรรเทศอย่างเป็นหุ้นส่วนการพฒันา แลรสง่เสรพิให้
คณรกรรพการร่วพาาครัฐแลรเอกบนเพื่อแก้ไึปญัหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เป็นกลไกหลกัในการเบ่ือพโยงการพฒันา
รรหว่างาาครัฐ แลรเอกบน รวพทั งให้ กรอ. ส่วนกลางกรรจายควาพรับผิดบอบแลราารกิจให้ กรอ.จังหวัด/กลุพ่จงัหวัด
พากึ้ นโดยค้าน้งถ้งควาพสอดคล้องึองยุทธศาสตร์บาติแลรควาพเบ่ือพโยงในรรดับพื นที่ 
1.2.6  การสรา้งสภาพแวดล้อมให้เอื อต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ  ปรรกอบด้วย (1) น้า
การศ้กษาวิจัยพาเป็นเครื่องพือส้าคัญในการึับเคลือ่นการพฒันาในทุกพิติแลรทกุรรดบั (2) ปรบัปรุงกฎ รรเบียบ แลร
กฎหพายต่างๆ ใหเ้อื อต่อการึับเคลือ่นการพัฒนาในรรดับตา่งๆ (3) จัดท้าฐานึ้อพูลการพฒันาทีส่าธารณบนสาพารถ
เึ้าถ้งแลรใบ้ปรรโยบน์ในการพีส่วนร่วพพัฒนาด้านต่างๆ (4) สร้างบ่องทางใหป้รรบาสังคพ พโีอกาสแสดงควาพคิดเห็น
แลรเึ้าร่วพกิจกรรพการพัฒนาอย่างกว้างึวางทั งรรดบันโยบายแลรพื นที ่
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1.2.8  การเสริมสรา้งบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดย (1) พัฒนาศักยาาพปรรบาบนให้พีบทบาทส้าคัญในกรรบวนการพฒันา สาพารถรักษาแลรใบ้สิทธิหน้าที่ควาพเป็น
พลเพืองอย่างถูกต้องแลรเหพารสพ (2) เสริพสร้างควาพเึ้พแึ็งึองบุพบนให้พรอ้พรบัควาพเปลี่ยนแปลง พีส่วนร่วพ
พัฒนาบุพบนกับาาคีการพฒันาต่างๆ (3) เสริพสร้างควาพเึ้พแึ็งให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (4) ผลักดันให้
สถาบันการศ้กษาในรรดับอุดพศ้กษาแลรการอาบีวศ้กษาในพื นที่เึ้าร่วพพัฒนาบุพบนให้พากึ้ น (5) ส่งเสริพให้
าาคเอกบนพีบทบาทน้าในการึับเคลื่อนเศรษฐกิจแลรเสริพสร้างสังคพที่ดี (6) สง่เสรพิใหส้ื่อพวลบนพฒันาบทบาทการ
เป็นสื่อกลางเผยแพร่ึ้อพลูึ่าวสารเบิงสร้างสรรค์ (7) ส่งเสรพิการพสี่วนร่วพองค์กรพัฒนาเอกบนในการท้างานร่วพกับ
หน่วยงานส่วนาูพิาาค/ท้องถ่ิน แลราาคปรรบาสงัคพอย่างเึ้พแึ็ง (8) ปรับบทบาทแลรวิธีการท้างานึองบุคลากร
าาครัฐที่เอื อต่อการพฒันาโดยรวพแลรส่งเสริพหน่วยงานในาูพิาาคเป็นแกนปรรสานเครือึ่าย แลรเบ่ือพโยงาาคส่วน
ต่างๆ ในรรดับพื นที่ (9) เสรพิสร้างควาพร่วพพือกบัปรรบาคพแลรองค์การรรหว่างปรรเทศ 
 
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
การด้าเนินการติดตาพปรรเพินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 แบบพสี่วนร่วพเป็นการบริหารจัดการทั งใน รรดับกรรทรวง
หรือหน่วยงานเทียบเท่า แลรรรดับจังหวัดหรอืพื นทีท่ี่สาพารถเบ่ือพโยงกบัการปรรเพินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 แลร
ยุทธศาสตร์บาติผ่านปรรเด็นพัฒนาแลรตัวบี วัดร่วพ (Joint KPI) 
2.1  แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วม  
แนวคิดแลรหลักการติดตาพปรรเพินผลแบบพีส่วนร่วพ ปรรกอบด้วย (1) ติดตาพปรรเพินผลทีเ่ปิดโอกาสให้ผูพ้ีส่วนได้
ส่วนเสียเึ้าพาพสี่วนร่วพ (2) เป็นรรบบปรรเพินผลเบิงบรูณาการที่พุง่เสนอผลผลิต ผลลัพธ์ แลรผลกรรทบ (3) ปรรเพิน
ด้วยตนเองเพือ่สร้างกรรบวนการเรียนรู้แลรติดตาพผลอย่างใกล้บิด ควบคู่การให้หน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลางท้า
หน้าที่ปรรเพินผล (4) พีหลักเกณฑ์การติดตาพปรรเพินผลแลรตัวบี วัด 
แนวทางการประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม 
2.2.1  วางระบบการติดตามประเมินผล 3 ระยะเวลา การปรรเพินผลก่อนการปฏิบัติการหรือกอ่นเริ่พโครงการ (Ex-
ante Evaluation), การปรรเพินผลรรหว่างด้าเนิน (On-Going Evaluation), การปรรเพินผลหลงัการด้าเนินงาน (Ex-
Post Evaluation) 
2.2.2  วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับกระทรวง และงานท่ีเกี่ยวข้องมากกว่าหน่ึง
กระทรวง 
2.2.3  วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับจังหวัดและพื นท่ี 
2.2.4  ตั งหน่วยวิจัย ฝึกอบรมและตรวจสอบมาตรฐานระบบติดตามและประเมินผล 
2.2.5  ส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่าง สศช. ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส้านัก
งบประมาณ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2.6  การจัดเตรียมองค์กรกลางท่ีมีความเป็นมืออาชีพ มีความช้านาญและเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย (Neutral 
Evaluation) 
2.2.7  พัฒนาตัวชี วัดและตัวชี วัดร่วมให้ได้มาตรสากล (Joint Key Performance Indicator: JKPI)  
2.2.8  จัดเวทีสาธารณะ 
2.2.9  การน้าเสนอผลการติดตามประเมินผล 
2.2.10  พัฒนาระบบข้อมูลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
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แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
 

แผนพัฒนาภาคเหนือ 
าาคเหนือพีทุนทางสังคพแลรวัฒนธรรพปรรเพณีที่พีอัตลักษณ์โดดเด่น ที่พีการฟื้นฟู สืบสานแลรสร้างสรรค์พัฒนาสู่การ
ผลิตสินค้าแลรบริการ โดยเฉพารเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พีบริการสุึาาพแลรผลิตาัณฑ์หัตถกรรพที่พีบ่ือเสียงรรดับสากล 
พื นที่เกษตรึองาาคเหนือพีึนาดเล็กเหพารสพต่อการปรับรรบบการผลิตเพื่อสร้างคุณค่าตาพแนวทางเกษตรอินทรีย์
นอกจากนี  ท้าเลที่ตั งึองาาคเหนือพีศักยาาพในการึยายการค้าการลงทุนแลรบริการเบ่ือพโยงเศรษฐกิจกับปรรเทศ
เพื่อนบ้านในกลุ่พอนุาูพิาาคลุ่พแพ่น ้าโึง แลรสาพารถึยายไปสู่จีนตอนใต้แลรกลุ่พปรรเทศเอเบียใต้ตาพแนวรรเบียง
เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ แลร ตรวันออก-ตรวันตก รวพถ้งเป็นพื นที่ป่าต้นน ้าที่ส้าคัญึองปรรเทศ ดังนั น การพัฒนาาาคเหนือ
สู่ควาพ “พั่นคง พั่งค่ัง ยั่งยืน”จ้าเป็นจรต้องน้าศักยาาพทางาูพิสังคพปรรกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพื นฐาน 
แลรองค์ควาพรู้ึองสถาบันการศ้กษาแลรองค์กรในพื นที่พาใบ้ในการต่อยอดการผลิตแลรบริการที่พีศักยาาพแลรโอกาส
เพื่อสร้างพูลค่าสูงตาพแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวพทั งการใบ้ปรรโยบน์จากการเบ่ือพโยงกับปรรเทศเพื่อนบ้านใน
การเสริพสร้างึีดควาพสาพารถึองธุรกิจท้องถ่ินเพื่อึยายฐานเศรษฐกิจึองาาค ซ้่งสาพารถสรุปแผน ได้ตาพตาราง
ด้านล่างนี  
 

             
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 

 เป้าหมาย 

 

แผนพัฒนาภาคเหนือ 

ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูงเชื่อมโยง 
เศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 

 
พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเน่ืองให้มีคุณภาพ สามารถสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างย่ังยืน และกระจายประโยชน์อย่างทัว่ถึง รวมทั งต่อยอดการ
ผลิตสินค้าและบรกิารทีม่ีศกัยภาพสูงด้วยภมูปิัญญาและนวตักรรม 

 

 

 

ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเช่ือมโยงกับอนุภมูิภาค GMS 
BIMSTEC และ AEC เพือ่ขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เช่ือมโยงสู่
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและแกไ้ขปญัหาความยากจน พัฒนาระบบดแูล
ผู้สูงอายุอย่างมสี่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมอื
แรงงานภาคบริการ 

 
อนุรกัษแ์ละฟื้นฟูป่าต้นน ้าให้คงความสมบรูณ์ จัดระบบบรหิารจัดการน ้า
อย่างเหมาะสมและเช่ือมโยงพื นที่เกษตรใหท้ั่วถึง ปอ้งกันและแก้ไขปัญหา
มลพษิหมอกควันอย่างย่ังยืน 
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 5 
 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและแหล่งเรยีนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมกลุ่ม

มรดกโลก 
 โครงการเสรมิสร้างนวัตกรรมการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร 
 โครงการพัฒนาระบบฟ้ืนฟูสุขภาพและท่องเท่ียวผู้สูงอายุแบบครบวงจร 
 โครงการจัดตั งศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจร 
 โครงการฟื้นฟูและอนุรกัษ์ป่าไม้ในพื นที่ป่าต้นน ้า 

 

 
โครงการ
ส้าคัญ 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา) 

วิสัยทัศน์ :  “ปรรตูสูก่ารค้าสากล   โดดเด่นวัฒนธรรพล้านนา  
สินค้าเกษตรปลอดาัย ปรรบาบนร่วพใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรพบาติ”  
พันธกิจ :  1)  ส่งเสรพิพฒันาเศรษฐกจิ การค้าการลงทุน การท่องเทีย่ว แลรโลจสิติกส์เบ่ือพโยงสู่สากลใหพ้ีการ     
 ึยายตัวเพิ่พึ้ น 
2)  ส่งเสริพพัฒนาการแลรสร้างควาพเึ้พแึ็งให้าาคเกษตร อุตสาหกรรพ เพื่อเพิ่พพลูค่า 
3)  พัฒนาแลรสง่เสรพิการท่องเที่ยวเบิงอนุรักษ์วัฒนธรรพ อารยธรรพแหง่ล้านนาตรวันออก ด้ารงไว้ ซ้่ง  
ศิลปวัฒนธรรพแลรวิถีบีวิตที่เป็นเอกลกัษณ์แลรเป็นอัตลักษณ์แลรสุึาาพ 
4) อนุรักษ์ พัฒนา แลรส่งเสริพการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรพบาติแลรสิ่งแวดล้อพให้พีควาพสพบูรณ์  ด้ารง
ฐานทรัพยากรธรรพบาติแลรการจัดการสิ่งแวดล้อพที่ดี 
เป้าประสงค์ : 1)  เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน แลรโลจสิติกสเ์บ่ือพโยงกลุ่พปรรเทศอนุาูพิาาคลุ่พน ้าโึง (GMS)   
แลร AEC เพื่อเพิพ่ึีดควาพสาพารถทางการแึ่งึัน แลรเพิพ่รายได้จากการส่งออกสินค้าไปยงัต่างปรรเทศ (กลุ่พ GMS , 
AEC แลรปรรเทศอื่นๆ)รวพทั งลดค่าใบ้จ่ายึองผูป้รรกอบการ 
  2)  เพิ่พผลิตาาพแลรพลูค่าึองสินค้าเกษตรปลอดาัยทีพ่ีศักยาาพ แลรอุตสาหกรรพการเกษตรที่ได้
พาตรฐานเพื่อพุ่งสู่ตลาดโลก 
  3)  พัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่พพูลค่าแลรคุณาาพผลิตาัณฑ ์แลรคุณค่าสินค้าแลรบริการเน้นฐานเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน เพิ่พพูลค่าการท่องเที่ยว เพื่อเพิพ่รายได ้
  4)  ทรัพยากรธรรพบาติได้รบัการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้พีควาพอุดพสพบูรณ์แลรสิง่แวดล้อพแลรพลังงานได้รับ
บรหิารจัดการตาพพาตรฐานด้วยควาพพสี่วนร่วพึองบุพบนสู่การเป็นกลุพ่จังหวัดสเีึียว 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แสดงแผนที่กลุ่พจังหวัดาาคเหนือตอนบน 2 
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แผนพัฒนาจังหวัดน่าน 
วิสัยทัศน์ :  “เพืองแห่งควาพสุึ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรพบาติสพบูรณ์  
 การเกษตรพัง่ค่ัง บุพบนเึ้พแึ็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน” 
พันธกิจ :  1)  บริหารจัดการทรัพยากรธรรพบาติ แลรสิง่แวดล้อพใหเ้ป็นเพืองอุทยานแหง่บาติ เพืองแห่งบุพบนคน 
 ต้นน ้าที่คงควาพสพบูรณ์อยา่งยัง่ยนื ตลอดจนพัฒนาทรัพยากร การผลิตทางการเกษตร เพื่อบริโาคาายใน
จังหวัดเพื่อทดแทนการน้าเึ้า  การพ้ฒนาอุตสาหกรรพเกษตร โดยการพสวนรวพึองปรรบาบนที่คงควาพสพดลุึอง
รรบบนิเวศ ใหควาพส้าคัญกบัการพัฒนาสีเึียว 
2)  พัฒนาโครงสร้างพื นฐานแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุน แลรการทอ่งเที่ยว 
เพื่อรองรับการเึาสู่ปรรบาคพอาเซียน  กรรจายควาพเจริญทางดา้นเศรษฐกิจ แลรควาพเป็นอยู ่
ึองปรรบาบนอย่างสพดลุ ตลอดจนการเพิพ่ึดีควาพสาพารถในการแึ่งึัน 
3)  พัฒนาแลรสง่เสรพิใหป้รรบาบนพีคุณาาพบีวิตทีดี่ ไดร้ับการดแูลดา้นสุึาาพึั นพื นฐานอยา่งพ ี
พาตรฐานทีเ่สพอาาคแลรทั่วถ้ง พีควาพปลอดาัยในบีวิตแลรทรัพยสิน  พีการศ้กษาแลร 
สุึ อนาพัยที่ดี  ลดควาพเหลื่อพล ้า พฒันาให้ พีควาพเป็นอยูท่ี่ดียิง่ึ้ นสอดคลองกับวิถีบีวิตบุพบนตาพ 
ปรับญาเศรษฐกจิพอเพียงแลรแนวทางปรรบารัฐ 
4)  เสริพสร้างควาพเึ้พแึ็งึองบุพบน ด้วยองค์ควาพรู้  การพีส่วนร่วพแลรการสร้างเครือึ่ายควาพพือึองทุกาาคส่วน 
5)  พัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดควาพยัง่ยืนตาพศักยาาพึองพื นที่แลรควาพพร้อพึองปรรบาบน 
6)  พัฒนาด้านการศ้กษา สุึาาวร แลรคุณาาพบีวิต ึองคนในบุพบนให้เกินค่าเฉลี่ยึองปรรเทศ เด็กแลรเยาวบนต้อง
ได้รับการศ้กษาที่พีพาตรฐาน เึ้าศ้กษาต่อได้อย่างเสพอาาคแลรทั่วถ้ง 
7) เสริพสร้างควาพพั่นคงแลรควาพสัพพันธ์บายแดน ตลอดจนวางรรบบบรหิาร จัดการที่ดเีพื่อเตรียพควาพพร้อพ
ในการเึ้าสูป่รรบาคพอาเซียน 
เป้าประสงค์ : 1) เพื่อใหจ้ังหวัดน่านเป็นบุพบนต้นน ้าทีพ่ีแต่ควาพสุึ พีควาพพั่นคงทางเศรษฐกิจแลรสังคพ คงไว้ซ้่ง
ทรัพยากรธรรพบาติที่อุดพสพบูรณ์ รองรับนกัท่องเที่ยวทั งเปน็ปรรตเูบ่ือพโยงสูป่รรบาคพอาเซียน 

2) เพื่อจงัหวัดน่านเป็นเพอืงพื นฐานการเกษตรกรรพธรรพบาติ แลรการทอ่งเที่ยวแนวอนุรักษ์ 

3) คงไว้ซ้่งวัฒนธรรพล้านนา วิถีพุทธ อนุรักษ์ปรรเพณีศิลปวัฒนธรรพ การสบืทอดาูพปิัญญาแลรต้านานเพือง 

4) เพื่อเป็นเพืองสงบสุึแลรปลอดาัย 

5) บีวิตควาพเป็นอยู่ึองบาวจังหวัดน่านอยู่อย่างพอเพียง พีควาพก้าวหน้าทางการศ้กษาแลรพีควาพเึ้พแึ็ง ด้านการ
สาธารณสุึ พีควาพพั่นคงในการปรรกอบอาบีพ แลรถือปฏิบัติตนตาพแนวปรับญาเศรษฐกจิพอเพียง 

6) การแก้ไึปัญหาควาพยากจนโดยใบ้แนวพรรราบด้าริ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  : ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวัดน่าน พีดังนี  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การรบัเคลือ่นเศรษฐกิจด้วยองค์ควาพรู้เพือ่สร้างพลูค่าเพิ่พทางเศรษฐกจิ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรพบาติแลรสิ่งแวดล้อพโดยการพีส่วนร่วพ 
ในลักษณรปรรบารัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพิพ่ปรรสทิธิาาพแลรศักยาาพการผลติการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการทอ่งเที่ยวให้เจรญิเตบิโตอยา่งสพดลุแลรยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การสร้างควาพเึ้พแึ็งึองบุพบนแลรสังคพ 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

วิสัยทัศน์ :  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดน่าน เป็นองค์กรพฒันาที่พีคุณาาพ พุ่งสร้างควาพอยู่เย็น 
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 เป็นสุึึองคนน่านด้วยนวัตกรรพแลรการบรกิารเพื่อสังคพบุพบนที่เป็นพิตรกบัสิง่แวดล้อพ 
 ในปรรบาคพอาเซียน 

พันธกิจ :  1)  บริหารจัดการทรัพยากรธรรพบาติแลรสิ่งแวดล้อพึองจังหวัด ให้เป็นบุพบนคนต้นน ้าที่คงควาพ  
 สพบรูณ์อย่างยัง่ยืน ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรพเกษตรโดย    การพีส่วน
ร่วพึองปรรบาบน 
2)  พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน แลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนแลรการท่องเที่ยวเพื่อรองรบัการเึ้าสู่
ปรรบาคพอาเซียน 
3)  พัฒนาแลรสง่เสรพิใหป้รรบาบนในท้องถ่ินพีคุณาาพบีวิต การศ้กษาแลรสุึอนาพัยที่ดี พีควาพเป็นอยู่ที่ดียิง่ึ้ นให้
สอดคล้องกบัวิถีบีวิตบุพบนตาพปรับญาเศรษฐกจิพอเพียง 
4)  ปรรสานควาพร่วพพือรรหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน าาครัฐแลรเอกบนในการอนุรกัษ์ส่งเสริพศลิปวัฒนธรรพ 
อัตลักษณ์ คุณค่าึองาูพิปัญญาท้องถ่ินในปรรบาคพอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  :  พียุทธศาสตร์การพัฒนา ดังต่อนี  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 : ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
แนวทางการพฒันา 
 1.1 พัฒนาเส้นทางคพนาคพในจังหวัดให้ได้พาตรฐาน ครอบคลุพแลรทั่วถ้ง 
 1.2 พัฒนารรบบสาธารณูปโาค สาธารณูปการอย่างทั่วถ้ง 
 1.3 พัฒนารรบบผังเพืองึององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1.4 ส่งเสรพิแลรพฒันารรบบโลจสิติกส์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 : ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบิงอนุรักษ์ 
แนวทางการพฒันา 
 2.1 พัฒนาแหลง่น ้าเพื่อการเกษตร 
 2.2 ส่งเสรพิแลรพฒันาอาบีพึองปรรบาบนให้พีรายได้เพิพ่ึ้ น พัฒนาควาพเึ้พแึ็งึองเศรษฐกจิบุพบน 
ที่เหพารสพกบัพื นที ่
2.3 ส่งเสรพิแลรพฒันาฝพีือแรงงานให้พีทกัษร พีงานท้า 
 2.4 ส่งเสรพิการตลาดแลรพัฒนาผลิตาัณฑส์ินค้าหน้่งต้าบลหน้่งผลิตาัณฑ์ 
 2.5 พัฒนาแลรปรับปรงุสถานทีท่่องเที่ยว 
 2.6 พัฒนาบุคลากร การบริการ แลรการปรรบาสพัพันธ์แหล่งทอ่งเที่ยว 
 2.7 การแก้ไึปัญหาควาพยากจน แลรการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อพ 
 2.8 ส่งเสรพิแลรสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงแลรเกษตรอินทรีย ์
 2.9 ส่งเสรพิการเตรียพควาพพร้อพเึ้าสูป่รรบาคพอาเซียน 
 2.10 ส่งเสริพการพฒันาเศรษฐกิจการค้ารรหว่างปรรเทศ การค้าบายแดน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 : ด้านการพัฒนาสงัคพ คุณาาพบีวิตแลรควาพพั่นคงึองพนุษย ์
แนวทางการพฒันา 
3.1 สนับสนุนแลรส่งเสริพการจัดการศ้กษา 
 3.2 สนับสนุนแลรส่งเสริพกจิการด้านสาธารสุึ 
 3.3 ส่งเสรพิการจัดสวัสดิการ การกีฬาแลรนันทนาการแกป่รรบาบน 
 3.4 สร้างสังคพแห่งการเรียนรู้ตลอดบีวิต พัฒนาคนให้พีควาพรู้คู่คุณธรรพ แลรจริยธรรพ 
 3.5 สนับสนุนการเฝ้ารรวัง แลรแก้ไึปญัหายาเสพติดต่อเนือ่ง 
 3.6 สนับสนุนส่งเสริพปรรบาคพแลรการพสี่วนร่วพึองปรรบาบน 
 3.7 การพัฒนาควาพพั่นคงแลรดูแลพัฒนาคุณาาพบีวิตึองปรรบาบนทุกบ่วงวัย 
 3.8 สนับสนุนแลรส่งเสริพสถาบันครอบครัวให้พีควาพเึ้พแึ็ง 
 3.9 การคุ้พครองพัฒนาเด็กแลรเยาวบน 
 3.10 การส่งเสริพ พัฒนาแลรคุ้พครองสิทธิผู้ดอ้ยโอกาส 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 : ด้านศิลปร วัฒนธรรพ จารีตปรรเพณี แลรสืบสานาูพิปัญหาท้องถ่ิน 
แนวทางการพฒันา 
4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุน ส่งเสริพแลรบรูณาการด้านศิลปร วัฒนธรรพ จารีตปรรเพณีแลราูพิปัญญาท้องถ่ิน 
 4.2 ส่งเสรพิให้ปรรบาบนพีโอกาสศ้กษา ค้นคว้า วิจัยพรดกทางศิลปวัฒนธรรพ จังหวัดน่าน 
 4.3 พัฒนาแหลง่วัฒนธรรพ ศิลปวัตถุ แลรโบราณสถานในจงัหวัดน่าน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 : ด้านการจัดการทรัพยากรธรรพบาติแลรการอนรุักษ์สิง่แวดล้อพ 
แนวทางการพฒันา 
5.1 ส่งเสรพิ สนับสนุน สร้างจิตส้าน้กในการอนรุักษ์จัดการทรัพยากรธรรพบาติแลรสิ่งแวดล้อพ เพิ่พพื นที ่
ต้นน ้า ฝายบรลอน ้า 
 5.2 ส่งเสรพิ สนับสนุน เฝ้ารรวังแลรฟื้นฟูธรรพบาติแลรสิง่แวดล้อพ 
 5.3 ป้องกันแลรแก้ไึปัญหาาัยพิบัติ อันเกิดจากธรรพบาติแลรสิง่แวดล้อพ 
 5.4 ส่งเสรพิการใบ้พลังงานอย่างปรรหยัด 
5.5 ส่งเสรพิแลรสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท้าึ้อบัญญัติ/เทศบัญญัตทิ้องถ่ินว่าด้วยการ 
จัดการทรัพยากรธรรพบาติแลรสิ่งแวดลอ้พ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 : ด้านการบรหิารจัดการแลรการบริการ 
แนวทางการพฒันา 
6.1 สนับสนุนให้พีการปรรสานงานพฒันารรหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแลรบรูณาการกบัหน่วยงานอื่น 
 6.2 สนับสนุน สง่เสรพิงานป้องกนับรรเทาสาธารณาัยใหพ้ีปรรสทิธิาาพ 
 6.3 พัฒนาสพรรถนรึององค์กรใหพ้ีควาพเหพารสพตาพหลกัการบรหิารกจิการบ้านเพืองที่ดี 
6.4 ส่งเสรพิการพีส่วนร่วพพัฒนาการเพือง การบริหาร แลรด้านบุคลากร 
6.5 จัดหาวัสดุ ครุาัณฑ์ แลรเครือ่งจักรกลที่จ้าเป็นส้าหรับการปฏิบัติงานึองท้องถ่ิน 
 6.6 ส่งเสรพิแลรสนับสนุนการด้าเนินงานึององค์กราาคเอกบน องค์กรบุพบนแลรเครือึ่ายาาคปรรบาบน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 : ด้านการจัดการวิถีบีวิตบุพบนพื นที่ต้นน ้า  
แนวทางการพฒันา 
7.1 สนับสนุนให้ใบ้แผนที่บุพบนท้องถ่ินในการวางแผนจัดการบุพบน 
 7.2 สนับสนุนให้จัดการพื นทีท่้าการเกษตร พื นที่อยู่อาศัยแลรการถือครองที่ดินที่เหพารสพกบัพื นทีป่่าต้นน ้า 
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วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาอ้าเภอภูเพียง 
 
วิสัยทัศน์ 
“เพืองแหง่บุพบนเึ้พแึ็ง  อุดพแหล่งทอ่งเที่ยว  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรพ แลรย้ดพั่นวิถีพอเพียง” 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ้าเภอ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  จัดการทรัพยากรธรรพบาติแลรสิง่แวดล้อพโดยการพีส่วนร่วพึองาาคปรรบาสังคพ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพฒันาแลรเสรพิสร้างศักยาาพเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยว  
ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาคุณาาพบีวิตึองปรรบาบนใหส้อดคล้องกบัวิถีบุพบนตาพปรับญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่  4  เสริพสร้างการพัฒนาคนแลรสงัคพทีพ่ีคุณาาพ 
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ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1  วิสัยทัศน์  
“ กินอิ่พ  นอนอุ่น  ฝันดี ” 
 เศรษฐกิจ  พ้่งตนเองได้   พีสุึาาพดี สร้างสุึาาพ  พีควาพปลอดาัยในบีวิตแลรทรัพย์สิน ไพ่พียาเสพติด  
 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนารรบบสาธารณูปโาค  สาธารณูปการ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาสงัคพแลรควาพพั่นคงึองพนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการบรหิารจัดการแลรการบริการ 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การจัดการทรพัยากรธรรพบาติแลรสิง่แวดล้อพ 
ยุทธศาสตร์ที่  6  ควาพพั่นคงแลรควาพสงบเรียบร้อย 
พันธกิจ 
ส่งเสริพการปรรกอบอาบีพึองปรรบาบน ให้ปรรบาบนพีรายได้เพิ่พึ้ นโดยย้ดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
จัดให้พีการบ้ารุงรักษาเส้นทางการคพนาคพแลรพัฒนารรบบโครงสร้างพื นฐาน 
ส่งเสริพการศ้กษา ศาสนา วัฒนธรรพปรรเพณี ที่ดีงาพึองท้องถ่ิน 
ส่งเสริพการพีส่วนร่วพึองปรรบาบนแลรทุกหน่วยงานในพื นที่ ในการพัฒนาบุพบนแลรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อนุรักษ์ฟื้นฟู บูรณรแลรบริหารจัดการทรัพยากรธรรพบาติแลรสิ่งแวดล้อพในต้าบล 
พัฒนาคุณาาพบีวิต สุึาาพอนาพัยแลรแก้ไึปัญหายาเสพติด 
เป้าประสงค์ 
เป้าประสงค์ : คงไว้ซ้่งการอนุรักษ์ึนบธรรพเนียพ ปรรเพณีอันดีงาพโดยสอดคล้องกับวิถีบีวิตึองท้องถ่ิน 
เป้าประสงค์ : พีรรบบฐานึ้อพูลการจัดการาัยพิบัติในบุพบนเพื่อการจัดการที่พีปรรสิทธิาาพ 
เป้าประสงค์ : พีรรบบฐานึ้อพลูการบรหิารจัดการแลรพัฒนารรบบการให้บริการอย่างพปีรรสทิธิาาพ 
เป้าประสงค์ : พีรรบบสาธารณูปโาคสาธารณูปการอย่างครอบคลุพแลรพปีรรสทิธิาาพ 
เป้าประสงค์ : ทรัพยากรธรรพบาติแลรสิง่แวดล้อพไดร้ับการสง่เสริพ อนรุักษ์ แลรฟื้นฟูอย่างสพดลุโดยสอดคล้องกับ
วิถีกาiด้ารงบีวิตึองคนในบุพบน  น้าไปสู่การท่องเที่ยวเบิงอนุรักษ์อย่างยัง่ยืน 
เป้าประสงค์ : เกษตรกรรพเกิดการพัฒนาสู่การเกษตรยั่งยืน  เพียงพอ พีคุณาาพพาตรฐานแลรปลอดาัย 
ตัวชี วัด 
1.จ้านวนคนที่ได้รับการพัฒนาแลรส่งเสริพการเรียนรู้ 
2.จ้านวนปรรบาบนได้รับควาพปลอดาัยแลรพีคุณาาพบีวิตที่ดี 
3.จ้านวนปรรบาบนพีควาพพ้งพอใจในการบริการ 
4.ปรรบาบนพีควาพพ้งพอใจในการบริการสาธารณร 
5.ปรรบาบนพสี่วนร่วพในการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรพบาติแลรสิ่งแวดลอ้พ 
6.ร้อยลรึองปรรบาบนพีรายได้เพิ่พึ้ น 
 
 
  
ค่าเป้าหมาย 
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- ร้อยลรึองปรรบากรได้รับการส่งเสริพการศ้กษาทั งในรรบบแลรนอกรรบบ 
- ร้อยลรึองจ้านวนจารีต ปรรเพณีแลรอัตลักษณ์คงอยู่ 
- ร้อยลรึองปรรบาบนพสี่วนร่วพในการบ่วยเหลอืบุพบน 
- ร้อยลรึองเด็กแลรเยาวบนท้ากิจกรรพเบิงสร้างสรรค์เพื่อสังคพเพิ่พพากึ้ น 
- ร้อยลรึองการเกิดาัยต่างๆ ลดลง 
- ร้อยลรึองปรรบาบนเึ้าถ้งกองทุนสวัสดิการบุพบน 
- ร้อยลรึองผู้สงูอายุแลรผู้พกิารที่ึาดคนดูแลได้รับการดูแล 
- ร้อยลรึองปรรบาบนเึ้าพาพสี่วนร่วพในการพัฒนาท้องถ่ินเพิ่พพากึ้ น 
- ร้อยลรจ้านวนวัสดุอปุกรณ์พีเพียงพอ 
- ร้อยลรึองบุคลากรได้รับการพฒันาตนเองเพิ่พึ้ น 
- ร้อยลรึองครัวเรือนพีไฟฟ้าใบ้  
- ร้อยลรึองครัวเรือนพีน ้าปรรปาที่สรอาด ปลอดาัยแลรเพยีงพอ 
- จ้านวนหพู่บ้านพีน ้าเพื่อการอุปโาคบริโาคอย่างเพียงพอ 
- ร้อยลรึองถนนทกุสายในหพู่บ้านพีควาพปลอดาัย  
- ร้อยลรึองถนน ค.ส.ล.ครบทกุซอยในหพู่บ้าน 
- จ้านวนไร่ึองพื นที่ป่าใหพ่เพิพ่ึ้ น 
- จ้านวนพื นที่สีเึียวเพิ่พึ้ น 
- จ้านวนหพู่บ้านพรีรบบบริหารจัดการึยรที่ได้พาตรฐาน 
- ปริพาณการเกิดจุดควาพรอ้นลดลง 
- ร้อยลรึองปรรบาบนพรีายได้เพิ่พึ้ น  
- ร้อยลรึองปรรบาบนพีเงินออพเพิพ่ึ้ น 
- ร้อยลรึองปรรบาบนพีควาพสาพารถในการบ้ารรหนี สูงึ้ น 
- ร้อยลรึองวิสาหกจิในรรดบัต้าบลพีควาพเึ้พแึ็ง 
- ร้อยลรผลผลิตทางการเกษตรพีราคาสูงึ้ น 
 
กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
- ยกรรดบัการศ้กษาแลรเพิ่พอัตราการเรียนต่อ 
- การส่งเสริพการด้าเนินบีวิตตาพวิถีพุทธแลรปรับญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

- การส่งเสริพสังคพเป็นสุึ 
- การสร้างเสริพกรรบวนการป้องกันแลรบรรเทาสาธารณาัย 
- ส่งเสริพแลรสร้างควาพเึ้พแึ็งองค์กรบุพบนเพือ่ให้ปรรบาบนได้เึ้าถ้งสวัสดิการที่จ้าเป็นอย่างทั่วถ้ง 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

- การส่งเสริพควาพเึ้พแึ็งึองบุพบน 
- การบริหารงานบุคคล การจัดการวัสดุทีจ่้าเป็นส้าหรบัการปฏิบัติงานึองท้องถ่ิน 
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
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- การพฒันาสาธารณูปโาคแลรสาธารณูปการอย่างทั่วถ้ง 
- ก่อสร้าง ปรับปรงุ ซ่อพแซพถนนให้ได้พาตรฐานแลรทั่วถ้ง 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

- การอนรุักษ์ป่าเดิพแลรสร้างพื นที่ป่าเพิ่พ 
- ควบคุพแลรวางรรบบก้าจัดึยรพูลฝอยการลดปัญหาพลพษิทางอากาศแลรน ้า 
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 

- การพฒันาอาบีพเดิพแลรสร้างอาบีพใหพ่ 
- การส่งเสริพการตลาดแลรการจัดตั งวิสาหกจิบุพบน 
- การพฒันาคุณาาพผลผลิตทางการเกษตร 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
กินอ่ิม นอนอุ่น ฝันดี 
เศรษฐกจิพอเพียง พ้่งตนเองได้ พสีุึาาพดี สร้างสุึาาพ พีควาพปลอดาัยในบีวิตแลรทรัพย์สิน ไพ่พียาเสพติด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กินอ่ิม คือ เศรษฐกจิพอเพียง พ้่งตนเองได ้
 นอนอุ่น คือ พีสุึาาพดี สร้างสุึาาพ  
 ฝันดี  คือ พีควาพปลอดาัยในบีวิตแลรทรัพยส์ิน ไพ่พียาเสพติด 

ด้านเศรษฐกิจ 
1.1 การพัฒนาอาบีพเดิพแลรสรา้งอาบีพใหพ่ 
1.2 สง่เสริพการตลาดแลรการจัดตั งวิสาหกจิ
บุพบน 
1.3 การพัฒนาคุณาาพผลผลิตทางการเกษตร 

 

ด้านการพัฒนาคน สังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ สร้างความสงบเรียบร้อยใน
ชุมชน 
1.1 ปลกูฝงัจริยธรรพ รวพถ้งอนุรักษ์ฟื้นฟู
ึนบธรรพเนียนปรรเพณีอันดีงาพึอง
ท้องถ่ิน 
1.2 พัฒนาแลรยกรรดับคุณาาพบีวิต 
1.3 สง่เสริพสงัคพเป็นสุึ 
1.4 พีการป้องกันแลรบรรเทาสาธารณาัย 
1.5 สรา้งควาพเึ้พแึ็งองค์กรบุพบนเพื่อให้
เึ้าถ้งสวัสดิการ 

 

กินอ่ม  

นอนอุ่น  

ฝันดี 

 

ด้านการเมืองและการบริการ 
1.1 บรหิารงานบุคลากร จัดการวัสดุ
ในการปฏิบัตงิาน 
1.2 สรา้งควาพเึ้พแึ็งบุพบน 

 

ด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 
1.1 การพัฒนาสาธารณูปโาคแลร
สาธารณูปการอย่างทั่วถ้งแลรพี
พาตรฐาน 
1.2 ก่อสร้าง/ปรบัปรงุ/ซ่อพแซพ
โครงสร้างพื นฐานให้ทั่วถ้ง 

 

ด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
1.1 อนุรักษ์ปา่เดิพแลรสรา้งพื นที่
ป่าเพิ่พ 
1.2 ควบคุพแลรวางรรบบก้าจดั
ึยรพูลฝอยลดปัญหาพลพิษทาง
อากาศแลรน ้า 
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2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

       

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ตลอดจนทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร  อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 

พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

เสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ด้านการพัฒนาโครงสรา้ง
พ้ืนฐาน 

ด้านศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและสืบสานภูมิ
ปัญญา 

ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์

 

ด้านการบริหารจัดการและการบริการ
มนุษย์ 

 ด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการวิถีชุมชนพ้ืนที่ต้นน้า้ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ  

อบต.น้้าเกี๋ยน 

ด้านสาธารณูปโภค 

ด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ 

ด้านการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ด้านพัฒนาคนและสังคม 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา การพัฒนา
สาธารณูปโภค

และ
สาธารณูปการ
อย่างทั่วถึง 

 

 ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนนให้
ได้มาตรฐานและ

ทั่วถึง 

 การยกระดับ
การศึกษาและเพิ่ม
อัตราการเรยีนต่อ 

การส่งเสรมิการด้าเนิน
ชีวิตตามวิถีพุทธและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

 การส่งเสรมิ
สังคมเป็นสุข 

 

 การเสริมสร้าง
กระบวนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ

ภัย 

 

 

 การส่งเสรมิและสร้างความ
เข้มแข็งองค์กรชมุชนเพื่อให้

ประชาชนได้เข้าถึงสวัสดิการที่
จ้าเป็นอย่างทั่วถึง 

 

 

การส่งเสรมิ
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

การบริหารงานบคุคล 
การจัดหาวัสดุจ้าเป็น
ส้าหรับการปฏิบัติงาน 

การอนุรักษ์ป่า
เดิมและสร้าง
พื้นที่ป่าเพิ่ม 

ควบคมุและวางระบบ
ก้าจัดขยะมูลฝอย   

การลดปัญหามลพิษ 

การส่งเสรมิการออก
ก้าลังกายและการ

ดูแลสุขภาพ 

 

การรณรงค์
รักษ์สุขภาพ 

 

การพัฒนา
อาชีพเดิมและ
สร้างอาชีพ

ใหม่ 

 

การส่งเสรมิ
การตลาดกลุ่มและ

วิสาหกิจชุมชน 

 

การพัฒนา
คุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตร 

 

ผลผลิตโครงการ 

 

โครงการ 

 

โครงการ 

 

โครงการ 

 

โครงการ 

 

โครงการ 

 

โครงการ 

 

โครงการ 

 

โครงการ 

 

โครงการ 
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แผนท่ียุทธศาสตรอ์งค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน 

  
วิสัยทัศน์ 

 

“กินอ่ิม  นอนอุ่น  ฝันดี” 

พันธกิจ 

 

พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหเ้พยีงพอ ปลอดภัยและมคีุณภาพตามมาตรฐาน    

ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหค้งไว้และสอดคล้องกับวิถีการด้ารงชีวิตของคนในชมุชน 

 

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  รวมถึงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น    

พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการทรัพยากรชมุชน    

เป้าประสงค์ 

 

เกษตรกรรมเกิดการพัฒนาสู่การเกษตรอย่างยั่งยนื เพียงพอ มคีณุภาพมาตรฐานและปลอดภยั 

 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการส่งเสริม อนรุักษ์ และฟื้นฟูอย่างสมดุลโดยสอดคลอ้งกับวิถีการ

ด้ารงชีวิตของคนในชมุชนและน้าไปสู่การท่องเทีย่วเชิงอนรุักษ์อย่างยั่งยนื 

มีระบบฐานข้อมูลการจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสทิธิภาพ 

คงไว้ซ่ึงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ  

อบต.น้้าเกี๋ยน 

ด้านสาธารณูปโภค 

 

ด้านการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

 

ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

 

ด้านพัฒนาคนและสังคม 

ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ด้านเศรษฐกิจ 

 
การพัฒนา

สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการอย่าง

ทั่วถึง 

ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนนให้
ได้มาตรฐานและ

ทัว่ถึง 

การยกระดับ
การศึกษาและ
เพิ่มอัตราการ

เรยีนต่อ 

การส่งเสรมิการ
ด้าเนินชีวิตตามวิถี
พุทธและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

การส่งเสรมิ
สังคมเป็นสุข 

 

การเสริมสร้าง
กระบวนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ

ภัย 

 

การส่งเสรมิและสร้างความ
เข้มแข็งองค์กรชมุชนเพื่อให้

ประชาชนได้เข้าถึงสวัสดิการที่
จ้าเป็นอย่างทั่วถึง 

 

แนวทางการ
พัฒนา 

 

การส่งเสรมิ
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 

การบริหารงานบคุคล 
การจัดหาวัสดุจ้าเป็น
ส้าหรับการปฏิบัติงาน

ของท้องถิ่น 

 

การอนุรักษ์
ฟื้นฟแูละ

บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

 

ควบคมุและวางระบบ
ก้าจัดขยะมูลฝอย   

การลดปัญหามลพิษ
ทางอากาศและน้้า 

 

การส่งเสรมิการออก
ก้าลังกายและการดูแล

สุขภาพ 

 

การรณรงค์
รักษ์สุขภาพ 

 

การพัฒนาอาชีพ
เดิมและสร้าง
อาชีพใหม ่

 

การส่งเสรมิ
การตลาดกลุ่ม
และวิสาหกิจ

ชุมชน 

 

การพัฒนา
คุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตร 
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การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การวิเครารห์ศักยาาพเพื่อปรรเพินสาาพการพัฒนาในปัจจุบัน แลรโอกาสในการพัฒนาใน อนาคตึององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน  เป็นการปรรเพินถ้งโอกาสแลราาวรคุกคาพหรือึ้อจ้ากัดอันเป็นสาาวรแวดล้อพาายนอกที่พีผลต่อ
การพัฒนาท้องถ่ิน  รวพถ้งจุดแึ็งแลรจุดอ่อนึองท้องถ่ินอันเป็นสาาวรแวดล้อพาายในึององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
โดยใบ้เทคนิคการ SWOT analysis เพื่อพิจารณาศักยาาพการพัฒนาึองแต่ลรยุทธศาสตร์  ดังนี   

3.1.1 ศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
จุดแข็ง(Strength=s) 
1. ด้านการบริหารจัดการแลรควาพต้องการ ปรรบาบนพีควาพต้องการ ผู้น้า ผู้บริหารที่สนับสนุนแนวคิดแลรก้าหนด
นโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื นฐานอย่างต่อเนื่อง 
2. พีบุคลากรแลรอัตราก้าลังที่พร้อพที่จรด้าเนินการตาพนโยบายการบริหารงาน แลรพีการแบ่งหน้าที่ควาพรับผิดบอบ
ตาพต้าแหน่งไพ่พีควาพซับซ้อน 
3.เทคนิคการท้างานส่วนพากแลรวิบาบีพเป็นงานที่ไพ่ต้องใบ้เทคนิคแลรวิธีการท้างานในรรดับสูงพากนัก 
4. พีเส้นทางคพนาคพที่ทั่วถ้งแลรสรดวก 
5. พีรรบบสาธารณูปโาคพื นฐานครบทุกหพู่บ้าน 
6. พีแพ่น ้าแลรล้าห้วยต่างๆ ส้าหรับใบ้ในการอุปโาคบริโาคแลรการเกษตร 
จุดอ่อน(Weakness=W) 
1. โครงการึนาดใหญ่ที่ต้องใบ้งบปรรพาณสูงองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยนไพ่สาพารถด้าเนินโครงการได้ 
2. งบปรรพาณไพ่เพียงพอแลรยังคงต้องใบ้งบปรรพาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง 
3. การบริหารจัดการน ้าแลรเส้นทางน ้าเพื่อการเกษตรยังไพ่พีการบูรณาการแลรศ้กษาึ้อพูลถ้งควาพคุ้พค่าแลรการใบ้
ปรรโยบน์ 
4. ถนนาายในหพู่บ้านแลรถนนเึ้าสู่พื นที่ท้าการเกษตรบ้ารุด 
5. ไฟฟ้าสาธารณรเึ้าสู่พื นที่การเกษตรยังไพ่เพียงพอ 
6. น ้าอุปโาคบริโาคยังไพ่สรอาดแลรไพ่เพียงพอ 
7. ไพ่พี/ึาด การบริหารจัดการแหล่งน ้าส้าหรับน้าพาใบ้ปรรโยบน์ในการอุปโาคบริโาคแลรการเกษตร 

3.1.2. ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง(Strength=s) 
1. พีบุคลากรแลรอัตราก้าลังที่พร้อพที่จรด้าเนินการตาพนโยบายการบริหารงาน แลรพีการแบ่งหน้าที่ควาพรับผิดบอบ
ตาพต้าแหน่งไพ่พีควาพซับซ้อน 
2. พีแหล่งเงินทุน กลุ่พทางการเงินทุกหพู่บ้าน 
3. พี ยางพารา เป็นพืบเศรษฐกิจ 
4. พีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
5. พีป่าแลรล้าน ้าเป็นแหล่งอาหารธรรพบาติ 
6. พีการรวพกลุ่พอาบีพ 
 
 
 
จุดอ่อน(Weakness=W) 
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1. ยังพีครัวเรือนพีรายได้ต้่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. 30,000  บาท 
2. ผู้สูงอายุแลรกลุ่พบ่วงอายุ 15-60 ปี บางส่วนยังไพ่พีอาบีพแลรรายได้ที่พั่นคง 
3. ราคาแลรคุณาาพผลผลิตตกต่้า 
4. ไพ่พีอาบีพเสริพนอกาาคการเกษตร 
5. ึาดการรวพกลุ่พอาบีพที่พีควาพต่อเนื่อง/พั่นคง/แลรไพ่พีการบริหารจัดการที่ด ี
6. เกษตรกรส่วนใหญ่ยังอยู่ในวงจรการปลูกึ้าวโพด 
7. พีหนี สินพาก/หนี ในรรบบแลรนอกรรบบ 
8. ไพ่พีฐานึ้อพูล/รรบบึ้อพูลึองกลุ่พอาบีพในต้าบล 
 

3.1.3. ศักยภาพการพัฒนาด้านสังคม 
จุดแข็ง(Strength=s) 
1. ด้านการบริหารจัดการ  ผู้น้า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดแลรก้าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านสังคพแลรควาพพั่นคง
อย่างต่อเนื่อง 
2..  พีบุคลากรแลรอัตราก้าลังที่พร้อพที่จรด้าเนินการตาพนโยบายการบริหารงาน แลรพีการแบ่งหน้าที่ควาพรับผิดบอบ
ตาพต้าแหน่งไพ่พีควาพซับซ้อน 
3. พีสาาเด็กแลรเยาวบน พีการรวพกลุ่พแลรพีศักยาาพด้านดนตรีแลรกีฬา 
4. พีกองทุนสวัสดิการบุพบน 
5. ปรรบาบนพีควาพเอื ออาทรแลรบ่วยเหลือกันแลรกันในบุพบน 

จุดอ่อน(Weakness=W) 
1.าาคปรรบาบนยังไพ่ให้ควาพส้าคัญกับปัญหาทางด้านสังคพเท่าที่ควร 
2.เด็กแลรเยาวบนพีพฤติกรรพเสี่ยง เบ่น ยาเสพติด เพศสัพพันธ์ที่ไพ่ปลอดาัย 
3. ผู้สูงอายุแลรผู้พิการ บางส่วนึาดคนดูแล 
4. จากึ้อพูลสรุปสาเหตุการป่วย ปี 2555-2558 พบว่า ปรรบากรต้าบลน ้าเกี๋ยน พีสาเหตุการป่วยพาจากโรครรบบ
ไหลเวียนเลือดแลรโรครรบบหัวใจแลรหลอดเลือดพากที่สุด แลรพีแนวโน้พสรสพพากึ้ นเรื่อยๆ อาจส่งผลกรรทบต่อ
เศรษฐกิจแลรวิถีบีวิตควาพเป็นอยู่ึองปรรบาบนเพิ่พพากึ้ น 
 

3.1.4.ศักยภาพการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง(Strength=s) 
1. ด้านการบริหารจัดการ  ผู้น้า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดแลรก้าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านศิลปร วัฒนธรรพ
อย่างต่อเนื่อง 
2. พีบุคลากรแลรอัตราก้าลังที่พร้อพที่จรด้าเนินการตาพนโยบายการบริหารงาน แลรพีการแบ่งหน้าที่ควาพรับผิดบอบ
ตาพต้าแหน่งไพ่พีควาพซับซ้อน 
3. พีการสืบทอดวัฒนธรรพ ปรรเพณีดั งเดิพ แลรพีปราบญ์บาวบ้าน 
4. พีแหล่งเรียนรู้ , ศูนย์การเรียนรู้ในต้าบล 
5. พีสถานศ้กษาที่พีคุณาาพ 
6. พีวัดแลรศูนย์ปฏิบัติธรรพเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา 
 
 
จุดอ่อน(Weakness=W) 
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1.เทคโนโลยีแลรควาพทันสพัยท้าให้ปรรบาบนึาดควาพสนใจในวัฒนธรรพปรรเพณีดั งเดิพที่เคยท้าสืบต่อกันพา 
2. ไพ่พีผู้สืบทอดศิลปรปรรเพณี แลรวัฒนธรรพ าูพิปัญญาท้องถ่ิน เนื่องจากเป็นเรื่องลรเอียดอ่อน แลรต้องใบ้เวลา 
3. การส่งเสริพกิจกรรพปรรเพณีดั งเดิพึองท้องถ่ิน ยังไพ่สาพารถสนับสนุนได้อย่างเต็พควาพสาพารถ ท้าให้การจัด
กิจกรรพแต่ลรครั งเป็นไปแต่เพียงอนุรักษ์ แต่ยังไพ่เกิดควาพยั่งยืน 

3.1.5.ศักยภาพการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง(Strength=s) 
1. ด้านการบริหารจัดการ  ผู้น้า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดแลรก้าหนดนโยบายการพัฒนา ในด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรพบาติสิ่งแวดล้อพ 
2. พีการรวพกลุ่พในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรพบาติที่เึ้พแึ็ง 
3. ปรรบาบนในต้าบลยังให้ควาพสนใจในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรพบาติแลรสิ่งแวดล้อพ 
4. พื นที่ส่วนใหญ่ึองต้าบลน ้าเกี๋ยนเป็นป่าไพ้ ท้าให้พีทรัพยากรทางธรรพบาติที่อุดพสพบูรณ์ 
5. พีแหล่งน ้าแลรพีป่าบุพบนทุกหพู่บ้าน 

จุดอ่อน(Weakness=W) 
1. การตัดต้นไพ้ 
2. ไพ่พีการคัดแยกึยรพูลฝอยที่ถูกวิธี 
3. บ่อทิ งึยรต้าบลน ้าเกี๋ยน 3 แห่ง ยังไพ่ถูกหลักสุึาาิบาล 
4. ดินเสื่อพโทรพเนื่องจากการใบ้ปุ๋ยเคพี/ยาฆ่าแพลง 
5. ล้าห้วยบางแห่งไพ่สาพารถเก็บกักน ้าไว้ใบ้ในฤดูแล้งได้ 
6. ฤดูแล้งพีการเผาพื นที่การเกษตร เกิดปัญหาหพอกควัน 
7. ปรรสบปัญหาอุทกาัยแลราัยแล้ง 

3.1.6. ศักยภาพการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
จุดแข็ง(Strength=s) 
1. ด้านการบริหารจัดการ  ผู้น้า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดแลรก้าหนดนโยบายการพัฒนาใน-ด้านการเพือง  การบริหาร 
แลรการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน 
2. พีบุคลากรแลรอัตราก้าลังที่พร้อพที่จรด้าเนินการตาพนโยบายการบริหารงาน แลรพีการแบ่งหน้าที่ควาพรับผิดบอบ
ตาพต้าแหน่งไพ่พีควาพซับซ้อน 
3. ผู้น้า/แกนน้าพีควาพเึ้พแึ็ง 
จุดอ่อน(Weakness=W) 
1. ปรรบาบนยังึาดควาพสนใจในเรื่องการเพืองการปกครอง 
2. ปรรบาบนยังไพ่เึ้าใจบทบาทึองตนเองในการพัฒนาท้องถ่ิน 
3. การพัฒนาท้องถ่ิน ยังึาดควาพร่วพพือกับผู้น้าแลรตัวแทนจากท้องที่ 
4. การพัฒนาด้านการเพือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตอาสา จ้งเป็นงานที่ค่อนึ้างจรคาดเดาผลงานได้ยาก 
5. การไพ่เปิดรับฟังึ่าวสารจากท้องถ่ินึองปรรบาบน ท้าให้ยากล้าบากในการเึ้าถ้งแลรเึ้าใจการบริหารจัดการ 
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3.1.7. ศักยภาพการพัฒนาด้านการบริการสาธารณสุข 
จุดแข็ง(Strength=s) 
1. พี ร.พ.สต. / อสพ. / กองทุน สปสบ. เป็นหน่วยสนับสนุนแลรส่งเสริพด้านการบริการสาธารณสุึ 
2. พีบุคลากรแลรอัตราก้าลังที่พร้อพที่จรด้าเนินการตาพนโยบายการบริหารงาน แลรพีการแบ่งหน้าที่ควาพรับผิดบอบ
ตาพต้าแหน่งไพ่พีควาพซับซ้อน 

จุดอ่อน(Weakness=W) 
1.ปรรบาบนส่วนใหญ่พีสาเหตุพาจากโรครรบบไหลเวียนเลือดแลรโรครรบบหายใจพากึ้ น 
2. การกินอาหารส่วนใหญ่ยังไพ่ถูกสุึลักษณรแลรไพ่ปลอดาัย 
3. ปรรบาบนส่วนใหญ่ไพ่พีการออกก้าลังกายแลรตรวจสุึาาพเพื่อคัดกรองควาพเสี่ยงโรค 
4. ปรรบาบนึาดควาพตรรหนักในเรื่องสุึาาพพีพฤติกรรพเสี่ยง เบ่น ดื่พเหล้า สูบบุหรี่ แลรใบ้สารเคพีทางการเกษตร
พาก 

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ึององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยนนั น  ได้ท้าการปรรเพิน
สถานการณ์สาาพแวดล้อพาายนอกที่เกี่ยวึ้อง  ซ้่งพีรายลรเอียดดังนี    สาาพการณ์าายนอกองค์กรหรือหน่วยงาน 
หพายถ้ง สาาพควาพเป็นไปจากสิ่งาายนอกองค์กร หรือหน่วยงาน เพื่อท้าให้สาพารถค้นหาโอกาสแลรอุปสรรค การ
ด้าเนินงานึององค์กรที่ได้รับผลกรรทบจากสาาพแวดล้อพาายนอก เบ่น สาาพทางเศรษฐกิจ สังคพ การเพือง นโยบาย
รัฐบาล าัยพิบัติทางธรรพบาติ ลักษณรึองสังคพ/บุพบน ซ้่งพักเป็นตัวแปรที่ท้าให้องค์กรตอ้งยอพรับสาาพหรือยากที่จร
หลีกเลี่ยงได้หรือไพ่อาจควบคุพได้ โดยสาาพการณ์นี เป็นการน้าึ้อพูลที่อยู่าายนอกองค์กร พาวิเครารห์แลรพิจารณา
เพื่อหาทางแก้ไึให้องค์กรสาพารถด้าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง แต่ทั งนี  สาาพการณ์าายนอกองค์กรหรือที่พาจากนอก
หน่วยงานอาจไพ่ได้เป็นสิ่งที่ไพ่ดีเสพอไป ในบางครั งอาจเปIนสิ่งที่ดีแลรท้าให้องค์กรได้รับปรรโยบน์ก็เป็นได้เบ่น การพี
ผู้บริหารปรรเทศที่บอบธรรพ การพีพาตรการบ่วยเหลือทางาาษีที่ดีกับปรรบาบน การบังคับใบ้กฎหพายที่ครอบคลุพหรือ
สาพารถด้าเนินการกับผู้กรรท้าควาพผิดได้อย่างจริงจัง การพีสาาพทางสังคพ เศรษฐกิจ การเงิน/การคลังึองปรรเทศ
อยูใ่นาาวรที่ดี  เป็นต้น 

ศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
โอกาส (Opportunity=O) 
1. รัฐธรรพนูญแห่งราบอาณาจักรไทย พ .ศ.2550  ให้การสนับสนุนการด้าเนินงานึองท้องถ่ิน  ไพ่ว่าจรเป็นด้าน
เศรษฐกิจท้องถ่ิน  รรบบสาธารณูปโาค  สาธารณูปการ  เป็นต้น 
2. พรรราบบัญญัติก้าหนดแผนแลรึั นตอนการกรรจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพีหน้าที่ในการจัดรรบบ
บริการสาธารณร  เพื่อปรรโยบน์ึองปรรบาบนในท้องถ่ิน  โดยที่หน่วยงานส่วนกลางแลรส่วนาูพิาาค ส่งเสริพ แลร
สนับสนุนการถ่ายโอนาารกิจให้แก่ อบต. 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จั งหวัดน่านให้ควาพส้าคัญ แลรได้ก้าหนดไว้เป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาึองจังหวัด 

อุปสรรคหรือข้อจ้ากัด(Threat=T) 
1. โครงการที่ต้องใบ้เทคโนโลยีสูง  หรือควาพบ้านาญเป็นพิเศษ  องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน ยังไพ่พีควาพบ้านาญ
แลรบุคลากรยังไพ่พีควาพเบ่ียวบาญเพียงพอ 
2. สาาพทางเศรษฐกิจที่แปรผันตาพสาาวการณ์ท้าให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าสูงึ้ น 
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3.2.2. ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
โอกาส(Opportunity=O) 
1. การแก้ไึปัญหาควาพยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนารรดับบาติที่รัฐบาลส่งเสริพ 
2. การแก้ไึปัญหาควาพยากจนด้านเศรษฐกิจเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัดน่านสนับสนุน 
3. การให้ควาพบ่วยเหลือจากหน่วยงานทั งาาครัฐ  าาคเอกบนพีจ้านวนพาก 

อุปสรรคหรือข้อจ้ากัด(Threat=T) 
1. การแก้ไึปัญหาด้านเศรษฐกิจแลรควาพยากจน  เป็นงานที่ต้องอาศัยควาพร่วพพือจากหลายๆ าาคส่วน 
2. รรเบียบกฎหพายที่เกี่ยวึ้อง ค่อนึ้างพากท้าให้การด้าเนินงานเกิดึ้อจ้ากัด ไพ่คล่องตัว  เกิดควาพล่าบ้าในการ
ท้างาน   
3. สาาพดินฟ้าอากาศปัจจุบันไพ่เอื ออา้นวยต่อการเกษตร ท้าให้ผลผลิตที่ได้ไพ่พีคุณาาพ แลรไพ่เป็นที่ต้องการึองตลาด 
เกษตรกรพีรายได้ไพ่สพดุลกับต้นทุนในการผลิต 
 

3.2.3. ศักยภาพการพัฒนาด้านสังคม 
โอกาส(Opportunity=O) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคพเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนารรดับบาติที่รัฐบาลส่งเสริพ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคพเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัดน่านสนับสนุน 
3. พีหน่วยงาน องค์กราาคปรรบาบนที่ให้ควาพส้าคัญแลรพร้อพที่จรด้าเนินการสนับสนุนแลรส่งเสริพ แลรให้
ควาพส้าคัญในพื นที่ 

อุปสรรคหรือข้อจ้ากัด(Threat=T) 
1. การแก้ไึปัญหาด้านด้านสังคพแลรควาพพั่นคง เป็นงานที่ต้องอาศัยควาพร่วพพือจากหลายาาคส่วนที่ต้องปรรสาน
ร่วพพือกันอย่างต่อเนื่อง 
2. รรเบียบกฎหพายที่เกี่ยวึ้อง ค่อนึ้างพากท้าให้การด้าเนินงานเกิดึ้อจ้ากัด ไพ่คล่ องตัว  เกิดควาพล่าบ้าในการ
ท้างาน   
3. เทคโนโลยีแลรควาพทันสพัยที่เกิดึ้ นอย่างรวดเร็วท้าให้วัฒนธรรพบริโาคนิยพเึ้าพาอย่างรวดเร็ว 
 

3.2.4.ศักยภาพการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โอกาส(Opportunity=O) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศ้กษาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนารรดับบาติที่รัฐบาลส่งเสริพ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรพปรรเพณีท้องถ่ินเป็นยุทธศาสตร์ที่จังหวัดน่านสนับสนุน  
3. ต้าบลน ้าเกี๋ยนพีผู้น้าบุพบนแลรผู้น้าทางวัฒนธรรพหลายด้านที่น่าสนใจศ้กษา 
 
อุปสรรคหรือข้อจ้ากัด(Threat=T) 
1. วัฒนธรรพแลรปรรเพณีดั งเดิพไพ่ได้รับการอนุรักษ์แลรสนับสนุนจากาาครัฐอย่างจริงจัง 
2. สาาพเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้ปรรบาบนต้องออกไปท้างาน แลรไพ่พีเวลาหรือสนใจที่จรเึ้าร่วพปรรเพณีึอง
หพู่บ้าน 
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3.2.5.ศักยภาพการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โอกาส(Opportunity=O) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวแลรการจัดการทรัพยากรธรรพบาติสิ่งแวดล้อพ เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
รรดับบาติที่รัฐบาลส่งเสริพ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  การท่องเที่ยวแลรการจัดการทรัพยากรธรรพบาติแลรสิ่งแวดล้อพเป็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่จังหวัดน่านส่งเสริพสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  
3. รัฐบาลตรรหนักถ้งปัญหาแลรให้ควาพส้าคัญต่อการฟื้นฟูแลรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรพบาติแลรสิ่งแวดล้อพ 
4. พีหน่วยงานที่รองรับแลรสนับสนุนต่อการแก้ไึปัญหาแลรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรพบาติแลรสิ่งแวดล้อพ 
5. พีการจัดการที่ดินโดยให้พีโฉนดบุพบนแลรฐานึ้อพูลการใบ้ที่ดิน ตลอดจนพีการส่งเสริพการเกษตรผสพผสาน 

อุปสรรคหรือข้อจ้ากัด(Threat=T) 
1. การแก้ไึปัญหาด้านด้านทรัพยากรธรรพบาติแลรสิ่งแวดล้อพ เป็นงานที่ต้องอาศัยควาพร่วพพือจากหลายาาคส่วนที่
ต้องปรรสานร่วพพือกันอย่างต่อเนื่องแลรใบ้รรยรเวลานานจ้งจรเห็นผลบัดเจน 
    2. รรเบียบกฎหพายที่เกี่ยวึ้อง ค่อนึ้างพากท้าให้การด้าเนินงานเกิดึ้อจ้ากัด ไพ่คล่องตัว  เกิดควาพล่าบ้าในการ
ท้างาน 
 

3.2.6. ศักยภาพการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
โอกาส(Opportunity=O) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพือง การบริหารราบการที่ดี   เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนารรดับบาติที่รัฐบาลส่งเสริพ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพืองการบริหารราบการที่ดี  เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัดน่านสนับสนุน 
3. หน่วยงานราบการกรพส่งเสริพการปกครองท้องถ่ิน พีแนวทางในการฝึกอบรพแลรพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน รวพถ้ง
ผู้บริหาร แลรสพาบิกสาาท้องถ่ิน 
 
อุปสรรคหรือข้อจ้ากัด(Threat=T) 
1. การพัฒนาด้านการเพือง  การบริหาร  เป็นงานที่ต้องอาศัยควาพร่วพพือจากหลายๆส่วนที่ต้องปรรสานงานกัน ถ้งจร
เกิดผลสัพฤทธ์ิ 
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3.1.7. ศักยภาพการพัฒนาด้านการบริการสาธารณสุข 
โอกาส(Opportunity=O) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุึเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนารรดับบาติที่รัฐบาลส่งเสริพ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาแลรยกรรดับคุณาาพบีวิตึองปรรบาบนเป็นยุทธศาสตร์ที่จังหวัดน่านสนับสนุน  

อุปสรรคหรือข้อจ้ากัด(Threat=T) 
1. การแก้ไึปัญหาด้านการสาธารณสุึ เป็นงานที่ต้องอาศัยควาพร่วพพือจากหลายาาคส่วนที่ต้องปรรสานร่วพพือกัน
อย่างต่อเนื่อง 
2. รรเบียบกฎหพายที่เกี่ยวึ้อง ค่อนึ้างพากท้าให้การด้าเนินงานเกิดึ้อจ้ากัด ไพ่คล่องตัว  เกิดควาพล่าบ้าในการ
ท้างาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 2 การน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนนุ 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริพการเกษตร 

ส้านักปลัด  

   แผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษ์แหล่งน ้าแลรป่าไพ้ 

ส้านักปลัด  

  ด้านบริการบุพบนแลรสังคพ แผนงานสร้างควาพเึ้พแึ็ง
ึองบุพบน 

ส้านักปลัด  

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน
การพัฒนารรบบ
สาธารณูปโาค  
สาธารณูปการ 
 

ด้านบริการบุพบนแลรสังคพ แผนงานเคหรแลรบุพบน 
งานไฟฟ้าถนน 

กองบ่าง  

3 ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้าน
การพัฒนาสังคพแลร
ควาพพ่ันคงึองพนุษย์ 
 

ด้านบริการบุพบนแลรสังคพ แผนงานการศ้กษา 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศ้กษา 

กองการศ้กษาฯ  

   แผนงานการศ้กษา 
งานรรดับก่อนวัยเรียนแลร
ปรรถพศ้กษา 

กองการศ้กษาฯ  

   แผนงานสาธารณสุึ 
งานบริการสาธารณสุึแลร
สาธารณสุึอ่ืน 

ส้านักปลัด  

   แผนงานสร้างควาพเึ้พแึ็ง
ึองบุพบน 
งานส่งเสริพแลรสนับสนุน
ควาพเึ้พแึ็งึองบุพบน 

ส้านักปลัด  

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรพ
แลรนันทนาการ 
งานกีฬาแลรนันทนาการ 

กองการศ้กษาฯ  

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรพ
แลรนันทนาการ 
งานศาสนาแลรวัฒนธรรพ
ท้องถิ่น 

กองการศ้กษาฯ  

  ด้านการด้าเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง ส้านักปลัด  
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ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนนุ 

4 ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการบริหาร
จัดการแลรการบริการ 
 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 

ส้านักปลัด  

   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 

กองคลัง  

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการ
ทรัพยากรธรรพบาติแลรสิ่งแวดล้อพ 
 

ด้านการ
เศรษฐกิจ 

แผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษ์แหล่งน ้าแลรป่า
ไพ้ 

ส้านักปลัด  

6 ยุทธศาสตร์ที่  6  ควาพพ่ันคงแลร
ควาพสงบเรียบร้อย 
 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาควาพ
สงบาายใน 
งานป้องกันาัยฝ่ายพลเรือน
แลรรรงับอัคคีาัย 

ส้านักปลัด  

  ด้านบริการ
บุพบนแลรสังคพ 

แผนงานสร้างควาพเึ้พแึ็ง
ึองบุพบน 
งานส่งเสริพแลรสนับสนุน
ควาพเึ้พแึ็งึองบุพบน 

ส้านักปลัด  

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 7 แผนงาน   
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แบบ ผ.01 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

 องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน  

 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาเศรษฐกจิ         

1.1 แผนงานการเกษตร 10 505,000 21 14,780,000 13 3,015,000 13 2,990,000 10 2,905,000 67 24,195,000 

ผลรวมยุทธศาสตร ์1 10 505,000 22 14,780,000 13 3,015,000 13 2,990,000 10 2,905,000 67 24,195,000 

2) ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันารรบบสาธารณูปโาค  สาธารณูปการ         

2.1 แผนงานเคหรแลรบุพบน 32 6,890,000 58 11,300,000 51 12,211,200 45 11,036,000 30 5,350,000 216 46,787,200 

ผลรวมยุทธศาสตร ์2 32 6,890,000 58 11,300,000 51 12,211,200 45 11,036,000 30 5,350,000 216 46,787,200 
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แบบ ผ.01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน 

 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3) ด้านการพัฒนาสังคพแลรควาพพั่นคงึองพนุษย ์         

3.1 แผนงานการศ้กษา 15 895,000 15 895,000 17 995,000 17 995,000 17 995,000 81 4,775,000 
3.2 แผนงานงบกลาง 2 70,000 2 70,000 5 6,175,000 5 6,175,000 5 6,175,000 19 18,665,000 
3.3 แผนงานการสาธารณสุึ 2 150,000 2 150,000 4 185,000 4 185,000 4 185,000 16 855,000 
3.4 แผนงานสร้างควาพ
เึ้พแึ็งบุพบน 

10 295,000 11 345,000 13 395,000 13 395,000 13 395,000 60 1,825,000 

3.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - 2 40,000 2 40,000 2 40,000 6 120,000 
3.6 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรพ แลรนันทนาการ 

18 287,000 21 287,000 20 430,000 20 430,000 20 430,000 96 1,864,000 

ผลรวมยุทธศาสตร ์3 47 1,697,000 48 1,747,000 61 8,220,000 61 8,220,000 61 8,225,000 278 28,104,000 

4) ด้านการบรหิารจัดการแลรการบริการ         

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 10 390,000 10 390,000 11 788,000 11 788,000 11 788,000 53 3,144,000 

ผลรวมยุทธศาสตร ์4 10 390,000 10 390,000 11 788,000 11 788,000 11 788,000 53 3,144,000 
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แบบ ผ.02 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน 

 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5) การจัดการทรัพยากรธรรพบาติแลรสิ่งแวดล้อพ         

5.1 แผนงานการเกษตร 8 220,000 7 210,000 8 220,000 10 240,000 10 240,000 43 1,130,000 

ผลรวมยุทธศาสตร์ 5 8 220,000 7 210,000 8 220,000 10 240,000 10 240,000 43 1,130,000 

6) ควาพพั่นคงแลรควาพสงบเรียบร้อย         

6.1 แผนงานรักษาควาพ
สงบาายใน 

5 110,000 5 110,000 5 160,000 6 210,000 7 1,010,000 22 1,600,000 

6.2 แผนงานการศ้กษา 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 10 200,000 
6.3 แผนงานสร้างควาพ
เึ้พแึ็งึองบุพบน 

- - - - 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000 

ผลรวมยุทธศาสตร ์6 7 150,000 7 150,000 8 220,000 9 270,000 10 1,070,000 41 1,860,000 

ผลรวมทั ง 6 
ยุทธศาสตร ์

114 9,852,000 151 28,577,000 152 24,654,200 149 23,524,000 132 18,553,000 698 105,220,200 
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แบบ ผ.02 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบิงอนุรักษ ์

ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านการพฒันาเศรษฐกิจ แนวทางการส่งเสริพแลรพัฒนาอาบีพ, การพีวิถีบีวติควาพเป็นอยูแ่บบพอเพียง 
แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการส่งเสริพ
อาบีพการแปรรูป
ผลผลิตยางพารา 

เพื่อส่งเสริพให้เกษตรกร
พีอาบีพที่พั่นคงแลรยั่งยืน 

จัดอบรพเกษตรกรผู้
ปลูกยางพารา 1 ครั ง  
50 ราย 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ้านวนเกษตรกรผู้
ผ่านการอบรพ 

เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 
พีอาบีพที่พั่นคงแลรยั่งยืน 
ร้อยลร50 ึองครัวเรือน 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

2 โครงการพัฒนาศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตร 

เพื่อส่งเสริพแลรพัฒนา
เทคโนโลยี การเกษตรให้
บุพบน 

จัดอบรพแลรปรรบุพ 
ศูนย์ฯ 12  ครั ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนเกษตรกรผู้
ผ่านการอบรพ 

เกษตรกรได้รับเทคโนโลยีฯ
แลรควาพรู้เพิ่พึ้ น 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด)

ศูนย์ถ่ายทอดฯ 
3 โครงการบริหาร

จัดการศัตรูพืบบุพบน 
เพื่อส่งเสริพให้เกษตรกร
ใบ้เทคโนโลยีลดต้นทุน
การผลิต 

จัดอบรพการบริหาร
จัดการศัตรูพืบบุพบน 

- - 10,000 10,000 - จ้านวนเกษตรกรผู้
ผ่านการอบรพ 
 

เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

4 โครงการส่งเสริพ
อาบีพแลรพัฒนา
บทบาทกลุ่พสตรี 

เพื่อส่งเสริพแลรพัฒนา
อาบีพให้กับกลุ่พสตรีใน
ต้าบลน ้าเก๋ียน 

ส่งเสริพแลรพัฒนา
อาบีพให้กับกลุ่พ
แพ่บ้าน 5 หพู่ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนสตรีผู้ผ่าน
การอบรพ 
 

กลุ่พแพ่บ้านพีอาบีพเสริพ
แลรพีรายได้เพิ่พึ้ น 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

5 โครงการพัฒนา
อาสา สพัครปศุสัตว์
หพู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาศักยาาพึอง
อาสาสพัครปศุสัตว์
หพู่บ้าน 

อบรพอาสาสพัครฯ
แลรเกษตรกรจ้านวน 
50 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนเกษตรกรผู้
ผ่านการอบรพ 

กลุ่พอาสาสพัครฯแลร
เกษตรกรพีศักยาาพพากึ้ น 

อบต.น ้าเก๋ียน 
ส้านักปลัด 

สนง.ปศุสัตว์ 

 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารต้าบลน ้าเก๋ียน 58 

 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบิงอนุรักษ ์

ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านการพฒันาเศรษฐกิจ แนวทางการส่งเสริพแลรพัฒนาอาบีพ, การพีวิถีบีวติควาพเป็นอยูแ่บบพอเพียง 
แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

6 โครงการปรับปรุง 
ตลาดสด 

เพื่อสุึอนาพัยที่ดีให้กับ
ผู้บริโาค ในบุพบน 

ปรับปรุงตลาดสด
ต้าบล น ้าเก๋ียน   
1 ครั ง 

- 50,000 - - - จ้านวนตลาดที่
ได้รับการปรับปรุง 

บุพบนพีตลาดสดที่สรอาด
ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

7 โครงการส่งเสริพอาบีพ
การเลี ยงสัตว์(เบ่น หพู, 
ไก่,กบ,ปลาฯ) 

เพื่อส่งเสริพแลรพัฒนา
อาบีพให้กับเกษตรกร
แลรบุพบน 

จัดอบรพอาบีพการ
เลี ยงสัตว์แลร
สนับสนุนพันธ์ุสัตว์  
5 หพู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนเกษตรกรผู้
ผ่านการอบรพ 

ปรรบาบนพีอาบีพเสริพแลร
พีรายได้เพิ่พึ้ น 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

8 โครงการส่งเสริพอาบีพ 
การปลูกพืบ (เบ่น
สพุนไพร,ผักสวนครัว
,ผักปลอดสารพิษ, ถั่ว
เหลือง, เห็ด) 

เพื่อส่งเสริพแลรพัฒนา
อาบีพให้กับเกษตรกร
แลรบุพบน 

จัดอบรพแลร
สนับสนุน พันธ์ุพืบ
ให้เกษตรกร  5 
หพู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนเกษตรกรผู้
ผ่านการอบรพ 

ปรรบาบนพีอาบีพเสริพแลร
พีรายได้เพิ่พึ้ น  

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

9 โครงการส่งเสริพอาบีพ
แลรพัฒนาบทบาท
กลุ่พผู้สูงอายุ 

เพื่อส่งเสริพแลรพัฒนา
อาบีพให้กับผู้สูงอายุ แลร
เกษตรกร 

จัดอบรพพัฒนา
อาบีพให้กับ
ผู้สูงอายุ แลร
เกษตรกร 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนผู้ผ่านการ
อบรพ 

ผู้สูงอายุพีอาบีพเสริพแลรพี
รายได้เพิ่พึ้ น 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

10 โครงการจัดซื อเครื่อง
อัดฟางก้อน 

เพื่อน้าฟางก้อนไปใบ้ใน
การเลี ยงสัตว์ แลรลด
การเผาตอซังแลรฟาง
ึ้าว 

จัดซื อเครื่องอัดฟาง
ก้อน 1 เครื่อง 

100,000 - - - - จ้านวนเครื่องอัด
ฟางก้อน 

ปรรบาบนพีรายได้เพิ่พึ้ น 
แลรลดการเผาตอซังแลร
ฟางึ้าว 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด)

ศูนย์ถ่ายทอดฯ 
 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารต้าบลน ้าเก๋ียน 59 

 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบิงอนุรักษ ์

ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านการพฒันาเศรษฐกิจ แนวทางการส่งเสริพแลรพัฒนาอาบีพ, การพีวิถีบีวติควาพเป็นอยูแ่บบพอเพียง 
แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

11 โครงการก่อสร้าง
โรงงานแลรรรบบ
รีดน ้ายางพารา
ต้าบลน ้าเก๋ียน 

เพื่อส่งเสริพแลรพัฒนา 
เทคโนโลยีการเกษตรให้
บุพบน 
 

สร้างโรงงานแลร
รรบบรีดยางพารา
จ้านวน 1 แห่ง 
 

- 2,000,000 - - - จ้านวนเกษตรกร 
ผู้ปลูกยางพารา
ได้รับปรรโยบน์ 

เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 
พีอาบีพที่พั่นคงแลรยั่งยืน 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

12 โครงการก่อสร้าง
อาคารแลรเครื่อง 
จักรรีดน ้ายางพารา 
(ผลิตยางเครป) พ.1 

เพื่อส่งเสริพให้เกษตรกร
พีอาบีพที่พั่นคง แลร
ยั่งยืน 
 

ก่อสร้างอาคารแลร
จัดซื อเครื่องจักรรีด
น ้ายางพาราแบบครบ
วงจร 

- 2,000,000 - - - จ้านวนเกษตรกร 
ผู้ปลูกยางพารา
ได้รับปรรโยบน์ 

เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 
พีอาบีพที่พั่นคงแลรยั่งยืน 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

13 โครงการก่อสร้าง
อาคารแลรเครื่อง 
จักรรีดน ้ายางพารา 
(ผลิตยางเครป) พ.2 

เพื่อส่งเสริพให้เกษตรกร
พีอาบีพที่พั่นคง แลร
ยั่งยืน 

ก่อสร้างอาคารแลร
จัดซื อเครื่องจักรรีด
น ้ายางพาราแบบครบ
วงจร 

- 2,000,000 - - - จ้านวนเกษตรกร 
ผู้ปลูกยางพารา
ได้รับปรรโยบน์ 

เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 
พีอาบีพที่พั่นคงแลรยั่งยืน 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

14 โครงการก่อสร้าง
อาคารแลรเครื่อง 
จักรรีดน ้ายางพารา 
(ผลิตยางเครป) พ.3 

เพื่อส่งเสริพให้เกษตรกร
พีอาบีพที่พั่นคง แลร
ยั่งยืน 

ก่อสร้างอาคารแลร
จัดซื อเครื่องจักรรีด
น ้ายางพาราแบบครบ
วงจร 

- 2,000,000 - - - จ้านวนเกษตรกร 
ผู้ปลูกยางพารา
ได้รับปรรโยบน์ 

เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 
พีอาบีพที่พั่นคงแลรยั่งยืน 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

15 โครงการก่อสร้าง
อาคารแลรเครื่อง 
จักรรีดน ้ายางพารา 
(ผลิตยางเครป) พ.4 

เพื่อส่งเสริพให้เกษตรกร
พีอาบีพที่พั่นคง แลร
ยั่งยืน 

ก่อสร้างอาคารแลร
จัดซื อเครื่องจักรรีด
น ้ายางพาราแบบครบ
วงจร 

- 2,000,000 - - - จ้านวนเกษตรกร 
ผู้ปลูกยางพารา
ได้รับปรรโยบน์ 

เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 
พีอาบีพที่พั่นคงแลรยั่งยืน 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารต้าบลน ้าเก๋ียน 60 

 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบิงอนุรักษ ์

ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านการพฒันาเศรษฐกิจ แนวทางการส่งเสริพแลรพัฒนาอาบีพ, การพีวิถีบีวติควาพเป็นอยูแ่บบพอเพียง 
แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

16 โครงการก่อสร้าง
อาคารแลรเครื่องจักร
รีดน ้ายางพารา (ผลิต
ยางเครป) พ.5 

เพื่อส่งเสริพให้
เกษตรกรพีอาบีพที่
พ่ันคง แลรยั่งยืน 
 

ก่อสร้างอาคารแลร
จัดซื อเครื่องจักรรีด
น ้ายางพาราแบบ
ครบวงจร 

- 2,000,000 - - - จ้านวนเกษตรกร 
ผู้ปลูกยางพารา
ได้รับปรรโยบน์ 

เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 
พีอาบีพที่พั่นคงแลรยั่งยืน 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

17 โครงการส่งเสริพการ
แปรรูปผลิตทางการ
เกษตร 

เพื่อสร้างอาบีพ สร้าง 
รายได้ 

อบรพให้ควาพรู้
ส่งเสริพอาบีพให้กับ
ปรรบาบนหพู่1-5 

- 50,000 50,000 - - จ้านวนปรรบาบน
ผูเ้ึ้าร่วพ
โครงการ 

ปรรบาบนผู้เึ้าร่วพโครง 
การ พีรายได้เพิ่พึ้ น  

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

18 โครงการส่งเสริพ
อาบีพการแปรรูป
อาหาร 

เพื่อสร้างรายได้สร้าง
อาบีพให้กับ
ปรรบาบน 

ส่งเสริพแลรพัฒนา
อาบีพให้กับ
ปรรบาบน หพู่ 1-5 

- 50,000 50,000 50,000 - จ้านวนปรรบาบน
ผู้ผ่านการอบรพ 

ปรรบาบน พ.1 พีอาบีพ
เสริพแลรพีรายได้เพิ่พร้อย
ลร 10 ึองครัวเรือน 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

19 โครงการสถานี
พลังงานบุพบน 

เพื่อบ่วยลดต้นทุน
แลรลดปริพาณการใบ้
พลังงานเบื อเพลิงที่ใบ้
แล้วหพดไป 

-ติดตั งรรบบสูบน ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
(แหล่งน ้าผิวดิน) 
-ติดตั งรรบบอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ 
-ติดตั งรรบบห้องเย็น
พลังงานแสงอาทิตย์ 

- - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ้านวนสถานที่
ติดตั ง 3 แห่ง 

บ่วยลดต้นทุนการผลิต,  
ลดเวลาการผลิต 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด)

แลรหน่วยงาน
ที่เก่ียวึ้อง 

20 โครงการก่อสร้าง
อาคารผลิตึนพแต๋น 
หพู่ที่ 4 

เพื่อให้บุพบนพี
สถานที่ 
ผลิตสินค้าที่สรอาด 
ถูกหลักอนาพัย 

ก่อสร้างอาคารผลิต
ึนพแต๋น 1 แห่ง 

- 2,000,000 - - - จ้านวนอาคารที่
ได้รับการก่อสร้าง 

บุพบนพีสถานที่ผลิตึนพ
แต๋นที่สรอาดถูกต้องตาพ
หลักอนาพัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบิงอนุรักษ ์

ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านการพฒันาเศรษฐกิจ แนวทางการส่งเสริพแลรพัฒนาอาบีพ, การพีวิถีบีวติควาพเป็นอยูแ่บบพอเพียง 
แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

21 โครงการพัฒนา
ทักษรฝีพือแรงงาน 

เพื่อสร้างรายได้สร้าง
อาบีพให้กับปรรบาบน 

ส่งเสริพแลรฝึกพัฒนา
อาบีพให้กับปรรบาบาบน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนปรรบาบน
ผู้ผ่านการอบรพ 
 

ปรรบาบนในต้าบลได้รับ
การส่งเสริพแลรพัฒนา
อาบีพเพิ่พึ้ น 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

22 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงตลาดึาย
ยางพารา หพู่ที่ 5 

เพื่อให้พีสถานที่
จ้าหน่าย ยางพาราที่
ได้พาตรฐาน 

ก่อสร้างปรับปรุงตลาด
ยางพารา1 แห่ง 

- 200,000 - - - ตลาดยางพารา
ได้รับการปรับปรุง
ดีึ้ น  

ปรรบาบนในต้าบลพีตลาด
ึายยางพารา 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

23 โครงการส่งเสริพ 
พัฒนาอาบีพ 

เพื่อสร้างรายได้สร้าง
อาบีพให้กับปรรบาบน 

จัดอบรพ ส่งเสริพแลร
พัฒนาอาบีพ หพู่ที่ 1-5 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ้านวนผู้เึ้าร่วพ
โครงการ 

ปรรบาบนพีอาบีพแลรพี
รายได้เพิ่พึ้ น 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

24 โครงการก่อสร้างโรง
ผลิตปุ๋ยหพักบุพบน 
หพู่ที่ 5 

เพื่อลดการใบ้สารเคพี ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยหพัก
หพู่ที่ 5 

- 25,000 - - - จ้านวนโรงผลิตปุ๋ย
หพัก 

ปรรบาบนได้โรงผลิตปุ๋ย
หพัก แลรลดการใบ้สารเคพี 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

25 โครงการส่งเสริพศูนย์
เรียนรู้ เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริพให้
ปรรบาบน ใบ้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดอบรพ แลรให้ควาพรู้
เรื่อง ปรับญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- - - 25,000 - จ้านวนผู้เึ้าร่วพ
การอบรพ 

ปรรบาบนพีควาพรู้ ควาพ
เึ้าใจ ในหลักปรับญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบงิอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันารรบบสาธารณูปโาค สาธารณูปการ แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อพแซพ บ้ารงุรักษารรบบคพนาคพ รรบบปรรปา ไฟฟ้า รรบบรรบายน ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการึุดลอก
ปรับปรุงาูพิทัศน์สรร
ห้วยลพ หพู่ที่1 

เพื่อให้บุพบนพีการรรบาย
น ้าที่ดี 

ึุดลอกปรับปรุงาูพิทัศน์
สรรห้วยลพ  1 แห่ง 

200,000 
 

- - - - จ้านวนสรรที่ได้รับ
การึุดลอก 

บุพบนพีการรรบายน ้า  
ที่ดี 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

2 โครงการก่อสร้างราง 
รรบายน ้า คสล. หพู่ที่ 
1 (นายบิต สพวงษา) 

เพื่อให้บุพบนพีการรรบาย
น ้าที่ดี 

รางรรบายน ้า  คสล.ึนาด 
0.30x0.30x0.10 พ. 

200,000 
 

- - 
 

- - ควาพยาวึองรรยร 
ทางที่สร้างได้ 

บุพบนพีการคพนาคพ   
ที่สรดวกปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต หพู่ที่1 (นาย
อ่ินค้า - นายเปล่ง) 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ถนน คสล. กว้าง 4 พ. ยาว 
500 พ. หนา 0.15 พ. 

- 200,000 
 

- - - ควาพยาวึองรรยร 
ทางที่สร้างได้ 

บุพบนพีการคพนาคพ   
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

4 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนการ 
เกษตร หพู่ที่1 
(ท่าพรหลอด) 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ก่อสร้างปรับปรุงถนน ถนน 
ึนาด 3x100 พ.  
1 สาย 

- 200,000 - - - ควาพยาวึอง
รรยรทางที่สร้างได้ 

บุพบนพีการคพนาคพ   
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

5 โครงการปรับปรุง
รรบบปรรปาหพู่บ้าน 
หพู่ที่ 1 

เพื่อให้บุพบนพีน ้าใบ้ใน
การอุปโาคอย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงปรรปาหพู่บ้าน หพู่
ที่ 1 

- - 100,000 
 

- - รรยรทางที่ึยาย
เึตได้ 

บุพบนพีน ้าใบ้อย่าง
เพียงพอ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

6 โครงการก่อสร้างถัง
เก็บน ้าฝนในครัวเรือน 

เพื่อให้บุพบนพีน ้าใบ้ใน
การอุปโาคอย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างถังเก็บน ้าฝน 
คสล.จ้านวน 5 แห่ง 

- 100,000 
 

- - - จ้านวนถังเก็บ
น ้าฝนที่สร้างได้ 

บุพบนพีน ้าใบ้อย่าง
เพียงพอ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบงิอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันารรบบสาธารณูปโาค สาธารณูปการ แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อพแซพ บ้ารงุรักษารรบบคพนาคพ รรบบปรรปา ไฟฟ้า รรบบรรบายน ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

7 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยพ คสล. หพู่ที่ 1 
(นายพัฒน์ แก่นพิจู - 
นายอ่ินค้า ดีบุญพา) 

เพื่อให้บุพบนพีการ
รรบายน ้าที่ดี 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยพ 
คสล. 1 แห่ง 

- - - 300,000 
 

- จ้านวนท่อลอด
เหลี่ยพที่สร้างได้ 

บุพบนพีการรรบายน ้า
ที่ดี 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

8 โครงการก่อสร้างราง
รรบายน ้า คสล. หพู่ที่ 2 
(นายเทอญ - นายพิบูลย์) 

เพื่อให้บุพบนพีการ
รรบายน ้าที่ดี 

รางรรบายน ้า  คสล.
ึนาด 0.30x0.30x0.10
พ. 

200,000 
 

- - - - ควาพยาวึอง
รรยรทางที่สร้างได้ 

บุพบนพีการรรบายน ้า
ที่ดี 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

9 โครงการก่อสร้างศูนย์
ึ้อพูลึ่าวสาร หพู่ที่ 2 

เพื่อให้บุพบนได้รับ
บริการึ้อพูลึ่าวสารที่
สรดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างศูนย์ึ้อพูล
ึ่าวสาร 1 แห่ง 

300,000 
 

- - - - จ้านวนศูนย์ึ้อพูล
ึ่าวสาร 

บุพบนได้รับบริการ
ึ้อพูลึ่าวสารที่
สรดวกรวดเร็ว 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

10 โครงการก่อสร้างถังน ้า 
ปรรปาคอนกรีต หพู่ที่ 2 

เพื่อให้บุพบนพีน ้าใบ้ใน
การอุปโาคอย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างถังน ้าปรรปา
คอนกรีต 1 แห่ง 

- 300,000 
 

- - - จ้านวนครัวเรือนที่
พีน ้าใบ้ 

บุพบนพีน ้าใบ้อย่าง
เพียงพอ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

11 โครงการก่อสร้างราง
รรบายน ้า คสล. หพู่ที่ 2 
(ซอยห้องเก็บึอง) 

เพื่อให้บุพบนพีการ
รรบายน ้าที่ดี 

รางรรบายน ้า  คสล.
ึนาด0.30x0.30x0.10พ. 

- 200,000 - -- - ควาพยาวึองราง
รรบายน ้าที่สร้างได้ 

บุพบนพีการรรบายน ้า
ที่ดี 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

12 โครงการก่อสร้างป้ายซุ้พ
ปรรตูหพู่บ้าน หพู่ที่ 2 

เพื่อให้บุพบนพีส่วนร่วพ
ในการพัฒนา 

ก่อสร้างป้ายซุ้พปรรตู
หพู่บ้าน จ้านวน 1 แห่ง 

- 100,000 
 

- - - จ้านวนซุ้พปรรตูที่
สร้าง 

บุพบนพีส่วนร่วพใน
การพัฒนา 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบงิอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันารรบบสาธารณูปโาค สาธารณูปการ แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อพแซพ บ้ารงุรักษารรบบคพนาคพ รรบบปรรปา ไฟฟ้า รรบบรรบายน ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

13 โครงการก่อสร้างตลาดกลาง
การเกษตร หพู่ที่ 2 

เพื่อให้บุพบนพีตลาด
การเกษตรที่สรดวกได้
พาตรฐาน 

ก่อสร้างตลาดกลาง
การเกษตร 1 แห่ง 

- 200,000 
 

- - - จ้านวนตลาดกลาง 
ที่สร้างได้ 

บุพบนพีตลาดการ 
เกษตรที่สรดวกได้
พาตรฐาน 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

14 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
หพู่บ้าน หพู่ที่ 2 

เพื่อให้บุพบนบุพบนพีที่
ออกก้าลังกายที่
สรดวก ปลอดาัย 

ก่อสร้างลานกีฬา  1 
แห่ง 

- 100,000 
 

- - - จ้านวนผู้ใบ้บริการ
แลรผู้พาออกก้าลัง
กาย 

บุพบนพีที่ออกก้าลัง
กายที่สรดวก 
ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

15 โครงการจัดท้าเส้นแบ่งบ่อง
จราจร,โค้ง,วงเวียน,การ์ด
เลนส์ 

เพื่อให้บุพบนได้รับ
ควาพสรดวกปลอดาัย
ในการคพนาคพ 

จัดท้าเส้นแบ่งบ่อง
จราจร, โค้ง,วงเวียน,
การ์ดเลนส์ 5 
หพู่บ้าน 

- - 30,000 
 

- - จ้านวนหพู่บ้านที่
ด้าเนินการ 

บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

16 โครงการก่อสร้างดาดล้า
เหพืองคอนกรีต แลร
ปรรตูน ้า หพู่ที่2 

เพื่อให้บุพบนพีการ
รรบายน ้า  ที่ดี 

ก่อสร้างดาดล้า
เหพือง คสล.แลร
ปรรตูน ้า 1 แห่ง 

- - - 200,000 
 

- ควาพยาวึองดาด
ล้าเหพืองที่สร้างได้ 

บุพบนพีการรรบายน ้า
ที่ดี 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

17 โครงการก่อสร้างดาดล้า
เหพืองคอนกรีต หพู่ที่ 2 
(นายหยุด - นานายเติพศักดิ์) 

เพื่อให้บุพบนพีการ
รรบายน ้าที่ดี 

ก่อสร้างดาดล้า
เหพือง คสล. ยาว 
100 พ. 

- - - 200,000 
 

- ควาพยาวึองดาด
ล้าเหพืองที่สร้างได้ 

บุพบนพีการรรบายน ้า
ที่ดี 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

18 โครงการึยายเึตไฟฟ้าหพู่ที่ 
2 (สวนนายปั๋น -สวนนาย
บวน) 

เพื่อให้บุพบนพีไฟฟ้า
ใบ้อย่างเพียงพอ 

ึยายเึตไฟฟ้า 
ยาว 500 พ. 

- - - - 1,000,000 รรยรทางที่ึยาย
เึตไฟฟ้า 

บุพบนพีไฟฟ้าใบ้อย่าง
เพียงพอ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารต้าบลน ้าเก๋ียน 65 

 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบงิอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันารรบบสาธารณูปโาค สาธารณูปการ แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อพแซพ บ้ารงุรักษารรบบคพนาคพ รรบบปรรปา ไฟฟ้า รรบบรรบายน ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

19 โครงการึยายเึตไฟฟ้า 
หพู่ที่ 2 (สายห้วยทุ่ง) 
 

เพื่อให้บุพบนพีไฟฟ้าใบ้
อย่างเพียงพอ 

ึยายเึตไฟฟ้า 
ยาว 500 พ. 

- - - 1,000,000 - รรยรทางที่ึยายเึต
ไฟฟ้า 

บุพบนพีไฟฟ้าใบ้อย่าง
เพียงพอ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

20 โครงการึยายเึตไฟฟ้า
หพู่ที่ 1 (สายห้วยเต๋ย -
ห้วยค้า ) 

เพื่อให้บุพบนพีไฟฟ้าใบ้
อย่างเพียงพอ 

ึยายเึตไฟฟ้า 
ยาว 500 พ. 

- - - 1,000,000 - รรยรทางที่ึยายเึต
ไฟฟ้า 

บุพบนพีไฟฟ้าใบ้อย่าง
เพียงพอ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

21 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หพู่ที่ 4 (นาย
บัยบนร - นายบุญบู) 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ึนาด 3x500 พ. 

- - 
 

- 50,000 
 

- ควาพยาวึอง
รรยรทางที่สร้างได้ 

บุพบนพีควาพสรดวก
ปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

22 โครงการก่อสร้างศูนย์
ออกก้าลังกาย หพู่ที่ 2 

เพื่อให้บุพบนบุพบนพีที่
ออกก้าลังกายที่สรดวก 
ปลอดาัย 

ก่อสร้างศูนย์ออก
ก้าลังกายหพู่บ้าน 1 
แห่ง 

- - - 200,000 
 

- จ้านวนผู้ใบ้บริการ
แลรผู้พาออกก้าลัง
กาย 

บุพบนพีที่ออกก้าลัง
กายที่สรดวก 
ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

23 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 13 หพู่ที่ 3  
(บ้านนายทรงศักดิ์ ค้า
ปา) 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ก่อสร้างถนน คสล.
ึนาด 4x100x0.15พ. 

- - - 200,000 
 

- ควาพยาวึอง
รรยรทางที่สร้างได้ 

บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

24 โครงการก่อสร้างราง
รรบายน ้า คสล. ซอย 3 
หพู่ที่ 3 

เพื่อให้บุพบนพีการ
รรบายน ้าที่ดี 

รางรรบายน ้า คสล. 
กว้าง 0.30 พ. ล้ก 
0.30 พ. หนา 0.10 พ. 
ยาว 150 พ. 

- 
 

- 210,000 - - ควาพยาวึองราง
รรบายน ้าที่สร้างได้ 

บุพบนพีการรรบายน ้า
ที่ดี 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารต้าบลน ้าเก๋ียน 66 

 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบงิอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันารรบบสาธารณูปโาค สาธารณูปการ แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อพแซพ บ้ารงุรักษารรบบคพนาคพ รรบบปรรปา ไฟฟ้า รรบบรรบายน ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

25 โครงการึยายเึตไฟฟ้า
เึ้าสู่ตลาดกลาง
การเกษตร หพู่ที่ 3 

เพื่อให้บุพบนพีไฟฟ้าใบ้
อย่างเพียงพอ 

ึยายเึตไฟฟ้า 
ยาว 500 พ. 

150,000 - - - - รรยรทางที่ึยายเึต
ไฟฟ้า 

บุพบนพีไฟฟ้าใบ้อย่าง
เพียงพอ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

26 โครงการก่อสร้างป้ายซุ้พ
ปรรตูหพู่บ้าน หพู่ที่ 3 

เพื่อให้บุพบนพีส่วนร่วพใน
การพัฒนา 

ก่อสร้างป้ายซุ้พปรรตู
หพู่บ้าน จ้านวน 1 แห่ง 

- 
 

150,000 - - - จ้านวนซุ้พปรรตูที่
สร้าง 

บุพบนพีส่วนร่วพใน
การพัฒนา 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต หพู่ที่ 3 
(ตลาดกลางเกษตร) 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ึนาด 4x100x0.15 พ. 

- 300,000 - - 
 

- ควาพยาวึอง
รรยรทางที่สร้างได้ 

บุพบนพีควาพสรดวก
ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

28 โครงการวางท่อถพดินล้า
เหพืองหพู่ที่3 (บ้านนาย
หยุด ดีปานา) 

เพื่อให้บุพบนพีการรรบาย
น ้าที่ดี 

วางท่อถพดินล้าเหพือง 
ควาพยาว 300 พ. 

- 200,000 
 

- - 
 

- จ้านวนผู้ใบ้บริการแลร
ผู้พาออกก้าลังกาย 

บุพบนพีที่ออกก้าลัง
กายที่สรดวกปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

29 โครงการก่อสร้างลาน
ออกก้าลังกาย หพู่ที่ 3 

เพื่อให้บุพบนพีที่ออกก้าลัง
กายที่สรดวก ปลอดาัย 

ก่อสร้างลานกีฬา  1 
แห่ง 

- 200,000 
 

- - 
 

- จ้านวนผู้ใบ้บริการแลร
ผู้พาออกก้าลังกาย 

บุพบนพีที่ออกก้าลัง
กายที่สรดวกปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

30 โครงการึยายเึตไฟฟ้า
เึ้าสู่พื นที่การเกษตร หพู่
ที่ 3 

เพื่อให้บุพบนพีไฟฟ้าใบ้
อย่างเพียงพอ 

ึยายเึตไฟฟ้าสู่พื นที่
การเกษตร ยาว 500 พ. 

- 500,000 
 

- - - รรยรทางที่ึยายเึต
ไฟฟ้า 

บุพบนพีไฟฟ้าใบ้อย่าง
เพียงพอ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารต้าบลน ้าเก๋ียน 67 

 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบงิอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันารรบบสาธารณูปโาค สาธารณูปการ แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อพแซพ บ้ารงุรักษารรบบคพนาคพ รรบบปรรปา ไฟฟ้า รรบบรรบายน ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หพู่ที่ 3 (สายบ้านนายจันทร์ 
สวนต่างใจ -สวนนายจันทร์ 
ธนูสาร) 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ถนน คสล. กว้าง 4 พ.
ยาว 145 พ. หนา 0.15 
พ. หรือพีพื นที่คอนกรีต
ไพ่น้อยกว่า 580 ตร.พ. 

- 
 

- 325,000 - 
 

- ควาพยาวึอง
รรยร ทางที่
ก่อสร้าง ปรับปรุง 

บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

32 โครงการก่อสร้างปรับ ปรุง 
ซ่อพแซพดาดล้าเหพือง
คอนกรีต สายห้วยริน 

เพื่อให้บุพบนพีการรรบาย
น ้าที่ดี 

ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อพแซพดาดล้าเหพือง 
คสล. 1 แห่ง 

- 
 

- 500,000 
 

- - ควาพยาวึอง
รรยร ทางที่
ก่อสร้าง ปรับ ปรุง 
ดาดล้าเหพือง 

บุพบนพีการรรบาย
น ้า  ที่ดี 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

33 โครงการก่อสร้างศาลาธรรพ
สังเวบ หพู่ที่ 3 

เพื่อให้บุพบนพีสถานที่
ปรรกอบกิจกรรพที่สรดวก
ปลอดาัย 

ก่อสร้างศาลาธรรพสังเวบ 
1 แห่ง 

- 
 

- - - 300,000 
 

จ้านวนศาลาฯที่
ก่อสร้างได้ 

บุพบนพีที่ปรรกอบ
กิจกรรพที่สรดวก 
ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

34 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยพ คสล. หพู่ที่ 3 (ห้วย
ต๋าว) 

เพื่อให้บุพบนพีการรรบาย
น ้าที่ดี 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยพ 
คสล. จ้านวน 1 แห่ง 

- -  800,000 
 

- จ้านวนท่อลอด
เหลี่ยพที่ก่อสร้าง 

บุพบนพีการรรบาย
น ้าที่ดี 
 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

35 โครงการก่อสร้างดาดล้า
เหพืองคอนกรีต หพู่ที่ 3 
(ห้วยริน - นาใหพ่) 

เพื่อให้บุพบนพีการรรบาย
น ้าที่ดี 

ก่อสร้างล้าเหพือง  คสล.
ยาว 300 พ. 

- - 100,000 
 

- - ควาพยาวึองล้า
เหพืองที่สร้างได้ 

บุพบนพีการรรบาย
น ้าที่ดี 
 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หพู่ที่ 3 (สายนาใหพ่) 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ก่อสร้างถนน คสล.ึนาด 
4x100x0.15 พ. 

- -   
 

- 500,000 
 

- รรยรทางที่
ก่อสร้าง ได้ 

บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารต้าบลน ้าเก๋ียน 68 

 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบงิอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันารรบบสาธารณูปโาค สาธารณูปการ แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อพแซพ บ้ารงุรักษารรบบคพนาคพ รรบบปรรปา ไฟฟ้า รรบบรรบายน ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

37 โครงการึยายเึตไฟฟ้าเึ้า
สู่พื นที่การเกษตร หพู่ที่ 4 

เพื่อให้บุพบนพีไฟฟ้า
ใบ้อย่างเพียงพอ 

ึยายเึตไฟฟ้าสู่พื นที่
การเกษตร ยาว 500 พ. 

500,000 - - - - รรยรทางที่ึยาย
เึตไฟฟ้า 

บุพบนพีไฟฟ้าใบ้อย่าง
เพียงพอ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

38 โครงการก่อสร้างโรงผลิตน ้า
ดื่พบุพบน หพู่ที่ 4 

เพื่อให้บุพบนพีน ้า
สรอาดบริโาค 

ก่อสร้างโรงผลิตน ้าดื่พ 
1 แห่ง 

300,000 
 

- 
 

- - - จ้านวนผู้บริโาคน ้า
ดื่พ 

บุพบนพีน ้าสรอาด
บริโาคอย่างปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

39 โครงการก่อสร้างโรงสีึ้าว
บุพบน หพู่ที่ 4 

เพื่อให้บุพบนลดค่าใบ้ 
จ่ายในการสีึ้าว 

ก่อสร้างโรงสีึ้าว 1 
แห่ง 

500,000 - - - - จ้านวนโรงสีึ้าวที่
ก่อสร้าง 

บุพบนปรรหยัด
ค่าใบ้จ่ายในการสีึ้าว 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

40 โครงการก่อสร้างศูนย์ออก
ก้าลังกายปรรจ้าหพู่บ้าน 
หพู่ที่ 4 

เพื่อให้บุพบนพีที่ออก
ก้าลังกายที่สรดวก 
ปลอดาัย 

ก่อสร้างศูนย์ออกก้าลัง
กาย หพู่บ้าน 1 แห่ง 

- 200,000 
 

- - 
 

- จ้านวนผู้ใบ้บริการ
แลรผู้พาออกก้าลัง
กาย 

บุพบนพีที่ออกก้าลัง
กายที่สรดวก
ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

41 ก่อสร้างถนน คสล.ทางเึ้า
บ้านนางสอด น่ิพนวล หพู่ที่ 
4 

เพื่อให้บุพบนได้รับ
ควาพสรดวก
ปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ถนน คสล. กว้าง 4 พ. 
ยาว 500 พ. 

- 
 

- 200,000 - - ควาพยาวึองราง
รรบายน ้าที่สร้างได้ 

บุพบนพีการรรบายน ้า 
ที่ดี 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

42 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
อาคารหอปรรบุพ หพู่ที่ 4 

เพื่อให้บุพบนพีสถานที่
ปรรกอบกิจกรรพที่
สรดวกปลอดาัย 

ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
หอปรรบุพ 1 แห่ง 

- - 50,000 - - จ้านวนอาคารที่
ปรับปรุง 

บุพบนพีสถานที่ 
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารต้าบลน ้าเก๋ียน 69 

 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบงิอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันารรบบสาธารณูปโาค สาธารณูปการ แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อพแซพ บ้ารงุรักษารรบบคพนาคพ รรบบปรรปา ไฟฟ้า รรบบรรบายน ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

43 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หพู่ที่ 4  
(บ้านนางบัวแก้ว) 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ก่อสร้างถนน คสล.
ึนาด 4x100x0.15 พ. 

- 
 

- 100,000 - - ควาพยาวึอง
รรยรทางที่สร้างได้ 

บุพบนพีการคพนาคพที่
สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

44 โครงการก่อสร้างราง
รรบายน ้า คสล. หพู่ที่4   
(นายวาท - นายจรูญ) 

เพื่อให้บุพบนพีการ
รรบายน ้าที่ดี 

ก่อสร้างรางรรบายน ้า 
คสล. ยาว 200 พ. 

- 
 

- - - 500,000 ควาพยาวึองราง
รรบายน ้าที่สร้างได้ 

บุพบนพีการรรบายน ้า 
ที่ดี 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

45 โครงการก่อสร้างราง
รรบายน ้า คสล. หพู่ที่4   
(นายเปลี่ยน) 

เพื่อให้บุพบนพีการ
รรบายน ้าที่ดี 

ก่อสร้างรางรรบายน ้า 
คสล. ยาว 200 พ. 

- 
 

- - 300,000 - ควาพยาวึองราง
รรบายน ้าที่สร้างได้ 

บุพบนพีการรรบายน ้า 
ที่ดี 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

46 โครงการก่อสร้างศูนย์ออก
ก้าลังกายปรรจ้าหพู่บ้าน 
หพู่ที่ 4 

เพื่อให้ปรรบาบนพี
สถานที่ออกก้าลังกาย
ปรรจ้าหพู่บ้าน 

ศูนย์ออกก้าลงกาย
ปรรจ้าหพู่บ้าน 
จ้านวน 1 แห่ง 

- 
 

- - 250,000 - จ้านวนศูนย์ออก
ก้าลังกาย 

ปรรบาบนในหพู่บ้านพี
สถานที่ออกก้าลังกาย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

47 โครงการก่อสร้างรั ว
หอปรรบุพ หพู่ที่ 4 

เพื่อรักษาควาพปลอด 
าัย ให้สาธารณรสพบัติ 

ก่อสร้างรั วหอปรรบุพ 
คอนกรีต ยาว 100 พ. 

- - - 200,000 - ควาพยาวึองรั ว
คอนกรีตที่สร้างได้ 

บุพบพีควาพปลอดาัย อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

48 โครงการก่อสร้างราง
รรบายน ้า คสล. หพู่ที่ 5  
(บ้านนางปรรกาย - บ้าน
นายนิคพ) 

เพื่อให้บุพบนพีการ
รรบายน ้าที่ดี 

ก่อสร้างรางรรบายน ้า 
คสล. ยาว 200 พ. 

- - - 200,000 - ควาพยาวึองราง
รรบายน ้าที่สร้างได้ 

บุพบนพีการรรบายน ้า 
ที่ดี 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารต้าบลน ้าเก๋ียน 70 

 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบงิอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันารรบบสาธารณูปโาค สาธารณูปการ แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อพแซพ บ้ารงุรักษารรบบคพนาคพ รรบบปรรปา ไฟฟ้า รรบบรรบายน ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

49 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ึยายไหล่ถนน หพู่ที่ 5 

เพื่อให้บุพบนได้รับ
ควาพสรดวกปลอดาัย
ในการคพนาคพ 

ก่อสร้างปรับปรุงถนน 
ึนาด 4x100x0.15 พ. 

150,000 - - - - ควาพยาวึองรรยร 
ทางที่สร้างได้ 

บุพบนพีสถานที่ 
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หพู่ที่5 (นายพิกุล  - นาย
วิโรจ) 

เพื่อให้บุพบนได้รับ
ควาพสรดวกปลอดาัย
ในการคพนาคพ 

ก่อสร้างถนน คสล.
ึนาด 4x100x0.15 พ. 

100,000 - - - - ควาพยาวึองรรยร 
ทางที่สร้างได้ 

บุพบนพีสถานที่ 
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

51 โครงการึยายเึตไฟฟ้าเึ้า
สู่พื นที่การเกษตร หพู่ที่ 5 
(สายห้วยเบี ย,ห้วยโต้ง) 

เพื่อให้บุพบนพีไฟฟ้าใบ้
อย่างเพียงพอ 

ึยายเึตไฟฟ้าสู่พื นที่
การเกษตร ยาว 500พ. 

- 100,000 - - - รรยรทางที่ึยาย
เึตไฟฟ้า 

บุพบนพีไฟฟ้าใบ้อย่าง
เพียงพอ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

52 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
บุพบน หพู่ที่ 5 

เพื่อให้บุพบนพีที่ออก
ก้าลังกายที่สรดวก 
ปลอดาัย 

ก่อสร้างลานกีฬา 1 
แห่ง 

- 150,000 
 

- - 
 

- จ้านวนผู้ใบ้บริการ
แลรผู้พาออกก้าลัง
กาย 

บุพบนพีที่ออกก้าลัง
กายที่สรดวก 
ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

53 โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น ้าฝน หพู่ที่ 5 

เพื่อให้บุพบนพีน ้าใบ้
อย่างเพียงพอ 

ถังเก็บน ้าฝน คสล.
จ้านวน 5 ถัง 

- 100,000 - - - จ้านวนถังเก็บน ้าฝน
ที่ก่อสร้าง 

บุพบนพีน ้าใบ้อย่าง
เพียงพอ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

54 โครงการก่อสร้างป้ายซุ้พ
ปรรตูหพู่บ้านหพู่ที่ 5 

เพื่อให้บุพบนพีส่วน
ร่วพในการพัฒนา 

ก่อสร้างป้ายซุ้พปรรตู
หพู่บ้าน จ้านวน 1 แห่ง 

- 100,000 
 

- - - จ้านวนซุ้พปรรตูที่
สร้าง 

บุพบนพีส่วนร่วพใน
การพัฒนา 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบงิอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันารรบบสาธารณูปโาค สาธารณูปการ แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อพแซพ บ้ารงุรักษารรบบคพนาคพ รรบบปรรปา ไฟฟ้า รรบบรรบายน ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

55 โครงการึยายเึตไฟฟ้า  
ติดตั ง ซ่อพแซพรรบบไฟฟ้า  
สาธารณร หพู่ที่ 1,2,3,4,5 

เพื่อให้บุพบนพีไฟฟ้าใบ้
อย่างเพียงพอ 

ึยายเึตไฟฟ้า  ติดตั ง 
ซ่อพแซพรรบบไฟฟ้า  
สาธารณร  5 หพู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รรยรทางที่ึยาย
เึตไฟฟ้า 

บุพบนพีไฟฟ้าใบ้อย่าง
เพียงพอ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

56 โครงการซ่อพแซพ
ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต 
หพู่ที่ 1,2,3,4,5 

เพื่อให้บุพบนได้รับ
ควาพสรดวกปลอดาัย
ในการคพนาคพ 

ซ่อพแซพถนนลาดยาง 
ถนนคอนกรีต 5 
หพู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ควาพยาวึอง
รรยรทางที่สร้างได้ 

บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

57 โครงการตัดแต่งก่ิงไพ้ที่รุก
ล ้าแนวถนนสาธารณร  
หพู่ที่ 1,2,3,4,5 

เพื่อให้บุพบนได้รับ
ควาพสรดวกปลอดาัย
ในการคพนาคพ 

ตัดแต่งก่ิงไพ้ที่รุกล ้า
แนวถนนสาธารณร 5 
หพู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ควาพยาวึองรรยร 
ทางที่ตัดแต่งก่ิงไพ้
ได้ 

บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

58 โครงการก่อสร้างรรบบท่อ
จ่ายน ้าปรรปา (PE)  หพู่ที่ 
1,2,3,4,5 

เพื่อให้บุพบนพีน ้าใบ้
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างรรบบท่อจ่าย
น ้าปรรปา (PE) 5 
หพู่บ้าน 

300,000 - - - - ควาพยาวึองท่อ
จ่ายน ้าที่สร้างได้ 

บุพบนพีน ้าใบ้อย่าง
เพียงพอ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

59 โครงการก่อสร้างสรพาน
ึ้าพล้าเหพือง (สายหน้าวัด
โป่งค้า) หพู่ที่ 4 

เพื่อให้บุพบนได้รับ
ควาพสรดวกปลอดาัย
ในการคพนาคพ 

ก่อสร้างสรพาน คสล. 
2 แห่ง 
 

- - - 300,000 - จ้านวนสรพานที่
สร้างได้ 

บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

60 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อพแซพถนนการเกษตร 
หพู่ที่ 1,2,3,4,5 

เพื่อให้บุพบนได้รับ
ควาพสรดวกปลอดาัย
ในการคพนาคพ 

ก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อพแซพถนน
การเกษตร 5 หพู่บ้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ควาพยาวึอง
รรยรทางที่สร้างได้ 

บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบงิอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันารรบบสาธารณูปโาค สาธารณูปการ แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อพแซพ บ้ารงุรักษารรบบคพนาคพ รรบบปรรปา ไฟฟ้า รรบบรรบายน ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

61 โครงการก่อสร้างพนังกัน
ตลิ่งล้าน ้าเก๋ียน 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายึองตลิ่งใน
ต้าบลน ้าเก๋ียน 

- ใบ้หินใหญ่บรรจุใน
กล่องลวดตาึ่าย 
(บริเวณที่นานาย
เสน่ห์) พ. 4 
- บริเวณที่ดินนาย
ปรรครอง ดีกัลลา) 
พ.1 

200,000 200,000 400,000 200,000 200,000 ควาพยาวึองรรยร 
ทางผนังคอนกรีตที่
สร้างได้ 

บุพบนพีการรรบายน ้าที่
ดี 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

62 โครงการก่อสร้างตลาด
กลางการเกษตร หพู่ที่ 5 

เพื่อให้บุพบนพีตลาดที่
ได้พาตรฐาน 

ก่อสร้างตลาดกลาง
การเกษตร 1 แห่ง 

- - - 300,000 - จ้านวนเกษตรกรที่
ได้รับปรรโยบน์ 

บุพบนพีตลาดกลางที่ได้
พาตรฐาน 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

63 โครงการก่อสร้างโรงผลิต
น ้าดื่พ หพู่ที่ 5 

เพื่อให้บุพบนพีน ้า
สรอาดไว้บริโาค 

ก่อสร้างโรงผลิตน ้า
ดื่พบุพบน 1 แห่ง 

- - - 200,000 - จ้านวนครัวเรือนที่
ได้รับปรรโยบน์ 

บุพบนพีน ้าสรอาดไว้
บริโาค 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

64 โครงการก่อสร้างปรับปรุง 
อาคาร ศพด. ต้าบลน ้า
เก๋ียน 

เพื่อพัฒนาเป็น ศพด.
ที่พีพาตรฐาน เด็กพี
ควาพปลอดาัย  

ก่อสร้างปรับปรุง 
อาคาร ศพด. 1 แห่ง 

400,000 500,000 - - - จ้านวนอาคาร ศพด. 
ที่ได้รับการก่อสร้าง 

อาคาร ศพด. ที่พี
พาตรฐาน เด็กพีควาพ
ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

65 โครงการก่อสร้างโรงจอด
รถอบต. น ้าเก๋ียน 

เพื่ออ้านวยควาพ
สรดวกแก่ผู้พาติดต่อ
ราบการ 

ก่อสร้างโรงจอดรถ  
1 แห่ง 

- 300,000 - - - จ้านวน โรงจอดรถที่
ได้รับการก่อสร้าง 

ปรรบาบนผู้พาติดต่อ
ราบการพีควาพสรดวก
ปลอดาัยในการจอดรถ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 
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แบบ ผ.02 
66 โครงการก่อสร้างแนว

ป้องกัน ตลิ่งพัง หพู่ที่ 2 
(เรียงหินกล่องเกเบียน สาย
นานายอ้านวย ใจจันทร์) 

ป้องกันน ้ากัดเซาร 
ตลิ่งพัง 

ก่อสร้างแนวป้องกัน
ตลิ่งพัง 1 แห่ง ยาว 
20 พ. สูง 1.50 พ. 

200,000 - - - - จ้านวนแนวป้องกัน 
ตลิ่งพังที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

พีการรรบายน ้าได้ดี 
น ้าไพ่กัดเซารตลิ่ง 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบงิอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันารรบบสาธารณูปโาค สาธารณูปการ แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อพแซพ บ้ารงุรักษารรบบคพนาคพ รรบบปรรปา ไฟฟ้า รรบบรรบายน ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

67 โครงการก่อสร้างรางรรบาย
น ้าคสล. (บ้านนายสพ - 
อาคารปรรบารัฐ) หพู่ที่ 4 

เพื่อให้รรบบรรบายน ้าพี
ปรรสิทธิาาพยิ่งึ้ น 

ก่อสร้างรางรรบายน ้า 
คสล. 1แห่ง ึนาด  
0.3x100x0.3 พ.  

- 200,000 - - - ควาพยาวึองราง
รรบายน ้าที่ก่อสร้าง
ได้ 

บุพบนพีตลาดกลางที่
ได้พาตรฐาน 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

68 โครงการก่อสร้างทางึ้าพ 
ล้าเหพือง คสล. (หน้าวัด
โป่งค้า) หพู่ที่ 4 

เพื่อให้ปรรบาบนได้รับ 
ควาพสรดวกปลอดาัย 
ในการคพนาคพ 

ทางึ้าพล้าเหพือง 
คสล. 2 สาย  
-กว้าง 2.60 พ.ยาว 
4.62 พ.จ้านวน 2 จุด 
-กว้าง 3.50 พ. ยาว 
4.62 พ. จ้านวน 2 จุด 

- - 170,000 - - ควาพยาวึองถนนที่
สร้างได้ 

ปรรบาบนได้รับควาพ 
สรดวกปลอดาัยใน
การคพนาคพ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

69 โครงการก่อสร้างรางรรบาย
น ้า คสล. หพู่ที่ 4 (บ้านนาย
แสน - นางอพร  เึื่อนค้า) 

เพื่อให้รรบบรรบายน ้า พี
ปรรสิทธิาาพยิ่งึ้ น 

ก่อสร้างรางรรบายน ้า 
คสล. 1แห่ง ึนาด  
0.3x100x0.3 พ. 

400,000 - - - - ควาพยาวึอง
รรบายน ้า ที่
ก่อสร้างได้ 

พีรรบบรรบายน ้า 
ที่พีปรรสิทธิาาพ 
น ้าไพ่ท่วพึัง 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

70 โครงการึยายเึตไฟฟ้าเึ้า
สู่พื นที่การเกษตร หพู่ที่ 2 
(สายนากลาง) 

เพื่อให้ปรรบาบนพีไฟ้ฟ้า
ใบ้ในการเกษตรอย่าง
พอเพียง 

ึยายเึตไฟฟ้า 
จ้านวน 1 สาย 

- 500,000 - - - จ้านวนเกษตรกรที่พี
ไฟฟ้าใบ้ 

ปรรบาบนพีไฟ้ฟ้า 
ใบ้ในการเกษตรอย่าง 
พอเพียง 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

71 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง 
ต่อเติพอาคารเอนกปรรสงค์ 
อบต.น ้าเก๋ียน 

อาคาร พีสาาพพร้อพ 
ใบ้งานสาพารถรองรับ
การใหบ้ริการแก่
ปรรบาบนได้ 

ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ต่อเติพอาคารเอนก 
ปรรสงค์  1  แห่ง 

450,000 - - - - จ้านวนอาคารที่ได้ 
รับการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ต่อเติพ 

อาคาร พีสถาพพร้อพ
ใบ้งานสาพารถรองรับ
ปรรบาบนผู้พาใบ้
บริการได้ พากยิ่งึ้ น 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 
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แบบ ผ.02 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบงิอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันารรบบสาธารณูปโาค สาธารณูปการ แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อพแซพ บ้ารงุรักษารรบบคพนาคพ รรบบปรรปา ไฟฟ้า รรบบรรบายน ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

72 โครงการก่อสร้างรั ว
คอนกรีต อบต.น ้าเก๋ียน 

- เพื่อป้องกันการบุกรุก
สถานที่ราบการ 
- เพื่อแสดงแนวเึตที่ 
บัดเจนึอง อบต. 

ก่อสร้างรั วคอนกรีต 
จ้านวน 1 แห่ง สูง 1.85 
พ. ยาว 20พ. 

- 100,000 - - - ควาพยาวึองรั วที่
ได้รับการก่อสร้าง 

- สาพารถป้องกันการ 
บุกรุกพื นที่ได้ 
 - แสดงแนวเึต
บัดเจน 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

73 โครงการึยายไหล่ทาง  
เทคอนกรีต หพู่ที่ 2-3 

เพื่อให้ปรรบาบนได้รับ 
ควาพสรดวกปลอดาัย 
ในการคพนาคพ 

เทคอนกรีตึยายไหล่ทาง 
เบื่อพต่อรรหว่าง หพู่ที่ 2-
3 จ้านวน 1 สาย กว้าง 1 
พ. ยาว 33 พ. หนา 0.15 
พ. 

- 20,000 - - - จ้านวนควาพยาว 
ึองถนนที่สร้าง 

ปรรบาบนได้รับควาพ 
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

74 โครงการก่อสร้างต่อเติพ
อาคารที่ท้าการ อบต.
น ้าเก๋ียน 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ส้านักงานให้พีสถานที่
สาพารถรองรับแลร
ให้บริการปรรบาบน 

ก่อสร้างหลังคากันสาด 
ึนาดกว้าง 1.45 พ. ยาว 
24 พ. 

40,000 - - - - จ้านวนอาคารที่
ได้รับการต่อเติพ 

ปรรบาบนได้รับควาพ
สรดวก สบายในการ
พาใบ้บริการ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

75 โครงการก่อสร้างรั วลวด
หนาพ บริเวณที่ท้าการ 
อบต.น ้าเก๋ียน 

เพื่อควาพปลอดาัย แลร
แสดงแนวเึตที่บัดเจน 

รั วลวดหนาพ ยาว 40 พ. - 30,000 - - - ควาพยาวรั ว สาพารถป้องกันการบุก
รุกพื นที่ได้ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารต้าบลน ้าเก๋ียน 76 

 

แบบ ผ.02 
76 โครงการปรับปรุงไหล่

ทางถนนสายห้วยค้า 
เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ปรับปรุงไหล่ทางถนน
สายห้วยค้า 1 สาย ึนาด 
0.5x1,700x0.15 พ.  

- 200,000 - - - ควาพยาวึองรรยร 
ทางที่สร้างได้ 

บุพบนพีการคพนาคพที่
สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารต้าบลน ้าเก๋ียน 77 

 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบงิอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันารรบบสาธารณูปโาค สาธารณูปการ แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อพแซพ บ้ารงุรักษารรบบคพนาคพ รรบบปรรปา ไฟฟ้า รรบบรรบายน ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

77 โครงการก่อสร้างซุ้พปรรตู
หพู่บ้าน หพู่ที่ 1    

เพื่อบอกเึตหพู่บ้านให้ผู้
สัญจรไปพาทราบ 

ก่อสร้างซุ้พปรรตู
หพู่บ้าน 2 จุด กว้าง 6 
พ. สงู 5.50 พ. 

- 200,000 - - - จ้านวนซุ้พปรรตู 
ที่สร้างได้ 

บุพบนพีการคพนาคพที่
สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

78 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. นายอานนท์ ไบย
รัตน์ -  รรบบปรรปา
หพู่บ้าน หพู่ที่1 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ถนน คสล.กว้าง 4 พ.
ยาว 200 พ. หนา 
0.15 พ. ไพ่พีไหล่ทาง 

- - 450,000 - - ควาพยาวึอง
รรยรทางที่สร้าง
ได้ 

บุพบนพีการคพนาคพที่
สรดวก ปลอดาัย 
 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

79 โครงการก่อสร้างที่อ่าน
หนังสือพิพพ์ หพู่ที่ 1 

เพื่อเป็นแหล่งที่จรเสริพ 
สร้างลักษณรนิสัยรักการ
อ่านแลรติดตาพึ่าวสาร
ึ้อพูล 

ก่อสร้างที่อ่าน
หนังสือพิพพ์ 1 แห่ง 

- 200,000 - - - จ้านวนที่อ่าน
หนังสือพิพพ์ที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

บุพบนพีแหล่งที่จรเสริพ 
สร้างลักษณรนิสัยรักการ
อ่าน การติดตาพึ้อพูลฯ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

80 โครงการก่อสร้างราง
รรบายน ้า คสล. (บ้านนาง
จันทร์ - หพอรัญ) หพู่ที่ 1 

เพื่อไพ่ให้น ้าท่วพึัง สาพารถ
รรบายน ้าในบ่วงฤดูฝนได้ 

ก่อสร้างรางรรบายน ้า  
คสล. 1 แห่ง  150 พ. 

- - - 300,000 - ควาพยาวึอง
รางรรบายน ้าที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

บุพบนพีการรรบายน ้า ที่ดี อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

81 โครงการก่อสร้างดาดล้า
เหพือง คสล. หพู่ที่1 สาย
นาลุ่พ (นานายอารีย์ ธนร
วงค์) 

เพื่อให้การส่งแลรการ
รรบายน ้าพีปรรสิทธิาาพ
ยิ่งึ้ น 

ก่อสร้างดาดล้าเหพือง 
คสล.  จ้านวน 1 แห่ง 
150 พ. 

- 200,000 - - - ควาพยาวึองล้า
เหพืองที่สร้างได้ 

บุพบนพีการส่งน ้า แลรพี
การรรบายน ้าใน
การเกษตรดีึ้ น 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

82 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หพู่ที่ 1 (บ้านนาย   
กิติพงษ์ - นายสวัสดิ์ ซาง

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ปรับปรุงไหล่สายห้วย
ค้า 1สาย ึนาด 
0.5x1700x0.15 พ.  

- 200,000 - - - ควาพยาวึอง
รรยรทางที่สร้าง
ได้ 

บุพบนพีการคพนาคพที่
สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารต้าบลน ้าเก๋ียน 78 

 

แบบ ผ.02 
นา ) 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารต้าบลน ้าเก๋ียน 79 

 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบงิอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันารรบบสาธารณูปโาค สาธารณูปการ แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อพแซพ บ้ารงุรักษารรบบคพนาคพ รรบบปรรปา ไฟฟ้า รรบบรรบายน ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

83 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายนาห้วยค้า  
(บ้านลุงเพ็ด- นายบุญบู) 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ก่อสร้างถนน คสล.
จ้านวน 1 สาย 100 พ. 
 

- 500,000 - - - ควาพยาวึอง
รรยรทางที่สร้างได้ 

บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 
 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

84 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนน คสล. (สายสวน 
นายเอก - นานายอ้านวย) 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ก่อสร้างถนน คสล.
จ้านวน 1 สาย 100 พ. 
 

- 500,000 - - - ควาพยาวึอง
รรยรทางที่สร้างได้ 

บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 
 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

85 โครงการก่อสร้าง ปรับ 
ปรุงลานกีฬา หพู่ที่ 1 

เพื่อให้บุพบนพีสถานที่จัด
กิจกรรพที่สรดวก ปลอดาัย 

ก่อสร้างปรับปรุงลาน
กีฬา  จ้านวน  1 แห่ง 

- - - - 300,000 จ้านวนลานกีฬาที่
ได้รับการปรับปรุง 

บุพบนพีสถานที่จัด
กิจกรรพ ที่สรดวก
ปลอดาัยได้พาตรฐาน 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

86 โครงการก่อสร้างลานกีฬา 
พร้อพอุปกรณ์การออก
ก้าลังกาย หพู่ที่ 2 

เพื่อให้บุพบนได้พีสถานที่
ออกก้าลังกาย 

สร้างลานออกก้าลังกาย 
1 แห่ง พร้อพอุปกรณ์ 

- - 150,000 - - จ้านวนลานออก
ก้าลังกาย ที่สร้าง
ได้  

ปรรบาบนพีสถานที่
ออกก้าลังกาย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

87 โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล.หพู่ที่ 2 (สวนนาย
บวน  กุลกัลไบย - นาย
สพบูรณ์  จันต๊รสาร) 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ก่อสร้างถนน คสล.
ึนาด 4x200x0.15 พ. 
 

- 200,000 - - - ควาพยาวึอง
รรยรทางที่สร้างได้ 

บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 
 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 
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แบบ ผ.02  

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบงิอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันารรบบสาธารณูปโาค สาธารณูปการ แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อพแซพ บ้ารงุรักษารรบบคพนาคพ รรบบปรรปา ไฟฟ้า รรบบรรบายน ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

88 โครงการปรับปรุง
หอปรรบุพปรรจ้าหพู่บ้าน 
หพู่ที่ 2 

เพื่อรองรับาารกิจึองบุพบน 
เบ่น การจัดปรรบุพ จัด
กิจกรรพต่างๆ ในหพู่บ้าน 

ก่อสร้างปรับปรุง
หอปรรบุพ 1 แห่ง 

- 200,000 - - - จ้านวนหอปรรบุพที่
ได้ปรับปรุง 

พีสถานที่จัดกิจกรรพ
ต่างๆ ึองบุพบน 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

89 โครงการปรับปรุง 
หอกรรจายึ่าว หพู่ที่ 2 

เพื่อให้ปรรบาบนได้รับึ้อพูล
ึ่าวสารโดยทั่วถ้ง 

ปรับปรุงหอกรรจาย
ึ่าว 1 แห่ง 

- - - 200,000 - จ้านวนหอกรรจาย
ึ่าวที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

ปรรบาบนได้รับ
ึ่าวสารโดยทั่วถ้ง 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

90 โครงการก่อสร้างราง
รรบายน ้า คสล. พร้อพฝา
เหล็ก หพู่ที่ 2  (สายบ้าน
นายปรรสิทธ์ิ ดีอุต - บ้าน
นายพิบูลย์ อุดอ้าย) 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ก่อสร้างถนน คสล.
ึนาด 4x200x0.15 พ. 
 

- - - 250,000 - ควาพยาวึองราง
รรบายน ้าที่สร้างได้ 

บุพบนพีการรรบาย
น ้า  ที่ดี 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

91 โครงการึุดเจารบ่อ
บาดาล หพู่ที่ 2 

เพื่อให้ปรรบาบนพีน ้า
อุปโาค/บริโาคอย่าง
พอเพียง 

ึุดเจารบ่อบาดาล
จ้านวน  1 แห่ง 

- - 400,000 - - จ้านวนบ่อบาดาล  
ที่ึุดเจาร 

ปรรบาบนพีน ้า 
อุปโาค /บริโาค
เพียงพอ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

92 โครงการปรับปรุงึยาย
ไหล่ถนน หพู่ที่ 1,2,3,4,5 
 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ึยายไหล่ทางถพดิน - 300,000 - - - ควาพยาวึองไหล่ 
ถนนที่ปรับปรุงได้ 

บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารต้าบลน ้าเก๋ียน 81 

 

แบบ ผ.02 ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบงิอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันารรบบสาธารณูปโาค สาธารณูปการ แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อพแซพ บ้ารงุรักษารรบบคพนาคพ รรบบปรรปา ไฟฟ้า รรบบรรบายน ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

93 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หพู่ที่ 2 (นานางแก้ว ธนูสนธ์ 
- สวนนายวิบาญ) 

เพื่อให้บุพบนได้รับ
ควาพสรดวกปลอดาัย
ในการคพนาคพ 

ก่อสร้างถนน คสล. 
จ้านวน 1 สาย 
ยาว 200 พ. 

- 200,000 - - - ควาพยาว 
ึองรรยร 
ทางที่สร้างได้ 

บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

94 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หพู่ที่ 3 (สายห้วยกุ๊ก) 

เพื่อให้บุพบนได้รับ
ควาพสรดวกปลอดาัย
ในการคพนาคพ 

ก่อสร้างถนน คสล. 
จ้านวน 1 สาย 
ยาว 200 พ. 

200,000 200,000 - - - ควาพยาว 
ึองรรยร 
ทางที่สร้างได้ 

บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

95 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หพู่ที่3 (สายห้วยริน สวนนาย
โยธิน - ท้านบดินสรรห้วย
ริน) 

เพื่อให้บุพบนได้รับ
ควาพสรดวกปลอดาัย
ในการคพนาคพ 

ก่อสร้างถนน คสล. 
จ้านวน 1 สาย 
ยาว 150 พ. 

250,000 - - - - ควาพยาว 
ึองรรยร 
ทางที่สร้างได้ 

บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

96 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หพู่ที่3 (สายบ้านนายสุทธิ
พงษ์ ธนรวงค์ -ตลาด
ยางพารา) 

เพื่อให้บุพบนได้รับ
ควาพสรดวกปลอดาัย
ในการคพนาคพ 

ก่อสร้างถนน คสล. 
จ้านวน 1 สาย 
ยาว 150 พ. 

- - - 250,000 - ควาพยาวึอง
ถนน 

บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

97 โครงการก่อสร้างรางรรบาย
น ้า คสล. หพู่ 3  
(บริเวณหน้าบ้าน นายเกษพ 
ดีอินต๊ร - นายพนตรี ใจฝั้น ) 

เพื่อให้รรบบรรบายน ้า 
พีปรรสิทธิาาพยิ่งึ้ น 

รางรรบายน ้า คสล. 
1 แห่ง  กว้าง 0.30 
พ. ล้ก 0.30 พ. หนา 
0.10 พ. ยาว 160 
พ. 

- - 250,000 - - ควาพยาวราง
รรบายน ้า ที่ได้ 
รับการก่อสร้าง 

พีรรบบรรบายน ้า 
ที่พีปรรสิทธิาาพ 
น ้าไพ่ท่วพึัง 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารต้าบลน ้าเก๋ียน 82 

 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบงิอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันารรบบสาธารณูปโาค สาธารณูปการ แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อพแซพ บ้ารงุรักษารรบบคพนาคพ รรบบปรรปา ไฟฟ้า รรบบรรบายน ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

98 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หพู่ 3 (สายสวน
นายทูล - นายพล ดีพูลพ่ัง 
ดอยจอพหพอก) 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ก่อสร้างถนน คสล. 
จ้านวน 1 สาย 
ยาว 100 พ. 

100,000 - - - - ควาพยาวึอง
รรยรทางที่สร้างได้ 

บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

99 โครงการวางท่อรรบายน ้า 
คสล. สาย ห้วยกุ๊ก  
หพู่ที่ 3 

เพื่อให้รรบบรรบายน ้า 
พีปรรสิทธิาาพยิ่งึ้ น 

วางท่อรรบาย 
น ้า 1 แห่ง 

50,000 - - - - ควาพยาวท่อรรบาย
น ้า ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

พีรรบบรรบายน ้า 
ที่พีปรรสิทธิาาพ 
น ้าไพ่ท่วพึัง 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

100 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หพู่ที่ 3 (สายบ้าน
นายนุาาพ  ดีจันตา) 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ก่อสร้างถนน คสล. 
จ้านวน 1 สาย 
ยาว 50 พ. 

- - - 100,000 - ควาพยาวึองรรยร 
ทางที่สร้างได้ 

บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

101 โครงการก่อสร้างตลาดรับ 
ซื อ-ึายผลผลิตทาง
การเกษตร ยางพารา หพู่
ที่ 4 

เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ 
บริการซื อึายยางพารา 
ที่เป็นรรบบ แก่ปรรบาบน 

ตลาดรับซื อึาย
ผลผลิตทาง
การเกษตร กว้าง 
15 พ. ยาว 20 พ. 
หนา 0.15 พ. 
จ้านวน 1 แห่ง 

- - 400,000 - - จ้านวนตลาดรับซื อ
ึายผลผลิตทาง
การเกษตรยางพารา  

พีศูนย์กลางซื อึาย 
ยางพาราที่เป็นรรบบ 
แก่ปรรบาบน 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

102 โครงการก่อสร้างหลังคา
คลุพ ลานออกก้าลังกาย 
หพู่ที่ 4 

เพื่อให้ปรรบาบนพีสถาน 
ที่ออกก้าลังกาย 

หลังคาคลุพลาน
กีฬา กว้าง 6 พ. 
ยาว 12 พ. สูง2.50 
พ.จ้านวน 1 แห่ง 

- - 250,000 - - ก่อสร้างหลังคาคลุพ
ลานกีฬา 1 แห่ง 

ปรรบาบนพีสถานที่ 
จัดกิจกรรพต่างๆ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารต้าบลน ้าเก๋ียน 83 

 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบงิอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันารรบบสาธารณูปโาค สาธารณูปการ แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อพแซพ บ้ารงุรักษารรบบคพนาคพ รรบบปรรปา ไฟฟ้า รรบบรรบายน ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

103 โครงการก่อสร้างห้องน ้า 
สาธารณรหพู่บ้าน หพู่ที่ 
4 

เพื่ออ้านวยควาพสรดวก 
ให้กับผู้เึ้าปรรบุพ แลรผู้ที่
พาร่วพกิจกรรพต่างๆ 
 

สร้างห้องน ้า
สาธารณร จ้านวน 1 
แห่ง 

- - 350,000 - - จ้านวนห้องน ้าที่
ก่อสร้างได้ 

ผู้ที่พาปรรบุพได้รับ 
ควาพสรดวกในการใบ้
ห้องน ้า 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

104 โครงการก่อสร้างวางท่อ
รรบายน ้า คสล. หพู่ที่ 4 
(บ้านนายณัฐเสถียร) 

เพื่อให้รรบบรรบายน ้า 
พีปรรสิทธิาาพยิ่งึ้ น 

ก่อสร้างรางรรบายน ้า  
คสล. 1 แห่ง   

- 100,000 - - - ควาพยาวรางรรบาย
น ้าที่ได้รับการก่อสร้าง 

พีรรบบรรบายน ้า ที่พี
ปรรสิทธิาาพ น ้าไพ่
ท่วพึัง 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

105 โครงการปรับปรุงรรบบ
ปรรปาหพู่บ้าน หพู่ที่ 4 

เพื่อให้พีน ้าปรรปาสรอาด 
ไว้บริโาคแลรพอเพียง 

ปรับปรุงรรบบปรรปา
หพู่บ้าน 1 แห่ง 

- - 350,000 - - จ้านวนรรบบปรรปา  
ที่ปรับปรุงได้ 

พีน ้าปรรปาที่สรอาด 
แลรเพียงพอส้าหรับ
ราษฎรในพื นที่ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

106 โครงการก่อสร้างร้าน
จ้าหน่ายสินค้าบุพบน หพู่
ที่ 4 

เพื่อให้บุพบนพีสถานที่ 
จ้าหน่ายสินค้า 

ก่อสร้างร้านจ้าหน่าย 
สินค้าบุพบน จ้านวน 
1 แห่ง 

- 200,000 - - - จ้านวนร้านจ้าหน่าย
สินค้าที่สร้างได้ 

ปรรบาบนพีสถานที่ 
จ้าหน่ายสินค้า 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

107 โครงการถพดินไหล่ถนน 
หพู่ที่ 4 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ถพไหล่ถนน 
จ้านวน  1 สาย 

- 100,000 - - - ควาพยาวไหล่ถนน 
ที่ได้รับการก่อสร้าง 

บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

108 โครงการปรับปรุงหอ
กรรจายึ่าว หพู่ที่ 4 

เพื่อให้ปรรบาบนได้รับ 
ึ้อพูลึ่าวสาร โดยทั่วถ้ง 

ปรับปรุงหอกรรจาย 
ึ่าว จ้านวน 1 แห่ง 

- 50,000 - - - จ้านวนหอกรรจายึ่าว
ที่ได้รับการปรับปรุง 

ปรรบาบนได้รับึ้อพูล
ึ่าวสารโดยทั่วถ้ง 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารต้าบลน ้าเก๋ียน 84 

 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบงิอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันารรบบสาธารณูปโาค สาธารณูปการ แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อพแซพ บ้ารงุรักษารรบบคพนาคพ รรบบปรรปา ไฟฟ้า รรบบรรบายน ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

109 โครงการึยายเึตไฟฟ้า 3 
เฟส สู่ฟาร์พบุพบน หพู่ที่ 4 

เพื่อให้ปรรบาบนพีไฟ้ฟ้า 
ใบ้ในการเกษตรอย่างพอ 

ึยายเึตไฟฟ้า 
3 เฟส จ้านวน 1  

- 200,000 - - - ควาพยาวึองรรยร 
ทางที่สร้างได้ 

บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

110 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หพู่ที่ 4 (สวนนายสด 
- ห้วยต้นฐี) 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ก่อสร้างถนน คสล. 
จ้านวน 1 สาย 
ยาว 150 พ. 

- - - - 200,000 ควาพยาวึอง
รรยรทาง ที่สร้างได้ 

บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

111 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หพู่ที่ 4 (สวนนาง
เครือวัลย์ - ห้วยต้นฐี สวน
นายทวี) 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ก่อสร้างถนน คสล. 
จ้านวน 1 สาย 
ยาว 150 พ. 

- - - - 200,000 ควาพยาวึอง
รรยรทาง ที่สร้างได้ 

บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

112 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หพู่ที่ 4 (สวนนาง
เครือวัลย์-หนองสรลาบ) 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ก่อสร้างถนน คสล. 
จ้านวน 1 สาย 
ยาว 150 พ. 

- 200,000 - - - ควาพยาวึอง
รรยรทาง ที่สร้างได้ 

บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

113 โครงการก่อสร้างปรับปรุง 
หอปรรบุพหพู่บ้าน บ้าน
ใหพ่สันติสุึ หพู่ที่ 5 

เพื่ออ้านวยควาพสรดวก
ให้กับผู้เึ้าปรรบุพ แลรผู้
ที่พาร่วพกิจกรรพต่างๆ  
ที่หอปรรบุพ 

ก่อสร้าง ปรับปรุงลาน
หอปรรบุพหพู่ 
บ้าน  1 แห่ง 

- 300,000 - - - จ้านวนลาน
หอปรรบุพที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

สาพารถอ้านวยควาพ 
สรดวกแก่ผู้พาปรรบุพ
ได้ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

114 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หพู่ที่ 5 สายดอยดัง 
(สวนนายบาติ - นายึ้อ) 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ก่อสร้างถนน คสล. 
จ้านวน 1 สาย 
ยาว 150 พ. 

200,000 - - - - ควาพยาวึอง
รรยรทาง ที่สร้างได้ 

บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารต้าบลน ้าเก๋ียน 85 

 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบงิอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันารรบบสาธารณูปโาค สาธารณูปการ แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อพแซพ บ้ารงุรักษารรบบคพนาคพ รรบบปรรปา ไฟฟ้า รรบบรรบายน ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

115 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หพู่ที่ 5 สายก่ิวพ่วง (สวน
นายสพบูรณ์ - นายผ่อง) 

เพื่อให้บุพบนได้รับ
ควาพสรดวกปลอดาัย
ในการคพนาคพ 

ก่อสร้างถนน คสล. 
จ้านวน 1 สาย 
ยาว 150 พ. 

200,000 - - - - ควาพยาวึองรรยรทาง 
ที่สร้างได้ 

บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

116 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หพู่ที่5 สายห้วยเป้า (สวน
นายบัง - นายาาส) 

เพื่อให้บุพบนได้รับ
ควาพสรดวกปลอดาัย
ในการคพนาคพ 

ก่อสร้างถนน คสล. 
จ้านวน 1 สาย 
ยาว 200 พ. 

250,000 - - - - ควาพยาวึองรรยรทาง 
ที่สร้างได้ 

บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

117 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หพู่ที่5 สายห้วยตาดน้อย 
(สวนนายจันทร์ - นายทอง) 

เพื่อให้บุพบนได้รับ
ควาพสรดวกปลอดาัย
ในการคพนาคพ 

ก่อสร้างถนน คสล. 
จ้านวน 1 สาย 
ยาว 100 พ. 

150,000 - - - - ควาพยาวึองรรยรทาง 
ที่สร้างได้ 

บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

118 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หพู่ที่5 สายปางขอน (สวน
นายพุฒ ดีวงค์ - นายจรัญ) 

เพื่อให้บุพบนได้รับ
ควาพสรดวกปลอดาัย
ในการคพนาคพ 

ก่อสร้างถนน คสล. 
จ้านวน 1 สาย 
ยาว 150 พ. 

200,000 - - - - ควาพยาวึองรรยรทาง 
ที่สร้างได้ 

บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

119 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หพู่ที่5  (สายสวนนายจรัญ  
ดีสม -นายสุเทพ) 

เพื่อให้บุพบนได้รับ
ควาพสรดวกปลอดาัย
ในการคพนาคพ 

ก่อสร้างถนน คสล. 
จ้านวน 1 สาย 
ยาว 150 พ. 

200,000 - - - - ควาพยาวึองรรยรทาง 
ที่สร้างได้ 

บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

120 โครงการก่อสร้างรางรรบาย
น ้า คสล. หพู่ที่ 5 (บ้านนาง
สาคร เก๋ียนค้า - นายสพบุญ 
ดีวุฒิ) 

เพื่อให้รรบบรรบายน ้า 
พีปรรสิทธิาาพยิ่งึ้ น 

ก่อสร้างรางรรบาย
น ้า คสล. 1 แห่ง 
ยาว 200 พ. 

- 200,000 - - - ควาพยาวรางรรบายน ้า
ที่ได้รับการก่อสร้าง 

พีรรบบรรบายน ้าที่พี
ปรรสิทธิาาพ น ้าไพ่
ท่วพึัง 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารต้าบลน ้าเก๋ียน 86 

 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบงิอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันารรบบสาธารณูปโาค สาธารณูปการ แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อพแซพ บ้ารงุรักษารรบบคพนาคพ รรบบปรรปา ไฟฟ้า รรบบรรบายน ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

121 โครงการวางท่อรรบายน ้า 
คสล. หพู่ที่ 5 (สายห้วยตาด
น้อย) 

เพื่อให้รรบบรรบายน ้า 
พีปรรสิทธิาาพยิ่งึ้ น 

วางท่อรรบายน ้า คสล. 1 
แห่ง ยาว 200 พ. 

50,000 - - - - ควาพยาวท่อ
รรบายน ้าที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

พีรรบบรรบายน ้าที่พี
ปรรสิทธิาาพ น ้าไพ่
ท่วพึัง 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

122 โครงการก่อสร้างรางรรบาย
น ้า คสล. หพู่ที่ 5 (หอปรร 
บุพ ถ้งสี่แยก หพู่ 2 - หพู่ 5) 

เพื่อให้รรบบรรบายน ้า 
พีปรรสิทธิาาพยิ่งึ้ น 

ก่อสร้างรางรรบายน ้า 
คสล. 1 แห่ง 
ยาว 200 พ. 

- 200,000 - - - ควาพยาวราง
รรบายน ้าที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

พีรรบบรรบายน ้าที่พี
ปรรสิทธิาาพ น ้าไพ่
ท่วพึัง 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

123 โครงการก่อสร้างปรับ ปรุง
ถนนหพู่ที่ 5 (โรยหินคลุก
ดอยดัง - พ่อนหินแก้ว) 

เพื่อให้บุพบนได้รับ
ควาพสรดวกปลอดาัย
ในการคพนาคพ 

ก่อสร้างถนน คสล. 
จ้านวน 1 สาย 
ยาว 150 พ. 

- - - - 200,000 ควาพยาวึอง
รรยรทาง ที่สร้าง
ได้ 

บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

124 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หพู่ที่ 5 (ห้วยโป่งจี  - สวน 
อ.สุริยันต์) 

เพื่อให้บุพบนได้รับ
ควาพสรดวกปลอดาัย
ในการคพนาคพ 

ก่อสร้างถนน คสล. 
จ้านวน 1 สาย 
ยาว 100 พ. 

- 200,000 - - - ควาพยาวึอง
รรยรทาง ที่สร้าง
ได้ 

บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

125 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง
อาคารพิพิธาัณฑ์บุพบน 
ต้าบลน ้าเก๋ียน 

เพื่อปรับปรุงสถานที่ 
ให้พีควาพปลอดาัย 
แลรสรดวกต่อผู้เึ้าบพ 

พิพิธาัณฑ์บุพบนต้าบลน ้า
เก่ียน 

- 100,000 - - - สถานที่ที่ปรับปรุง ปรรบาบนพี 
พิพิธาัณฑ์บุพบน 
ที่ได้พาตรฐาน 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

126 โครงการก่อสร้างก้าแพง 
คสล. กั นดิน ถนนสาย พ.2 
- พ.3 (บริเวณนา นายจรัส  
ดีปินตา) 

เพื่อก่อสร้างก้าแพง 
คสล. กั นดิน 

ก้าแพง คสล. ถนนสาย พ.2 
- พ.3 (บริเวณนา นายจรัส 
ดีปินตา) 1x4 พ. พร้อพเท
คอนกรีตไหล่ทาง 

- 260,000 - - - ควาพยาวึอง
ก้าแพง 

ปรรบาบนพีก้าแพง 
คสล. 
ไว้ใบ้กันดิน 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบงิอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันารรบบสาธารณูปโาค สาธารณูปการ แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อพแซพ บ้ารงุรักษารรบบคพนาคพ รรบบปรรปา ไฟฟ้า รรบบรรบายน ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

127 โครงการก่อสร้างปรับปรุง 
ซ่อพแซพหอกรรจายึ่าว 
รรบบเสียงตาพสาย 

เพื่อให้ปรรบาบนในต้าบล
น ้าเก๋ียนติดตาพึ่าวสารได้
สรดวกแลรรวดเร็ว 

ปรับปรุงหอกรรจาย
ึ่าว รรบบเสียงตาพ
สาย 6 แห่ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนหอกรรจาย
ึ่าวที่ปรับปรุง 

ปรรบาบนต้าบลน ้าเก๋ียน
สาพารถรับรู้ึ้อพูล
ึ่าวสาร ได้อย่างรวดเร็ว 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

128 โครงการก่อสร้าง 
หอกรรจายึ่าว หพู่ที่ 1 

เพื่อให้ปรรบาบนได้รับ
ึ่าวสารโดยทั่วถ้ง 

ก่อสร้างหอกรรจาย  
ึ่าว 1 แห่ง 

- 20,000 - - - จ้านวนหอกรรจาย
ึ่าวที่ก่อสร้าง 

ปรรบาบนได้รับึ่าวสาร
โดยทั่วถ้ง 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

129 โครงการก่อสร้างคุ้พ
หพู่บ้าน แต่ลรหพวด  
หพู่ที่ 1 

เพื่อบอกแนวเึต, การ
แบ่งงานึองแต่ลรหพู่บ้าน 

ก่อสร้างคุ้พหพู่บ้าน 
แต่ลรหพวด หพู่ที่ 1 

- 20,000 - - - จ้านวนคุพที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

ทราบแนวพิกัดที่บัดเจน 
แลรแบ่งการท้างานึอง
แต่ลรหพวดได้ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

130 โครงการวางท่อปรรปา 
จากห้วยเต๋ย - ตลาดรับ
ซื อยางพารา หพู่ที่ 1 

เพื่อปรรบาบน พี
น ้าปรรปาใบ้ อุปโาค 
บริโาค อย่างทั่วถ้ง 

วางท่อปรรปา จาก
ห้วยเต๋ย - ตลาดรับ
ซื อยางพารา หพู่ที่ 1 

- - - 100,000 - จ้านวนรรยรทาง ที่
วางท่อปรรปาได้ 

พีน ้าปรรปาที่สรอาด 
แลรเพียงพอส้าหรับ
ราษฎรในพื นที่ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

131 โครงการก่อสร้างสรพาน
ึ้าพล้าเหพือง นานายติ๊บ 
ธนรวงค์ หพู่ที่ 1 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ก่อสร้างสรพาน 
คสล.1 แห่ง 
 

- - - - 100,000 จ้านวนสรพานที่
สร้างได้ 

บุพบนพีการคพนาคพที่
สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

132 โครงการึยายไหล่ทาง  
ถนนสายกลาง - ห้วยค้า
หพู่ที่ 1 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ึยายไหล่ทาง ลูกรัง
หรือหินคลุก 

- - - 100,000 - จ้านวนควาพยาว 
ไหล่ทางถนนที่สร้าง 

ปรรบาบนได้รับควาพ 
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบงิอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันารรบบสาธารณูปโาค สาธารณูปการ แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อพแซพ บ้ารงุรักษารรบบคพนาคพ รรบบปรรปา ไฟฟ้า รรบบรรบายน ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

133 โครงการก่อสร้างดาดล้า
เหพือง คสล. สายบ้านลุง
แสน หพู่ที่ 1   

เพื่อให้บุพบนพีการ
รรบายน ้าที่ดี 

ก่อสร้างดาดล้า
เหพือง 

- - - 200,000 - ควาพยาวึองดาด
ล้าเหพืองที่สร้างได้ 

บุพบนพีการรรบายน ้าที่
ด ี

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

134 ก่อสร้างท่อส่งน ้าเพื่อ
การเกษตร หพู่ที่ 1 

เพื่อให้ปรรบาบน พีน ้าใน
การเกษตร เพียงพอ 

ก่อสร้างท่อส่งน ้า - - - - 100,000 ควาพยาวึองท่อส่ง
น ้าที่สร้างได้ 

ปรรบาบน พีน ้าใน
การเกษตร เพียงพอ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

135 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สาพแยกห้วยค้า - 
ล้าน ้าเก๋ียน หพู่ที่ 1 (นา
นายเสน่ห์ จิตพรโน) 

เพื่อให้บุพบนได้ รับควาพ
สรดวกปลอด าัยในการ
คพนาคพ 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ึนาด 1 แห่ง 

- - - - 100,000 ควาพยาว 
ึองรรยรทาง ที่
สร้างได้ 

บุพบนพีการคพนาคพที่ 
สรดวกปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

136 โครงการก่อสร้างฝาราง
รรบายน ้าเหล็ก หพู่ที่ 2 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ก่อสร้างฝาราง
รรบายน ้าเหล็ก  

- - - 50,000 - จ้านวนึองฝารร 
บายเหล็กที่สร้างได้ 

บุพบนพีการคพนาคพที่ 
สรดวกปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

137 โครงการก่อสร้างฝาย
บรลอน ้า ล้าน ้าเก๋ียน 
บริเวณสวน อ.โบติ หพู่ที่ 2 

เพื่อให้ปรรบาบนพีน ้า
อุปโาค/บริโาคอย่าง
พอเพียง 

ก่อสร้างฝายบรลอน ้า 
ล้าน ้าเก๋ียน 

- - - - 100,000 จ้านวนฝายบรลอ
น ้าที่ก่อสร้าง 

ปรรบาบนพีน ้าอุปโาค/
บริโาคอย่างพอเพียง 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

138 โครงการึยายไหล่ทาง 
สายปางึอน หพู่ที่ 2 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ึยายไหล่ทาง ถนน
พื นที่ หพู่ที่2 

- - - - 50,000 ควาพยาว ึองไหล่
ทาง ที่สร้างได้ 

บุพบนพีการคพนาคพที่ 
สรดวกปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบงิอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันารรบบสาธารณูปโาค สาธารณูปการ แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อพแซพ บ้ารงุรักษารรบบคพนาคพ รรบบปรรปา ไฟฟ้า รรบบรรบายน ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

139 โครงการึยายไหล่ทาง 
บริเวณไร่ลุงเคี่ยน หพู่ที่ 2 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ึยายไหล่ทาง ถนน
พื นที่ หพู่ที่2 

- - - - 50,000 ควาพยาว ึองไหล่
ทาง ที่สร้างได้ 

บุพบนพีการคพนาคพที่ 
สรดวกปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

140 โครงการึยายไหล่ทาง 
สายพ่อนปู่เปี๊ย หพู่ที่ 2 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ึยายไหล่ทาง ถนน
พื นที่ หพู่ที่2 

- - - - 50,000 ควาพยาว ึองไหล่
ทาง ที่สร้างได้ 

บุพบนพีการคพนาคพที่ 
สรดวกปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

141 โครงการึยายไหล่ทาง 
สายเึียงเก๊าดู่ หพู่ที่ 2 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ึยายไหล่ทาง ถนน
พื นที่ หพู่ที่2 

- - - - 50,000 ควาพยาว ึองไหล่
ทาง ที่สร้างได้ 

บุพบนพีการคพนาคพที่ 
สรดวกปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

142 โครงการปรับปรุง รรบบ
ปรรปาหพู่บ้าน หพู่ที่ 2 

เพื่อให้ปรรบาบนพีน ้า
อุปโาค/บริโาคอย่าง
พอเพียง 

รรบบปรรปาหพู่บ้าน 
หพู่ที่ 2 

- - 350,000 
 

- - ปรับปรุงรรบบ 
ปรรปา 1 แห่ง 

ปรรบาบนพีน ้าอุปโาค/
บริโาคอย่างพอเพียง 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

143 โครงการก่อสร้างสรพาน
ึ้าพคลองบลปรรทาน สาย
นากลาง หพู่ที่ 2 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ก่อสร้างสรพาน 
คสล.1 แห่ง 
 

- - - - 100,000 จ้านวนสรพานที่
สร้างได้ 

บุพบนพีการคพนาคพที่
สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

144 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกจากนานายอ้านวย  
ใจจันทร์ - สวนนายนิกร  
สอนสีดา หพู่ที่ 2 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ถนนหินคลุก กว้าง 4 
พ. ยาว 500 พ. 

- - - - 100,000 รรยรทางถนน บุพบนพีการคพนาคพที่
สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบงิอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันารรบบสาธารณูปโาค สาธารณูปการ แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อพแซพ บ้ารงุรักษารรบบคพนาคพ รรบบปรรปา ไฟฟ้า รรบบรรบายน ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

145 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายห้วยค้า จากไร่
นายบัยบนร ดีพูลพ่ัง - นา
นายบุญบู 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ถนน คสล.สายห้วยค้า 
จากไร่นายบัยบนร ดี
พูลพ่ัง - นานายบุญบู 

- - - - 100,000 รรยรทางถนน บุพบนพีการคพนาคพที่
สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

146 โครงการึยายไหล่ทางหพู่
ที่ 2 สบห้วยเบี ย ถ้งก่ิว
เครือปู้ 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ึยายไหล่ทาง ถนน
พื นที่ หพู่ที่2 

- - - - 50,000 ควาพยาว ึองไหล่
ทาง ที่สร้างได้ 

บุพบนพีการคพนาคพที่ 
สรดวกปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

147 โครงการวางท่อปรรปา 
PVC หพู่ที่ 3 จากบ้านนาย
วิบาญ กุลกันบัย - สรร
ก๊อดนาพน 

เพื่อให้ปรรบาบนพีน ้า
เพียงพอต่อการใบ้
อุปโาค บริโาค 

ท่อปรรปา PVC  หพู่ที่ 
2 จากบ้านนายวิบาญ 
กุลกันบัย - สรรก๊อด
นาพน 

- - - 100,000 - ควาพยาวท่อ
ปรรปา 

ปรรบาบนในหพู่บ้านพี
น ้าใบ้เพียงพอต่อการ
อุปโาคบริโาค 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

148 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ทางเึ้าห้วยึยอพ 
หพู่ที่ 3 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ถนน คสล.หพู่ที่2 
กว้าง 4 พ. ยาว 500 
พ. 

- - - - 50,000 ควาพยาวึองถนน  บุพบนพีการคพนาคพที่ 
สรดวกปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

149 โครงการึยายไหล่ทาง 
คสล. หพู่ที่ 3 ดอยป่าต้ง - 
ปู่แตน 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ึยายไหล่ทาง คสล.  
หพู่ที่3 

- - - 50,000 - ควาพยาว ึองไหล่
ทาง ที่สร้างได้ 

บุพบนพีการคพนาคพที่ 
สรดวกปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

150 โครงการปรับปรุงรรบบ
ปรรปาหพู่บ้าน หพู่ที่ 3  

เพื่อให้ปรรบาบนพีน ้า
อุปโาค/บริโาคอย่าง
พอเพียง 

รรบบปรรปาหพู่บ้าน 
หพู่ที่ 3 

- - 350,000 - - ปรับปรุงรรบบ 
ปรรปา 1 แห่ง 

ปรรบาบนพีน ้าอุปโาค/
บริโาคอย่างพอเพียง 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบงิอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันารรบบสาธารณูปโาค สาธารณูปการ แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อพแซพ บ้ารงุรักษารรบบคพนาคพ รรบบปรรปา ไฟฟ้า รรบบรรบายน ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

151 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หพู่ที่ 4 จากบ้าน
นายปรีบา หงส์ด้า - บ้าน
นายสพพงษ์  เบื อสาร 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ถนน คสล.หพู่ที่ 4 
กว้าง 4 พ. 

- - - 50,000 - ควาพยาวึองถนน  บุพบนพีการคพนาคพที่ 
สรดวกปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

152 ก่อสร้างแผงกั นถนน หพู่ 4 
สายหน้าบ้านนางจันทร์สพ  

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

แผงกั นถนน - - - - 50,000 ควาพยาวแผงกั น
ถนน 

บุพบนพีการคพนาคพที่ 
สรดวกปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

153 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หพู่ที่ 4 ทางเึ้า
หอปรรบุพปรรจ้าหพู่บ้าน 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ถนน คสล.หพู่ที่ 4 
กว้าง 4 พ. 

- - - 50,000 - ควาพยาวึองถนน  บุพบนพีการคพนาคพที่ 
สรดวกปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

154 โครงการก่อสร้างดาดล้า
เหพือง คสล.หพู่ที่ 4  สาย
บ้านนายแสน นุเสน  

เพื่อให้บุพบนพีการ
รรบายน ้าที่ดี 

ก่อสร้างดาดล้า
เหพือง 

- - - 200,000 - ควาพยาวึองดาด
ล้าเหพือง 

บุพบนพีการรรบายน ้าที่
ด ี

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

155 โครงการปรับปรุง ซ่อพ 
แซพถนน หพู่ที่ 4 สาย
บ้านนายปรรสาท - สาพ
แยกหน้าวัดโป่งค้า  

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ซ่อพแซพถนน หพู่ที่ 
4 กว้าง 4 พ. 

- - - 50,000 - ควาพยาวึองถนน  บุพบนพีการคพนาคพที่ 
สรดวกปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

156 โครงการปรับปรุง ซ่อพ 
แซพถนน หพู่ที่ 4 สาย
บ้านนายนวล วงสี - บ้าน
นายวินัย  พหัสพันธ์  

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ซ่อพแซพถนน หพู่ที่ 
4 กว้าง 4 พ. 

- - - 50,000 - ควาพยาวึองถนน  บุพบนพีการคพนาคพที่ 
สรดวกปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบงิอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันารรบบสาธารณูปโาค สาธารณูปการ แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อพแซพ บ้ารงุรักษารรบบคพนาคพ รรบบปรรปา ไฟฟ้า รรบบรรบายน ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

157 โครงการปรับปรุงรรบบ
ปรรปาหพู่บ้าน หพู่ที่ 5 

เพื่อให้ปรรบาบนพีน ้า
อุปโาค/บริโาคอย่าง
พอเพียง 

รรบบปรรปาหพู่บ้าน 
หพู่ที่ 5 

- - 100,000 - - ปรับปรุงรรบบ 
ปรรปา 1 แห่ง 

ปรรบาบนพีน ้าอุปโาค/
บริโาคอย่างพอเพียง 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

158 โครงการปรับปรุงฝาปิดราง
รรบายน ้าที่บ้ารุด บ้านนาง
าาวิณี-บ้านนายปรรดิษฐ์ พิ
ยร หพู่ที่ 5 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ฝารางรรบายน ้ายาว 
15 พ.  

- - 30,000 - - รรยรทางึองฝา
รางรรบายน ้า 

บุพบนพีการคพนาคพที่ 
สรดวกปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

159 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หพู่ที่ 5 สายห้วยเป้า จาก
บ้านนายอ้านาจ -  นาย
บ้านเสนอ 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ถนน คสล.หพู่ที่5 
กว้าง 4 พ. ยาว 500 
พ. หนา 0.15 พ. 

- - - - 50,000 ควาพยาวึองถนน  บุพบนพีการคพนาคพที่ 
สรดวกปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

160 โครงการก่อสร้างรางรรบาย
น ้า คสล. หพู่ที่ 5 (จากบ้าน
นายาูพิ - บ้านนายเทวิน) 

เพื่อให้รรบบรรบายน ้า 
พีปรรสิทธิาาพยิ่งึ้ น 

ก่อสร้างรางรรบาย
น ้า คสล. 1 แห่ง 
ยาว 200 พ. 

- - - 100,000 - ควาพยาวราง
รรบายน ้าที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

พีรรบบรรบายน ้าที่พี
ปรรสิทธิาาพ น ้าไพ่ท่วพ
ึัง 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

161 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หพู่ที่ 5 (จากบ้านนายทวน 
เก๋ียนค้า – บ้านนายเนติาูพิ  
จินบู) 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ถนน คสล.หพู่ที่5จาก
บ้านนายทวน เก๋ียน
ค้า – บ้านนายเนติ
าูพิ  จินบู) กว้าง 4 
พ. ยาว 500 พ. หนา 
0.15 พ. 

- - - - 50,000 ควาพยาวึองถนน  บุพบนพีการคพนาคพที่ 
สรดวกปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบงิอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันารรบบสาธารณูปโาค สาธารณูปการ แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อพแซพ บ้ารงุรักษารรบบคพนาคพ รรบบปรรปา ไฟฟ้า รรบบรรบายน ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

162 โครงการวางท่อรรบายน ้า
หพู่ที่ 5 สายนาฮ้าง 

เพื่อให้รรบบรรบายน ้า พี
ปรรสิทธิาาพยิ่งึ้ น 

ก่อสร้างท่อรรบายน ้า 
คสล. 1 แห่ง 
ยาว 200 พ. 

- - - 1,000,000 - ควาพยาวราง
รรบายน ้าที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

พีรรบบรรบายน ้าที่พี
ปรรสิทธิาาพ น ้าไพ่
ท่วพึัง 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

163 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หพู่ที่ 5 (จากบ้าน
นายปรรสิทธ๋ิ  ึ่พแก้ว – 
บ้านหพอศักดิ์) 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ถนน คสล.หพู่ที่5 
(จากบ้านนายปรร
สิทธ๋ิ  ึ่พแก้ว – บ้าน
หพอศักดิ์) กว้าง 4 พ. 
ยาว 500 พ. หนา 
0.15 พ. 

- - - - 50,000 ควาพยาวึองถนน  บุพบนพีการคพนาคพที่ 
สรดวกปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

164 โครงการวางท่อ PVC จาก
นานายอ้านวย ใจจันทร์ - 
ปรรปาหพู่บ้าน หพู่ที่ 5 

เพื่อให้ปรรบาบนพีน ้า
เพียงพอต่อการใบ้อุปโาค 
บริโาค 

ท่อปรรปา PVC  หพู่ที่ 
5  

- - - 100,000 - ควาพยาวท่อ
ปรรปา 

ปรรบาบนในหพู่บ้านพี
น ้าใบ้เพียงพอต่อการ
อุปโาคบริโาค 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

165 โครงการก่อสร้างราง
รรบายน ้า คสล. หพู่ที่ 5 
(บริเวณหน้าบ้านนายพุฒ 
ดีอ่ินค้า - นายสพบูรณ์ ดี
วุฒิ) 

เพื่อให้รรบบรรบายน ้า พี
ปรรสิทธิาาพยิ่งึ้ น 
 

ก่อสร้างรางรรบายน ้า 
คสล. กว้าง 0.30 พ. 
ล้ก 0.30 พ. หนา 
0.10 พ. ยาว 160 พ. 
 

- - 250,000 - - ควาพยาวราง
รรบายน ้าที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

พีรรบบรรบายน ้าที่พี
ปรรสิทธิาาพ น ้าไพ่
ท่วพึัง 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

166 โครงการึยายไหล่ทาง 
คสล. หพู่ที่ 5 จากบ้าน
นายแก้ว ดีสีใส ถ้งสวนนาง
ไพบูรย์  จินบูล 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ (เบ็คึ้อ 61) 

ึยายไหล่ทาง คสล.  
หพู่ที่5  

- - - 50,000 - ควาพยาว ึองไหล่
ทาง ที่สร้างได้ 

บุพบนพีการคพนาคพที่ 
สรดวกปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารต้าบลน ้าเก๋ียน 94 

 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบงิอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันารรบบสาธารณูปโาค สาธารณูปการ แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อพแซพ บ้ารงุรักษารรบบคพนาคพ รรบบปรรปา ไฟฟ้า รรบบรรบายน ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

167 โครงการปรับปรุง ซ่อพแซพ
ถนน หพู่ที่ 4 (บ้านนายสันต์ 
ศรสีดา - บ้านนายเกียจ ดี
ดวงแก้ว) 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ปรับปรุงถนน หพู่ที่ 4 
 

- 200,000 - - - ควาพยาวึองถนนที่
ปรับปรุง 

บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

168 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หพู่ที่ 4 (สาพแยกบ้านนาย
แสนนุแสน – บ้านนายวรวุธ 
พูลฐี) 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ก่อสร้างถนน คสล. 
จ้านวน 1 สาย 
 

- - - 200,000 - ควาพยาวึอง
รรยรทาง ที่สร้างได้ 

บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

169 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หพู่ที่ 4 (สวนนางเครือวัลย์ - 
ห้วยต้นฐี สวนนายทวี) 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ก่อสร้างถนน คสล. 
จ้านวน 1 สาย 
ยาว 150 พ. 

- 200,000 - - - ควาพยาวึอง
รรยรทาง ที่สร้างได้ 

บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

170 โครงการก่อสร้างรางรรบาย
น ้า คสล. หพู่ที่ 5 (บริเวณ
หน้าหน้าหอปรรบุพหพู่บ้าน 
- บ้านนายผ่อง พหา
วงศนันท์) 

เพื่อให้รรบบรรบายน ้า 
พีปรรสิทธิาาพยิ่งึ้ น 
 

ก่อสร้างรางรรบายน ้า 
คสล. กว้าง 0.30 พ. 
ล้ก 0.30 พ. หนา 
0.10 พ. ยาว 150 พ. 
 

- - 235,000 - - ควาพยาวรางรรบาย
น ้าที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

พีรรบบรรบายน ้าที่พี
ปรรสิทธิาาพ น ้าไพ่
ท่วพึัง 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารต้าบลน ้าเก๋ียน 95 

 

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบงิอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันารรบบสาธารณูปโาค สาธารณูปการ แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อพแซพ บ้ารงุรักษารรบบคพนาคพ รรบบปรรปา ไฟฟ้า รรบบรรบายน ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

171 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หพู่ที่ 1 สายบ้านนายพานิตย์ 
แก่นพิจู-บ้านนางฉลวย ดี
ปินตา  

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

บ่วงที่ 1ถนน คสล. 
กว้าง 4 พ. ยาว 90 พ. 
หนา 0.15 พ. 
บ่วงที่ 2 ถนน คสล. 
กว้าง 4 พ. ยาว 110 
พ. หนา 0.15 พ. 

- - 200,000 250,000 - ควาพยาวึองถนนที่
ปรับปรุง 

บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

172 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หพู่ที่ 3 ซอยบ้านนายทนง
ศักดิ์ ค้าปา  

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ถนน คสล.กว้าง 4 พ. 
ยาว 50 พ. หนา 0.15 
พ. 

- - - 112,000 - ควาพยาวึองถนนที่
ปรับปรุง 

บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

173 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หพู่ที่ 3 ซอยบ้านนายสุทธิ
พงษ์ ธนรวงศ์ - ตลาด
ยางพารา พ.3  

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ถนน คสล.กว้าง 4 พ. 
ยาว 100 พ. หนา 
0.15 พ. 
 

- - - 224,000 - ควาพยาวึองถนนที่
ปรับปรุง 

บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

174 ก่อสร้างอาคารแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรกลุ่พ
แพ่บ้าน หพู่ที่ 1  

เพื่อให้ปรรบาบนในหพู่ที่
1พีสถานที่แปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร 

อาคารึนาด กว้าง 
3.5 พ. ยาว 5 พ. สูง 
2.80 พ. 

- - 50,000 - - จ้านวนอาคารแปร
รูป 

ปรรบาบนพีสถานที่ใน
การแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

175 ก่อสร้างรางรรบายน ้า คสล. 
หพู่ 2 บริเวณหน้าบ้านนาย
ถนอพ ดีสพ 

เพื่อให้รรบบรรบายน ้า 
พีปรรสิทธิาาพยิ่งึ้ น 

ก่อสร้างรางรรบายน ้า 
คสล. กว้าง 0.30 พ. 
ล้ก 0.30 พ. หนา 
0.10 พ. ยาว 18 พ. 

- - 25,000 - - ควาพยาวรางรรบาย
น ้าที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

พีรรบบรรบายน ้าที่พี
ปรรสิทธิาาพ น ้าไพ่
ท่วพึัง 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารต้าบลน ้าเก๋ียน 96 

 

แบบ ผ.02 
 

 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบงิอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันารรบบสาธารณูปโาค สาธารณูปการ แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อพแซพ บ้ารงุรักษารรบบคพนาคพ รรบบปรรปา ไฟฟ้า รรบบรรบายน ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

176 โครงการก่อสร้างห้องน ้า
สาธารณร อบต.น ้าเก๋ียน 

เพื่ออ้านวยควาพสรดวก 
ให้กับผู้เึ้าปรรบุพ แลร
ผู้ที่พาร่วพกิจกรรพต่างๆ 
 

สร้างห้องน ้า
สาธารณร จ้านวน 1 
แห่ง บริเวณ อบต.น ้า
เก๋ียน 

- - 490,000 - - จ้านวนห้องน ้าที่
ก่อสร้างได้ 

ผู้ที่พาปรรบุพได้รับ 
ควาพสรดวกในการใบ้
ห้องน ้า 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

177 ปรับปรุงอาคาร
อเนกปรรสงค์ อบต.น ้าเก๋ียน 

เพื่อให้พีสถานที่ในการ
ปฏิบัติงานกิจการสาา  

ปรับปรุงใบ้เป็นห้อง
กิจการสาา อบต.น ้า
เก๋ียน  

- - 72,000 - - จ้านวนห้องกิจการ
สาา 

สพาบิกสาา อบต.น ้า
เก๋ียน แลรปรรบานผู้
พาติดต่อ จรได้รับ
ควาพสรดวกสบาย 
แลรพีสถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

178 ก่อสร้างโรงจอดรถ เพื่ออ้านวยควาพสรดวก
แก่ผู้พาติดต่อราบการ 

ก่อสร้างโรงจอดรถ  
1 หลัง กว้าง 4.50 พ. 
ยาว 9 พ. สูง 2.80 พ. 

- - 70,000 - - จ้านวน โรงจอดรถที่
ได้รับการก่อสร้าง 

ปรรบาบนผู้พาติดต่อ
ราบการพีควาพสรดวก
ปลอดาัยในการจอด
รถ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

179 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หพู่ที่ 2 สายนาผง  

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ถนน คสล.(ไพ่พีไหล่
ทาง)กว้าง 4 พ. ยาว 
220 พ. หนา 0.15 พ.
หรือพีพื นที่ไพ่น้อย
กว่า 880 ตร.พ. 

- - 495,000 - - ควาพยาวึองถนน บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารต้าบลน ้าเก๋ียน 97 

 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบงิอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันารรบบสาธารณูปโาค สาธารณูปการ แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อพแซพ บ้ารงุรักษารรบบคพนาคพ รรบบปรรปา ไฟฟ้า รรบบรรบายน ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

180 โครงการวางท่อรรบายน ้า
ึ้าพสบห้วยตาดน้อย หพู่ที่2  

เพื่อให้รรบบรรบายน ้า 
พีปรรสิทธิาาพยิ่งึ้ น 

ท่อ คสล. 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 พ.
จ้านวน 8 ท่อน 

- - 55,000 - - จ้านวนท่อ พีรรบบรรบายน ้าที่พี
ปรรสิทธิาาพ น ้าไพ่
ท่วพึัง 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

181 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หพู่ที่ 3 สายบ้านนายจ้าปี 
ทองปั้น  

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ถนน คสล.(ไพ่พีไหล่
ทาง)กว้าง 3 พ. ยาว 
50 พ. หนา 0.15 พ.
หรือพีพื นที่ไพ่น้อย
กว่า 150 ตร.พ. 

- - 84,600 - - ควาพยาวึองถนน บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

182 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หพู่ที่ 3 สายบ้านนายนุาาพ 
ดีจันตา  

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ถนน คสล.(ไพ่พีไหล่
ทาง)กว้าง 3 พ. ยาว 
50 พ. หนา 0.15 พ.
หรือพีพื นที่ไพ่น้อย
กว่า 150 ตร.พ. 

- - 84,600 - - ควาพยาวึองถนน บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

183 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หพู่ที่ 4 (สี่แยกสวนนาง
สุาาพ - สวนนางเครือวัลย์ 
อินทรคุ้พ)  

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ถนน คสล.(ไพ่พีไหล่
ทาง)กว้าง 4 พ. ยาว 
220 พ. หนา 0.15 พ.
หรือพีพื นที่ไพ่น้อย
กว่า 880 ตร.พ. 

- - 495,000 - - ควาพยาวึองถนน บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารต้าบลน ้าเก๋ียน 98 

 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบงิอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันารรบบสาธารณูปโาค สาธารณูปการ แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อพแซพ บ้ารงุรักษารรบบคพนาคพ รรบบปรรปา ไฟฟ้า รรบบรรบายน ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

184 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หพู่ที่ 5 สายดอยดัง  

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ถนน คสล.(ไพ่พีไหล่
ทาง)กว้าง 4 พ. ยาว 
180 พ. หนา 0.15 พ.
หรือพีพื นที่ไพ่น้อย
กว่า 720 ตร.พ. 

- - 405,000 - - ควาพยาวึองถนน บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

185 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หพู่ที่ 5 สายบ้านนางไกร
ทอง นุเสน  

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ถนน คสล.(ไพ่พีไหล่
ทาง)กว้าง 4 พ. ยาว 
220 พ. หนา 0.15 พ.
หรือพีพื นที่ไพ่น้อย
กว่า 840 ตร.พ. 

- - 495,000 - - ควาพยาวึองถนน บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

186 ก่อสร้างถนนลาดยาง พ.3
พร้อพึยายไหล่ทาง จาก
บ้านนายก๋วน ดีอุด ถ้งบ้าน
นายสุพรรณ ดีปานา 
 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ถนน ลาดยาง กว้าง 4 
พ. ยาว 100 พ.  

- - - - 100,000 ควาพยาวึองถนน บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

187 ก่อสร้างถนนลาดยาง สาพ
แยกหน้าโรงเรียนบ้านน ้า
เก๋ียน บริเวณบ้านนายโบติ 
ึ่พแก้ว 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ถนน ลาดยาง กว้าง 4 
พ. ยาว 200 พ.  

- - - - 200,000 ควาพยาวึองถนน บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารต้าบลน ้าเก๋ียน 96 

 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบงิอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันารรบบสาธารณูปโาค สาธารณูปการ แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อพแซพ บ้ารงุรักษารรบบคพนาคพ รรบบปรรปา ไฟฟ้า รรบบรรบายน ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

188 ก่อสร้างถนน คสล.หพู่ 4 
พร้อพึยายไหล่ทาง บริเวณ
ตั งแต่แยกหน้าวัดโป่งค้า-
บ้านนายปรราาส สงวนศักดิ์
สันติ 
 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ถนน คสล. กว้าง 4 พ. 
ยาว 200 พ. หนา 
0.15 พ. 

- - - - 200,000 ควาพยาวึองถนน บุพบนพีการคพนาคพ
ที่สรดวก ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

189 ก่อสร้างรางรรบายน ้าึัวอี
ลอย 

เพื่อให้รรบบรรบายน ้า 
พีปรรสิทธิาาพยิ่งึ้ น 

ก่อสร้างรางรรบายน ้า 
คสล. กว้าง 0.30 พ. 
ล้ก 0.30 พ. หนา 
0.10 พ. ยาว 10 พ. 

- - - - 50,000 ควาพยาวราง
รรบายน ้าที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

พีรรบบรรบายน ้าที่พี
ปรรสิทธิาาพ น ้าไพ่
ท่วพึัง 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารต้าบลน ้าเก๋ียน 97 

 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาสงัคพ คุณาาพบีวิตแลรควาพพ่ันคงึองพนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพฒันาสงัคพแลรควาพพ่ันคงึองพนุษย ์แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริพ สนับสนุนการเรียนรู้แลรการพัฒนารรบบึ้อพูลสารสนเทศ 

แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการจัดซื อครุาัณฑ์, 
เครื่องเล่นเสริพพัฒนาการ
,สื่อ,วัสดุอุปกรณ์ใน ศพด. 

เพื่อใบ้เป็นสื่อในการ
เรียน การสอนแลร
พัฒนาทักษรการเรียนรู้ 

จัดซื อครุาัณฑ์,สื่อแลร
วัสดุอุปกรณ์ใน ศพด.
น ้าเก๋ียน  1  ครั ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนครั งที่ตั ง
งบปรรพาณ 

ศพด.พีสื่อ,วัสดุ/อุปกรณ์
ในการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา) 

2 โครงการส่งเสริพโาบนา 
การแลรพัฒนา การเด็ก
เล็ก 

เพื่อสร้างเสริพสุึาาพ
ร่างกายแลรพัฒนา
ทักษรบีวิตให้กับเยาวบน
แลรเด็กนักเรียน 

จัดกิจกรรพตรวจ
สุึาาพแลรส่งเสริพ
โาบนาการเด็กเล็ก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนเด็กเล็กที่
เึ้าร่วพกิจกรรพ 

เด็กเล็กพีสุึาาพดี อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา) 

3 โครงการแึ่งึันกีฬากลุ่พ
โรงเรียน 

เพื่อสร้างเสริพแลร
พัฒนาทักษรบีวิตให้กับ
เยาวบน 

อุดหนุนงบปรรพาณ
แึ่งึันกีฬากลุ่พ
โรงเรียน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนผู้ที่เึ้าร่วพ
กิจกรรพ 

เยาวบนแลรเด็กนักเรียน
พีสุึาาพแึ็งแรง 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา) 

4 โครงการเึ้าค่ายลูกเสือ เพื่อสร้างเสริพแลร
พัฒนาทักษรบีวิตให้กับ
เยาวบน 

อุดหนุนงบปรรพาณ
เึ้าค่ายลูกเสือ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนผู้ที่เึ้าร่วพ
กิจกรรพ 

เยาวบนแลรเด็กนักเรียน
พีทักษรบีวิตที่ดี 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา) 

5 โครงการฝึกอบรพพัฒนา
ศักยาาพเด็กแลรเยาวบน 
หพู่ที่ 1 

เพื่อให้เด็ก แลรเยาวบน 
พีควาพรู้รอบด้าน 

จัดฝึกอบรพ จ้านวน 1 
ครั ง 

- 40,000 - - - จ้านวนเด็กเล็กที่
เึ้าร่วพกิจกรรพ 

เด็กเล็กพีสุึาาพดี อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา) 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารต้าบลน ้าเก๋ียน 98 

 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาสงัคพ คุณาาพบีวิตแลรควาพพ่ันคงึองพนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพฒันาสงัคพแลรควาพพ่ันคงึองพนุษย ์แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริพ สนับสนุนการเรียนรู้แลรการพัฒนารรบบึ้อพูลสารสนเทศ 

แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

6 โครงการส่งเสริพทักษร
ด้านการกีฬา ส้าหรับ
เด็ก แลรเยาวบน 

เพื่อให้เด็ก แลรเยาวบน 
ได้รับการพัฒนาทักษรด้าน
การกีฬา 

ฝึกอบรพเบิงปฏิบัติ 
การ ส่งเสริพกีฬา
ส้าหรับเด็ก แลร
เยาวบน 

- 15,000 - - - จ้านวนครั งในการ
ฝึกอบรพ 

เด็ก แลรเยาวบนใน
บุพบน พีสุึาาพแึ็งแรง 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา) 

7 โครงการสนับสนุน
ค่าใบ้จ่ายการบริหาร
สถานศ้กษา 

เพื่อพัฒนาเด็กเล็กใน ศพด. ศพด. บ้านน ้าเก๋ียน
ใต้ 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จ้านวนเด็กใน 
ศพด. ที่ได้รับการ
สนับสนุน 

เด็กใน ศพด. ที่ได้รับการ
สนับสนุน 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา) 

8 โครงการอาหาร
กลางวัน โรงเรียน 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียน 

สนับสนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียน 
จ้านวน 1 แห่ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 นักเรียนทุกคนพี
อาหารกลางวัน
รับปรรทาน 

นักเรียนในต้าบลน ้าเก๋ียน
พีอาหารกลางวัน
เพียงพอ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา) 

อุดหนุน 
รร.บ้านน ้า

เก๋ียน 
9 โครงการอาหารเสริพ

(นพ)โรงเรียน 
  

เพื่อสนับสนุนอาหารเสริพ
(นพ)โรงเรียน 
 

สนับสนุนอาหาร
เสริพ(นพ)โรงเรียน  
1  แห่ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 นักเรียนทุกคนพี
นพรับปรรทาน 

นักเรียนในต้าบลน ้าเก๋ียน
พีอาหารเสริพเพียงพอ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา) 

รร.บ้านน ้า
เก๋ียน 

10 โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อสนับสนุนอาหารกลาง 
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สนับสนุนอาหาร
กลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 1 
แห่ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กเล็กทุกคนพี
อาหารกลางวัน
รับปรรทาน 

เด็กเล็กในต้าบลน ้าเก๋ียน
พีอาหารกลางวัน
เพียงพอ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา) 
ศพด. น ้าเก๋ียน 

 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารต้าบลน ้าเก๋ียน 99 

 

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาสงัคพ คุณาาพบีวิตแลรควาพพ่ันคงึองพนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพฒันาสงัคพแลรควาพพ่ันคงึองพนุษย ์แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริพ สนับสนุนการเรียนรู้แลรการพัฒนารรบบึ้อพูลสารสนเทศ 

แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

11 โครงการอาหารเสริพ
(นพ)ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
เสริพ(นพ) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

สนับสนุนอาหารเสริพ(นพ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กเล็กทุกคนพี
นพรับปรรทาน 

เด็กเล็กในต้าบลน ้าเก๋ียนพี
อาหารเสริพ(นพ)เพียงพอ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา) 
ศพด. น ้าเก๋ียน 

12 โครงการค่ายพุทธ
บุตร 
 

เพื่อสร้างเสริพ
คุณธรรพจริยธรรพ
ให้กับเยาวบน 

สนับสนุนงบปรรพาณจัด
อบรพคุณธรรพจริยธรรพ
ให้กับเยาวบน 1 ครั ง 

20,000 - - - - จ้านวนเด็กแลร
เยาวบนที่เึ้า
ร่วพกิจกรรพ 

เด็กแลรเยาวบนพีคุณธรรพ
จริยธรรพ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา) 

อุดหนุน 
รรบ้านน ้าเก๋ียน 

13 โครงการส่งเสริพแลร
พัฒนาการเรียนรู้ที่
เหพารสพส้าหรับเด็ก 

เพื่อให้เด็กแลรเยาวบน
พีพัฒนาการที่ดี 
 

จัดกิจกรรพการเรียนรู้
พัฒนาศักยาาพเด็กแลร
เยาวบน 1 ครั ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 - ร้อยลร 50ึอง
เด็กแลรเยาวบน
เึ้าร่วพกิจกรรพ 

เด็กแลรเยาวบนพี
พัฒนาการที่ดี 

อบต.น ้าเก๋ียน 
กองการศ้กษา 

 

14 โครงการวันเด็ก
แห่งบาติ 
 

เพื่อสร้างเสริพ
พัฒนาการที่ดีให้เด็ก
แลรเยาวบน 

จัดงานวันเด็ก 1 ครั ง 20,000 20,000 20,000 20,000 - ร้อยลร 80 ึอง
เด็กแลรเยาวบน 

เด็กแลรเยาวบนพี
พัฒนาการทางร่างกาย
จิตใจที่ดี 

อบต.น ้าเก๋ียน 
กองการศ้กษา 
 

15 โครงการลูกเสือ
บาวบ้าน 
 

เพื่อส่งเสริพควาพ
เึ้พแึ็งึองบุพบน 

สนับสนุนงบปรรพาณจัด
ฝึกอบรพลูกเสือบาวบ้าน   
1  ครั ง 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 - ร้อยลร 20 ึอง
ปรรบาบนเึ้า
ร่วพกิจกรรพ 

กลุ่พ ผู้น้าแลร ผู้สูงอายุ พี
ควาพสาพัคคี 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา) 

อุดหนุน 
สนง.ปรรถพ 
ศ้กษาฯ น่าน 

 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารต้าบลน ้าเก๋ียน 100 

 

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาสงัคพ คุณาาพบีวิตแลรควาพพ่ันคงึองพนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพฒันาสงัคพแลรควาพพ่ันคงึองพนุษย ์แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริพ สนับสนุนการเรียนรู้แลรการพัฒนารรบบึ้อพูลสารสนเทศ 

แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

16 โครงการกองทุน
สวัสดิการบุพบน 
 

เพื่อส่งเสริพควาพ
เึ้พแึ็งแลรสวัสดิการ
ให้กับบุพบน 

สนับสนุนงบปรรพาณ
กองทุน  4 ครั ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยลร70ึองปรรบาบน
ในต้าบลได้รับปรรโยบน์ 

ปรรบาบน ต.น ้าเก๋ียนพี
สุึาาพแลรสวัสดิการที่ดี 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

17 โครงการลานธรรพ
สานสัพพันธ์
คริสตจักร 
 

เพื่อส่งเสริพควาพ
เึ้พแึ็งแลรควาพ
สาพัคคีให้กับบุพบน 

จัดกิจกรรพลานธรรพสาน
สัพพันธ์ 1 ครั ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยลร 20ึองปรรบาบน
เึ้าร่วพกิจกรรพ 

บุพบนพีควาพสาพัคคี อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา) 

18 โครงการเด็กดีพีศีล 
วัดปรรบารัฐสร้างสุึ 
 

เพื่อสร้างเสริพ
คุณธรรพจริยธรรพ
ให้กับเยาวบน 

จัดกิจกรรพอบรพ
คุณธรรพจริยธรรพ 1 ครั ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยลร20ึองเด็กแลร
เยาวบนเึ้าร่วพกิจกรรพ 

เด็กแลรเยาวบนได้รับ
การพัฒนาร่างกายจิตใจ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา)
อุดหนุนวัดโป่ง

ค้า 
19 โครงการสนาพเด็ก

เลน่สร้างปัญญา 
เพื่อสร้างเสริพ
พัฒนาการที่ดีให้เด็ก
แลรเยาวบน 

สร้างสนาพเด็กเล่น 1 แห่ง - - 50,000 50,000 50,000 จ้านวนสนาพเด็กเล่น เด็กแลรเยาวบนพี
พัฒนาการทางร่างกาย
จิตใจที่ดี 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา) 

20 โครงการค่าจัดการ
เรียนการสอน 

เพื่อพัฒนาการเด็กเล็ก 
ใน ศพด. 

ศพด.บ้านน ้าเก๋ียนใต้ - - 50,000 50,000 50,000 จ้านวนเด็กเล็ก ใน ศพด. เด็กใน ศพด.พัฒนาการจ
การเรียนการสอน 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา) 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารต้าบลน ้าเก๋ียน 101 

 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาสงัคพ คุณาาพบีวิตแลรควาพพ่ันคงึองพนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพฒันาสงัคพแลรควาพพ่ันคงึองพนุษย ์แนวทางการพัฒนาที่ 2 พฒันาคนให้พีควาพพ่ันคงในการด้ารงบีวิตอยา่งพีคุณาาพเพื่อพัฒนาให้เป็นสงัคพทีป่ลอดาัย 

แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการสงเครารห์
ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ติด
เบื อ,คนบรา, ผู้พิการ 

สงเครารห์
ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ติด
เบื อ, คนบรา, ผู้พิการ 

จ่ายเบี ยยังบีพผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ติดเบื อ  
ผู้พิการในต้าบลน ้าเก๋ียน 

50,000 50,000 - - - ผู้สูงอายุ ผู้ติดเบื อ 
ผู้ด้อยโอกาส  ผู้
พิการ ได้รับเบี ยฯ 

ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ติดเบื อ 
คน บรา ผู้พิการ ต้าบล
น ้าเก๋ียนได้รับการ
บ่วยเหลือทุกคน 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

 

2 โครงการสงเครารห์
ผู้ด้อยโอกาส
ผู้สูงอายุ 

สงเครารห์
ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้สูงอายุ 

จ่ายเบี ยยังบีพผู้สูงอายุ 
ในต้าบลน ้าเก๋ียน 

- - 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ผู้สูงอายุ ได้รับเบี ย 
ร้อยลร 100  

ผู้สูงอายุ ต้าบลน ้า
เก๋ียนได้รับการ
บ่วยเหลือทุกคน 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

 

3 โครงการสงเครารห์
ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ 

สงเครารห์
ผู้ด้อยโอกาส  ผู้
พิการ 

จ่ายเบี ยยังบีพผู้พิการใน
ต้าบลน ้าเก๋ียน 

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ผูพ้ิการ ได้รับเบี ย 
ร้อยลร 100  

ผู้พิการต้าบลน ้าเก๋ียน
ได้รับการบ่วยเหลือทุก
คน 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

 

4 โครงการสงเครารห์
ผู้ป่วยเอดส์ 

สงเครารห์
ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ป่วย
เอดส์ 

จ่ายเบี ยยังบีพผู้ป่วย
เอดส์ในต้าบลน ้าเก๋ียน 

- - 55,000 55,000 55,000 ผูป้่วยเอดส์ ได้รับ
เบี ย รอ้ยลร 100  

ผู้ป่วยเอดส์ต้าบลน ้า
เก๋ียนได้รับการ
บ่วยเหลือทุกคน 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

 

5 โครงการหลักปรร 
กันสุึาาพ (สปสบ) 

ส่งเสริพให้บุพบนพี
หลักปรรกันสุึาาพ 

สพทบ งบปรรพาณ
กองทุนหลักปรรกัน
สุึาาพ 

20,000 20,000 70,000 70,000 70,000 จ้านวนครั งที่ตั ง
งบปรรพาณ 

บุพบนพีหลักปรรกัน
สุึาาพ 
 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

 

 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารต้าบลน ้าเก๋ียน 102 

 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาสงัคพ คุณาาพบีวิตแลรควาพพ่ันคงึองพนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพฒันาสงัคพแลรควาพพ่ันคงึองพนุษย ์แนวทางการพัฒนาที่ 2 พฒันาคนให้พีควาพพ่ันคงในการด้ารงบีวิตอยา่งพีคุณาาพเพื่อพัฒนาให้เป็นสงัคพทีป่ลอดาัย 

แผนงานการสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุึพูลฐาน 
(ศสพบ.) 

เพื่อพัฒนาแลรสร้างเสริพ
บทบาทึองศูนย์สาธารณ 
สุึพูลฐาน ึองบุพบน 

สนับสนุนงบปรรพาณใน
การจัดกิจกรรพึองศูนย์ 
(ศสพบ.) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยลร90 ึองปรรบา 
บน ได้รับปรรโยบน์ 

บุพบนพีหน่วยบริการ
สาธารณสุึพูลฐานที่
พีคุณาาพ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

รพ.สต.น ้าเก๋ียน 

2 โครงการจัดซื อเครื่อง
ออกก้าลังกาย ต้าบล
น ้าเก๋ียน 

ส่งเสริพให้ปรรบาบนพี
สุึาาพที่แึ็งแรง 

ฝึกอบรพเบิงปฏิบัติ แก่
ปรรบาบน ในการใบ้
เครื่องออกก้าลังกาย 

- 15,000 - - - จ้านวนครั งที่ตั ง
งบปรรพาณ 

บุพบนพีหลักปรรกัน
สุึาาพ 
 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

 

3 โครงการพรรราบด้าริ
ด้านการสาธารณสุึ 

เพื่อบ่วยให้ปรรบาบนพี
ควาพรู้ด้านการป้องกัน
โรคต่างๆ 

จัดให้พีการอบรพให้
ควาพรู้กิจกรรพป้องกัน
โรค 

100,000 
 

 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ้านวนครั งที่ให้การ
อบรพให้ควาพรู้
กิจกรรพป้องกันโรค 

ปรรบาบนพีสุึาาพดี อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

อุดหนุน 
หพู่ที่ 1-หพู่ที่ 5 

4 โครงการป้องกันแลร
ควบคุพโรคพิษสุนัึบ้า 

เพื่อให้บุพบนปลอดาัย
จากโรคพิษสุนัึบ้า 

จ้านวนหพา แพวใน
ต้าบลน ้าเก๋ียน 

- - 30,000 30,000 30,000 ร้อยลร80ึองสุนัึ
แลรแพวที่รับวัคซีน 

ปรรบาบนในต้าบลพี
ควาพปลอดาัยจาก
โรคพิษสุนัึบ้า 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

 

5 โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดาัยจาก
โรคพิษสุนัึบ้า 

เพื่อส้ารวจึ้อพูลจ้านวน
สัตว์แลรึ้ นทรเบียนสัตว์ 

จ้านวนสุนัึ แลร แพว
ในต้าบลน ้าเก๋ียน 

- - 5,000 5,000 5,000 ร้อยลร80ึองสุนัึ
แลรแพวที่รับการ
ส้ารวจ 

สุนัึแลรแพวได้รับ
การึ้ นทรเบียนรับ
วัคซีน 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารต้าบลน ้าเก๋ียน 103 

 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาสงัคพ คุณาาพบีวิตแลรควาพพ่ันคงึองพนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพฒันาสงัคพแลรควาพพ่ันคงึองพนุษย ์แนวทางการพัฒนาที่ 2 พฒันาคนให้พีควาพพ่ันคงในการด้ารงบีวิตอยา่งพีคุณาาพเพื่อพัฒนาให้เป็นสงัคพทีป่ลอดาัย 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการสงเครารห์ผู้ด้อย 
โอกาส, ผู้ติดเบื อ, คนบรา
, ผู้พิการ 

สงเครารห์ผู้ด้อยโอกาส,  
ผู้ติดเบื อ,คนบรา,ผู้พิการ 
 

จ่ายเบี ยยังบีพผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ติดเบื อ  
ผู้พิการใน ต.น ้าเก๋ียน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุ ผู้ติดเบื อ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้
พิการ ได้รับเบี ยฯ 

ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ติดเบื อ  
คนบรา ผู้พิการ ต.น ้าเก๋ียน 
ได้รับการบ่วยเหลือทุกคน 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

 
2 โครงการป้องกันแก้ไึ

แลรปราบปราพ ยาเสพ
ติด 

เพื่อสง่เสริพให้บุพบน รู้วิธี
ป้องกันแลรแก้ไึปัญหา
ยาเสพติด 

จัดอบรพให้ควาพรู้เรื่อง
ยาเสพติดแลรอบายพุึ 
จ้านวน 1  ครั ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนครั งที่ตั ง
งบปรรพาณ 

ปรรบาบนเยาวบนพีควาพรู้ 
แลรไพ่เก่ียวึ้องกับยาเสพ
ติดร้อยลร  90 ึองทั งต้าบล 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา) 

อ.าูเพียง 

3 โครงการแึ่งึันกีฬา
ผู้สูงอายุต้าบลน ้าเก๋ียน 
 

เพื่อสนับสนุนให้
ปรรบาบนสุึาาพอนาพัย
ที่แึ็งแรง 

จัดงานกีฬาผู้สูงอายุ 
ต้าบลน ้าเก๋ียน 1   ครั ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนครั งในการ
จัดกิจกรรพ 

ผู้สูงอายุใน ต.น ้าเก๋ียน พี
ควาพสาพัคคี 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

 

4 โครงการส้ารวจ จัดเก็บ
แลรบันท้กึ้อพูลพื นฐาน 
เพื่อการจัดท้าแผนพัฒนา 

เพื่อใบ้ึ้อพูลปรรกอบการ
วางแผนพัฒนาคุณาาพ
บีวิตปรรบาบน 

จัดเก็บแลรบันท้ก
ึ้อพูลพื นฐาน 780  
ครัวเรือน 

20,000 20,000 20,000 20,000 - พีึ้อพูลส้าหรับ
การวางแผนที่พี
ปรรสิทธิาาพ 

พีึ้อพูลส้าหรับการวางแผน
ที่พีปรรสิทธิาาพ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

 

5 โครงการรณรงค์ลรลด
เลิกเหล้า บุหรี่แลรยาเสพ
ติด 

เพื่อสร้างเสริพสุึาาพ
แลรสร้างสุึาาวรที่ดี
ให้กับบุพบน 

จัดกิจกรรพรณรงค์ลร
ลดเลิกเหล้า บุหรี่ แลร
ยาเสพติด 

20,000 - 20,000 - - จ้านวนเด็กแลร
เยาวบนที่เึ้าร่วพ
กิจกรรพ 

ปรรบาบนลด ลร เลิกเหล้า 
บุหรี่แลรสิ่งเสพติด 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

6 โครงการส่งเสริพการ
ท่องเที่ยววิถีบุพบนน ้า
เก๋ียนแบบยยั่งยืน 

เพื่อพัฒนาศักยาาพการ
ท่องเที่ยววิถีบุพบน 

เป็นต้นแบบในการ
ส่งเสริพการท่องเที่ยว 
ต.น ้าเก๋ียน 

- 50,000 40,000 40,000 40,000 จ้านวนหพู่บ้าน 
ใน ต.น ้าเก๋ียน ที่
เึ้าร่วพโครงการ 

ต.น ้าเก๋ียน เป็นที่รู้จัก พาก
ยิ่งึ้ น 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารต้าบลน ้าเก๋ียน 104 

 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาสงัคพ คุณาาพบีวิตแลรควาพพ่ันคงึองพนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพฒันาสงัคพแลรควาพพ่ันคงึองพนุษย ์แนวทางการพัฒนาที่ 2 พฒันาคนให้พีควาพพ่ันคงในการด้ารงบีวิตอยา่งพีคุณาาพเพื่อพัฒนาให้เป็นสงัคพทีป่ลอดาัย 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

7 โครงการส่งเสริพอาบีพ
แลรพัฒนาบทบาทกลุ่พ
สตรี 

เพื่อบ่วยพัฒนาแลรส่งเสริพ
อาบีพกลุ่พสตรีในต้าบล 

จัดให้พีการอบรพให้
ควาพรู้กลุ่พสตรี  
หพู่ที่ 1 - หพู่ที่ 5 

25,000 
 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

จ้านวนครั งที่ให้การ
อบรพให้ควาพรู้ 

กลุ่พสตรีได้รับการ
พัฒนาอาบีพที่ดีึ้ น 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

อุดหนุน 
หพู่ที่ 1 - หพู่ที่ 5 

8 โครงการบ้าบัด แลรฟื้นฟู
ผู้เสพยาเสพติดในบุพบน 

เพื่อบ้าบัด แลรฟื้นฟู ผู้เสพ
ยาเสพติดในบุพบน 

จัดกิจกรรพ บ้าบัด 
แลรฟื้นฟู ผู้เสพยา
เสพติด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนผู้เึ้าร่วพ
กิจกรรพ 

จ้านวนผู้เสพยาเสพติด 
ในบุพบน ลดลง 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

 

9 โครงการพัฒนาคุณาาพ
บีวิตผู้สูงอายุ 
 

เพื่อพัฒนาศักยาาพ
ผู้สูงอายุให้พีคุณาาพบีวิตที่
ด ี

จัดอบรพพัฒนา
ศักยาาพ 
 ผู้สูงอายุ 1 ครั ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยลร 80 ึอง
ผู้สูงอายุเึ้าร่วพ
กิจกรรพ 

ผูสู้งอายุ ได้รับการ
พัฒนาศักยาาพพี
สุึาาพจิตที่ดี 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

 

10 โครงการพัฒนาศักยาาพ 
ผู้น้าแลร อสพ.  

เพื่อพัฒนาศักยาาพผู้น้า
แลร อสพ.ต้าบลน ้าเก๋ียน 

จัดอบรพพัฒนา
ศักยาาพผู้น้าแลร 
อสพ. 1 ครั ง 

- 40,000 - - - ร้อยลร 70 ึองผู้น้า
แลร อสพ.เึ้าร่วพ
กิจกรรพ 

ผู้น้าแลร อสพ.ต้าบล
น ้าเก๋ียนพีศักยาาพ
พากึ้ น 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

11 โครงการส่งเสริพบทบาท
แลรพัฒนาสตรี 

ส่งเสริพบทบาทหน้าที่สตรี
แลรให้สตรีพีส่วนร่วพ
พัฒนาปรรเทศ 

จัดกิจกรรพอบรพ 
กลุ่พสตรี 50 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยลร 50 ึองสตรี
ในต้าบลเึ้าร่วพ
กิจกรรพ 

สตรีเึ้าใจบทบาท
หน้าที่แลรน้าควาพรู้
ในการพัฒนาองค์กร/
อาบีพ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

12 โครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัว 
 

ส่งเสริพคุณาาพบีวิตใน
ครอบครัวให้ปรรบาบน
ต้าบลน ้าเก๋ียน 

จัดกิจกรรพศูนย์
พัฒนาครอบครัว    
1  ครั ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอ้ยลร50 ึอง
ครอบครัวในต้าบล
เึ้าร่วพกิจกรรพ 

ครอบครัวเกิดควาพ
อบอุ่นแลรเกิด
สัพพันธาาพที่ดีต่อกัน 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาสงัคพ คุณาาพบีวิตแลรควาพพ่ันคงึองพนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพฒันาสงัคพแลรควาพพ่ันคงึองพนุษย ์แนวทางการพัฒนาที่ 2 พฒันาคนให้พีควาพพ่ันคงในการด้ารงบีวิตอยา่งพีคุณาาพเพื่อพัฒนาให้เป็นสงัคพทีป่ลอดาัย 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

13 โครงการทบทวนการจัดท้า
แผนพัฒนา 

เพื่อทบทวนการจัดท้า
แผนพัฒนา อบต. 
 

หพู่ 1- 5 ต้าบลน ้า
เก๋ียน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยลร 60 ตาพ
สัดส่วนปรรบาคพ
รรดับหพู่บ้าน 

พีึ้อพูลส้าหรับการวางแผน
เพื่อการพัฒนาต้าบลที่พี
ปรรสิทธิาาพ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

 
14 โครงการส่งเสริพวิถีบีวิตตาพ

หลักเศรษฐกิจพอเพียง (ตลาด
นัดบุพบน) 

เพื่อให้พีสถานที่จ้าหน่าย
สินค้าแลรผลผลิต
ทางการเกษตร 

ตลาดจ้าหน่าย
สินค้า 1 แห่ง 

- - 30,000 30,000 30,000 จ้านวนตลาด
จ้าหน่ายสินค้า 

ปรรบาบนในต้าบลพีสถานที่
ส้าหรับจ้าหน่ายสินค้าแลร
ผลผลิตทางการเกษตร 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

 

15 โครงการฝึกอบรพพัฒนา
อาบีพให้กับผู้พิการ 

เพื่อส่งเสริพอาบีพให้ผู้
พิการในต้าบลน ้าเก๋ียน 

จัดกิจกรรพอบรพ 
ผู้พิการ 50 คน 

- - 30,000 30,000 30,000 ร้อยลร 80 ึองผู้
พิการในต้าบลเึ้า
ร่วพกิจกรรพ 

ผู้พิการได้รับการส่งเสริพ
อาบีพเพื่อเป็นการเพิ่พ
รายได้ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการฝึกอบรพการ
ปฏิบัติราบการท้องถิ่น
าายใต้พรรราบบัญญัติ
ท้องถิ่น 

เพื่อเพิ่พ
ปรรสิทธิาาพใน
การปฏิบัติราบการ 

อบรพคณรผู้บริหาร 
สพาบิกสาา พนักงาน 
อบต.แลรผู้น้าบุพบน 
ต้าบลน ้าเก๋ียน 

- - 20,000 20,000 20,000 จ้านวน
ผู้เึ้าร่วพ
โครงการ ร้อย
ลร 80 

คณรผู้บริหาร สพาบิกสาา 
พนักงาน อบต.แลรผู้น้าบุพบน 
ได้รับการเพิ่พปรรสิทธิาาพ
การปฏิบัติราบการ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

 

2 โครงการฝึกอบรพเสริพสร้าง
คุณธรรพ จริยธรรพ ควาพ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราบการ 

เพื่อส่งเสริพ
คุณธรรพจริยธรรพ 
แลรควาพโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราบการ 

อบรพคณรผู้บริหาร 
สพาบิกสาา พนักงาน 
อบต.แลรผู้น้าบุพบน 
ต้าบลน ้าเก๋ียน 

- - 20,000 20,000 20,000 จ้านวน
ผู้เึ้าร่วพ
โครงการ ร้อย
ลร 80 

คณรผู้บริหาร สพาบิกสาา 
พนักงาน อบต.แลรผู้น้าบุพบน 
ได้รับการส่งเสริพคุณธรรพ 
จริยธรรพ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 
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แบบ ผ.02 
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาสงัคพ คุณาาพบีวิตแลรควาพพ่ันคงึองพนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพฒันาสงัคพแลรควาพพ่ันคงึองพนุษย ์แนวทางการพัฒนาที่ 3 สง่เสริพให้พีการสบืสาน ฟื้นฟ ูอนุรักษศ์าสนา ศิลปรแลรวัฒนธรรพท้องถิ่น 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการปรรเพณี
สงกรานต์ 
 

เพื่อส่งเสริพแลรอนุรักษ์
ปรรเพณีแลรวัฒนธรรพ 
อันดีงาพึองบุพบน 

จัดงานปรรเพณี
สงกรานต์ในต้าบลน ้า
เก๋ียน 1 ครั ง 

50,000 50,000 70,000 70,000 70,000 จ้านวนผู้ที่เึ้าร่วพ
กิจกรรพ 

บุพบนพีส่วนจัดงาน
ปรรเพณีฯ ร้อยลร 75 ทั ง
ต้าบล 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา) 

 
2 โครงการอบรพ

คุณธรรพ จริยธรรพ
ลานวัดลานใจ 

เพื่อส่งเสริพให้ปรรบาบน
แลรพนักงานส่วนต้าบลฯ
ศ้กษาธรรพแลรน้าพา 
ใบ้ในบีวิตปรรจ้าวันได้ 

ปลูกฝังคุณธรรพอันดี
แก่ปรรบาบนแลร
เยาวบนในต้าบลน ้า
เก๋ียน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนผู้ที่เึ้าร่วพ
กิจกรรพ 

บุพบนพีส่วนร่วพในกิจกรรพ
ร้อยลร  30 ึองครัวเรือน
ทั งต้าบล 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา) 

วัดโป่งค้า,คริสจักร, 
สาาวัฒนธรรพ 

3 โครงการจัดงาน 
หกเป็งไหว้สาพรร
พหาธาตุแบ่แห้ง 

เพื่อส่งเสริพแลรอนุรักษ์
ปรรเพณีแลรวัฒนธรรพ
อันดีงาพึองบุพบน 

จัดึบวนแห่ร่วพงานหก
เป็งไหว้สาพรรพหาธาตุ
แบ่แห้ง  1 ครั ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนผู้ที่เึ้าร่วพ
กิจกรรพ 

บุพบนพีส่วนร่วพจัดงานร้อย
ลร 75  ึองครัวเรือน
ทั งหพด 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา) 

 

4 โรงเรียนสืบสานาูพิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

เพื่อส่งเสริพแลรอนุรักษ์
ปรรเพณีแลรวัฒนธรรพ
อันดีงาพึองบุพบน 

จัดอบรพปรรบาบนใน
ต้าบลน ้าเก๋ียน 

- - 30,000 30,000 30,000 จ้านวนผู้ที่เึ้าร่วพ
กิจกรรพ 

บุพบนพีส่วนร่วพในการจัด
กิจกรรพในวันส้าคัญต่างๆ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา) 

 

5 โครงการอุ้ยสอน
หลานสืบสานศิลปร 
วัฒนธรรพ 

ส่งเสริพแลรอนุรักษ์
ปรรเพณีแลรวัฒนธรรพ
อันดีงาพึองบุพบน 

จัดกิจกรรพสืบสาน
ศิลปร วัฒนธรรพ 
ท้องถิ่น 1  ครั ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนผู้ที่เึ้าร่วพ
กิจกรรพ 

บุพบนพีการอนุรักษ์
วัฒนธรรพแลราูพิปัญญาฯ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา) 

 

6 โครงการจัดงานวัน
ลอยกรรทง(ยี่เป็ง) 
 

เพื่อสืบสานวัฒนธรรพ
ปรรเพณีที่ดีงาพให้คงอยู่
สืบไป 

จัดงานวันลอยกรรทง
ในต้าบลน ้าเก๋ียน 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนผู้ที่เึ้าร่วพ
กิจกรรพ 

บุพบนพีส่วนร่วพจัดงาน
ปรรเพณีึองท้องถิ่นร้อยลร 
75 ึองครัวเรือนทั งต้าบล 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา) 
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาสงัคพ คุณาาพบีวิตแลรควาพพ่ันคงึองพนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพฒันาสงัคพแลรควาพพ่ันคงึองพนุษย ์แนวทางการพัฒนาที่ 3 สง่เสริพให้พีการสบืสาน ฟื้นฟ ูอนุรักษศ์าสนา ศิลปรแลรวัฒนธรรพท้องถิ่น 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

7 โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรพปรรเพณี  
จ.น่าน (งานึองดีเพือง
น่านแลรงานกาบาด) 

เพื่อส่งเสริพแลรสืบสาน
ปรรเพณีที่ดีงาพให้คงอยู่
สืบไป 
 

สนับสนุนงบปรรพาณ
จัดงาน  1  ครั ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนผู้ที่เึ้าร่วพ
กิจกรรพ 

บุพบนพีส่วนร่วพจัดงานร้อย
ลร 75 ึองครัวเรือนทั งหพด 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา) 

 

8 โครงการแห่เทียน
เึ้าพรรษา 
 

เพื่อส่งเสริพแลรสืบสาน
ปรรเพณีที่ดีงาพให้คงอยู่
สืบไป 

สนับสนุนงบปรรพาณ
จัดงาน  1  ครั ง 

10,000 10,000 15,000 15,000 15,000 จ้านวนผู้ที่เึ้าร่วพ
กิจกรรพ 

บุพบนพีส่วนร่วพในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรพ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา) 

 

9 โครงการปรรเพณี
แึ่งึันเรือ จ.น่าน 
 

เพื่อส่งเสริพแลรสืบสาน
ปรรเพณีที่ดีงาพให้คงอยู่
สืบไป 

ส่งเรือแึ่ง เึ้าร่วพ
ปรรเพณีแึ่งเรือ 2 ล้า 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนผู้ที่เึ้าร่วพ
กิจกรรพ 

ต้าบลน ้าเก๋ียนร่วพอนุรักษ์
ปรรเพณีจังหวัดน่าน 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา) 

10 โครงการพิพิธาัณฑ์
บุพบน 

เพื่อส่งเสริพแลรอนุรักษ์
ปรรเพณีแลรวัฒนธรรพ
อันดีงาพึองบุพบน 

ปรับปรุงพิพิธาัณฑ์
บุพบน 1 ครั ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนผู้ที่เึ้าร่วพ
กิจกรรพ 

บุพบนพีส่วนร่วพในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรพ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา) 

11 โครงการจัดซื ออุปกรณ์
เครื่องดนตรีพื นบ้าน  
ต.น ้าเก๋ียน (เบ่นกลอง
ปูจา,กลองยาว,สรล้อ
,ซอ,พิณ ฯลฯ) 

เพื่อสืบสานวัฒนธรรพ
ปรรเพณีที่ท้องถิ่น 

จัดซื ออุปกรณ์เครื่อง
ดนตรีพื นบ้าน 

- 100,000 - - - จ้านวนเครื่อง
ดนตรีพื นบ้านที่ได้ 

บุพบนพีการอนุรักษ์สืบสาน
ปรรเพณีึองท้องถิ่น 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา) 
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาสงัคพ คุณาาพบีวิตแลรควาพพ่ันคงึองพนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพฒันาสงัคพแลรควาพพ่ันคงึองพนุษย ์แนวทางการพัฒนาที่ 3 สง่เสริพให้พีการสบืสาน ฟื้นฟ ูอนุรักษศ์าสนา ศิลปรแลรวัฒนธรรพท้องถิ่น 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

12 โครงการลานวัฒนธรรพ 
ต.น ้าเก๋ียน 

เพื่อสืบสานวัฒนธรรพ
ปรรเพณีที่ท้องถิ่น 

จัดอบรพให้ควาพรู้ จ้านวน 1 
ครั ง 

- 50,000 - - - จ้านวนครั งที่จัด
อบรพ 

บุพบนพีการอนุรักษ์
สืบสานปรรเพณี
ึองท้องถิ่น 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา) 

13 โครงการจัดท้าศูนย์
ึ้อพูลท่องเที่ยว  
ต.น ้าเก๋ียน 

เพื่อรวบรวพแลรจัดท้า
ึ้อพูลท่องเที่ยว  
ต.น ้าเก๋ียน 

ศูนย์ึ้อพูลท่องเที่ยว  
 

- 20,000 - - - จ้านวนศูนย์ึ้อพูล
ท่องเที่ยว  
 

พีแหล่งที่รวบรวพ
ึ้อพูลท่องเที่ยว ใน
บุพบน 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา) 

 

14 โครงการจัดงานพิธีเน่ือง
ในวันคล้ายวันสวรรคต
พรรบาทสพเด็จพรร
บรพบนกาธิเบรศพหา
าูพิพลอดุลยเดบ บรพ
นาถบพิตร 13 ตุลาคพ 

เพื่อแสดงออกซ่้งควาพ
จงรักาักดีแลรน้อพร้าล้ก
พรรพหากรุณาธิคุณที่พีต่อ
องค์พรรบาทสพเด็จพรร
บรพบนกาธิเบรศพหาาูพิ
พลอดุลยเดบ บรพนาถ
บพิตร 

สนับสนุนงบปรรพาณการจัด
งานตาพ โครงการจัดงานพิธี
เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต
พรรบาทสพเด็จพรรบรพบน
กาธิเบรศพหาาูพิพลอดุลยเดบ 
บรพนาถบพิตร 13 ตุลาคพ 

3,000 
 

3,000 
 

5,000 
 

5,000 5,000 จ้านวนผู้เึ้าร่วพ
กิจกรรพ 

บุพบนพีส่วนร่วพจัด
งานพิธี เพื่อแสดง
ควาพจงรักาักดี 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา) 

อุดหนุน 
ที่ท้าการ

ปกครองอ้าเาอ
าูเพียง 

15 โครงการจัดงานวางพวง
พาลาถวายราบสักการร
สพเด็จพรรปิยพหาราบ 
เน่ืองในวันปิยพหาราบ 
23 ตุลาคพ 

เพื่อแสดงออกซ่้งควาพ
จงรักาักดีแลรน้อพร้าล้ก
พรรพหากรุณาธิคุณที่พีต่อ
องค์พรรบาทสพเด็จพรร
จุลจอพเกล้าเจ้าอยู่หัว 

สนับสนุนงบปรรพาณตาพ 
โครงการจัดงานวางพวงพาลา
ถวายราบสักการรสพเด็จพรร
ปิยพหาราบ เน่ืองในวันปิย
พหาราบ 23 ตุลาคพ 

3,000 
 

3,000 
 

5,000 
 

5,000 5,000 จ้านวนผู้ที่เึ้าร่วพ
กิจกรรพ 

บุพบนพีส่วนร่วพจัด
งานพิธี เพื่อแสดง
ควาพจงรักาักดี 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา) 

อุดหนุน 
ที่ท้าการ

ปกครองอ้าเาอ
าูเพียง 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารต้าบลน ้าเก๋ียน 110 

 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาสงัคพ คุณาาพบีวิตแลรควาพพ่ันคงึองพนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพฒันาสงัคพแลรควาพพ่ันคงึองพนุษย ์แนวทางการพัฒนาที่ 3 สง่เสริพให้พีการสบืสาน ฟื้นฟ ูอนุรักษศ์าสนา ศิลปรแลรวัฒนธรรพท้องถิ่น 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

16 โครงการจัดงานพิธีเน่ือง
ในวันคล้ายวันพรรราบ
สพาพ พรรบาทสพเด็จ
พรรบรพบนกาธิเบรศพ
หาาูพิพลอดุลยเดบ บรพ
นาถบพิตร/วันพ่อ
แห่งบาติ/5 ธันวาคพ) 

เพื่อแสดงออกซ่้งควาพ
จงรักาักดีแลรน้อพร้าล้ก
พรรพหากรุณาธิคุณที่พี
ต่อองค์พรรบาทสพเด็จ
พรรบรพบนกาธิเบรศพ
หาาูพิพลอดุลยเดบ บรพ
นาถบพิตร 

สนับสนุนงบปรรพาณตาพ 
โครงการจัดงานพิธีเน่ืองในวัน
คล้ายวันพรรราบสพาพ 
พรรบาทสพเด็จพรรบรพบน
กาธิเบรศพหาาูพิพลอดุลย
เดบ บรพนาถบพิตร/วันพ่อ
แห่งบาติ/5 ธันวาคพ) 
 

3,000 
 

3,000 
 

5,000 
 

5,000 5,000 จ้านวนผู้ที่เึ้าร่วพ
กิจกรรพ 

บุพบนพีสว่นร่วพจัด
งานพิธี เพื่อแสดง
ควาพจงรักาักดี 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา) 

อุดหนุน 
ที่ท้าการ

ปกครองอ้าเาอ
าูเพียง 

17 โครงการจัดงานรัฐพิธี
พรรบาทสพเด็จพรรพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกพหาราบ 
วันที่รรล้กพหาจักรีบรพ
ราบวงศ์ 6 เพษายน 

เพื่อแสดงออกซ่้งควาพ
จงรักาักดีต่อสถาบัน
พรรพหากษัตริย์ แลร
น้อพร้าล้กถ้งพรรพหา
กรุณาธิคุณึองพรรบาท 
สพเด็จพรรพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกพหาราบแลรราบ
จักรีวงศ์ 
 

สนับสนุนงบปรรพาณตาพ 
โครงการจัดงานรัฐพิธีวัน
พรรบาทสพเด็จพรรพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกพหาราบ วันที่
รรล้กพหาจักรีบรพราบวงศ์ 6 
เพษายน 

3,000 
 

3,000 
 

5,000 
 

5,000 5,000 จ้านวนผู้เึ้าร่วพ
กิจกรรพ 

บุพบนพีส่วนร่วพจัด
งานพิธี เพื่อแสดง
ควาพจงรักาักดี 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา) 

อุดหนุน 
ที่ท้าการ

ปกครองอ้าเาอ
าูเพียง 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารต้าบลน ้าเก๋ียน 111 

 

แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาสงัคพ คุณาาพบีวิตแลรควาพพ่ันคงึองพนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพฒันาสงัคพแลรควาพพ่ันคงึองพนุษย ์แนวทางการพัฒนาที่ 3 สง่เสริพให้พีการสบืสาน ฟื้นฟ ูอนุรักษศ์าสนา ศิลปรแลรวัฒนธรรพท้องถิ่น 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

18 โครงการจัดงานเฉลิพพรร
บนพพรรษาสพเด็จพรรนาง
เจ้าสุทิดา พับรสุธาพิพน
ลักษณ พรรบรพราบินี  
3 พิถุนายน 

เพื่อแสดงออกซ่้งควาพ
จงรักาักดีน้อพร้าล้กถ้ง
พรรพหากรุณาธิคุณแลร
ถวายพรรพร พรรบรพ
ราบินี เน่ืองในพหาพงคล
เฉลิพพรรบนพพรรษ 

สนับสนุนงบปรรพาณตาพ 
โครงการจัดงานเฉลิพพรร
บนพพรรษาสพเด็จพรรนางเจ้า
สุทิดา พับรสุธาพิพนลักษณ 
พรรบรพราบินี  
3 พิถุนายน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนผู้ที่เึ้าร่วพ
กิจกรรพ 

บุพบนพีส่วนร่วพจัด
งานพิธี เพื่อแสดง
ควาพจงรักาักดี 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา) 

อุดหนุน 
ที่ท้าการ

ปกครองอ้าเาอ
าูเพียง 

19 โครงการจัดงานเน่ืองในวัน
เฉลิพพรรบนพพรรษา 
พรรบาทสพเด็จพรร 
ปรเพนทรราพาธิบดีศรีสินท
รพหาวบิราลงกรณ  
พรรวบิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 
กรกฎาคพ 

เพื่อแสดงออกซ่้งควาพ
จงรักาักดี แลรเฉลิพ
ฉลอง เน่ืองในพรรราบพิธี
บรพราบาาิเษก สพเด็จ 
พรรวบิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

สนับสนุนงบปรรพาณตาพ 
โครงการจัดงานเน่ืองในวัน
เฉลิพพรรบนพพรรษา 
พรรบาทสพเด็จพรร ปรเพนทร
ราพาธิบดีศรีสินทรพหาวบิรา
ลงกรณ พรรวบิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคพ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนผู้ที่เึ้าร่วพ
กิจกรรพ 

บุพบนพีส่วนร่วพจัด
งานพิธี เพื่อแสดง
ควาพจงรักาักดี 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา) 

อุดหนุน 
ที่ท้าการ

ปกครองอ้าเาอ
าูเพียง 

20 โครงการจัดงานเฉลิพพรร
บนพพรรษาสพเด็จพรรบรพ
ราบบนนีพันปีหลวง/วันแพ่
แห่งบาติ/12 สิงหาคพ 

เพื่อแสดงออกซ่้งควาพ
จงรักาักดีน้อพร้าล้กถ้ง
พรรพหากรุณาธิคุณ แลร
ถวายพรรพรสพเด็จพรร
บรพราบบนนีพันปีหลวง
เน่ืองในพหาพงคลเฉลิพ
พรรบนพพรรษ 

สนับสนุนงบปรรพาณตาพ 
โครงการจัดงานเฉลิพพรร
บนพพรรษาสพเด็จพรรบรพ
ราบบนนีพันปีหลวง/วันแพ่
แห่งบาติ/12 สิงหาคพ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนผู้เึ้าร่วพ
กิจกรรพ 

บุพบนพีส่วนร่วพจัด
งานพิธี เพื่อแสดง
ควาพจงรักาักดี 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา) 

อุดหนุน 
ที่ท้าการ

ปกครองอ้าเาอ
าูเพียง 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารต้าบลน ้าเก๋ียน 111 

 

แบบ ผ.02 
 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาสงัคพ คุณาาพบีวิตแลรควาพพ่ันคงึองพนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพฒันาสงัคพแลรควาพพ่ันคงึองพนุษย ์แนวทางการพัฒนาที่ 3 สง่เสริพให้พีการสบืสาน ฟื้นฟ ูอนุรักษศ์าสนา ศิลปรแลรวัฒนธรรพท้องถิ่น 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

21 โครงการรัฐพิธีอ่ืนๆ ที่คณร 
รัฐพนตรี พีพติก้าหนด ให้จัด 

เพื่อจัดท้าพิธีการ งานรัฐพิธี
ต่างๆแลรกิจกรรพที่รัฐบาล
แลรส่วนกลางก้าหนด 

สนับสนุนงบปรรพาณ
ตาพโครงการรัฐพิธีอ่ืนๆ 
ที่คณร รัฐพนตรี พีพติ
ก้าหนด ให้จัด 

5,000 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 การด้าเนินการ
ส้าเร็จตาพ
เป้าหพายก้าหนด 

จัดงานรัฐพิธีหรือ
กิจกรรพที่รัฐบาล
หรือส่วนกลาง
ก้าหนดส้าเร็จตาพ
วัตถุปรรสงค์ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา) 

อุดหนุน 
ที่ท้าการ

ปกครองอ้าเาอ
าูเพียง 

22 โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม จ.น่าน 
(งานประจ้าปีและของดีเมือง
น่าน) 

เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นส่งเสริมผลิตภัณฑ์
สินค้าพื้นบ้านของกลุ่ม
อาชีพต่างๆในพื้นที่ส่งเสริม
การตลาดของผลิตผลทาง
การเกษตรในท้องที่ และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
จังหวัดน่าน 

สนับสนุนงบประมาณ
ตาม โครงการจัด
กิจกรรมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม จ.
น่าน (งานประจ้าปีและ
ของดีเมืองน่าน) 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ้านวนผู้ที่เึ้าร่วพ
กิจกรรพ 

บุพบนพีส่วนร่วพจัด
กิจกรรมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา) 

อุดหนุน 
ที่ท้าการ

ปกครองอ้าเาอ
าูเพียง 

23 โครงการแึ่งึันกีฬาสร้าง
ควาพปรองดองสพานฉันท์
ต้านาัยยาเสพติดต้าบลน ้า
เก๋ียน 

เพื่อสร้างควาพปรองดอง
สพานฉันท์ในต้าบลน ้าเก๋ียน 

ปรรบาบนในต้าบลน ้า
เก๋ียน หพู่ที่ 1-หพู่ที่ 5 
จ้านวน 80 คน 

- - 80,000 80,000 80,000 ร้อยลร 50 จ้านวน
ผู้เึ้าร่วพโครงการ 

ปรรบาบนในต้าบล
พีควาพปรองดอง
สพานฉันท์ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
 ส้านักปลัด 
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาสงัคพ คุณาาพบีวิตแลรควาพพ่ันคงึองพนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการบริหารจัดการแลรการบริการ แนวทางการพัฒนาที่ 1 พฒันาศักยาาพการบริหารโครงการ  การให้บรกิารึององค์กรแลรบคุลากรในท้องถิ่น 
แผนงานบรหิารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการฝึกอบรพแลร
ศ้กษาดูงานผู้บริหาร
สพาบิก  พนักงานแลร
ผู้น้าในท้องถิ่น 

เพื่อเพิ่พศักยาาพ
ผู้บริหาร  สพาบิก  
พนักงานแลรผู้น้าใน
ท้องถิ่น 

จัดอบรพแลรศ้กษาดู
งาน  1 ครั ง 
 

50,000 50,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยลร 80 ึองผู้น้า
ได้รับการฝึกอบรพ 

ผู้บริหารสพาบิกพนักงาน 
แลรผู้น้าในท้องถิ่นพีควาพ 
รู้ เพิ่พึ้ นร้อยลร 5 ึอง
จ้านวนทั งหพด 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

2 โครงการจัดหาวัสดุ  
อุปกรณ์  ครุาัณฑ์ 
 

เพื่อเพิ่พปรรสิทธิาาพ
การให้บริการึอง
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลน ้าเก๋ียน 

จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  
ครุาัณฑ์  4 ครั ง 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนครั งที่ตั ง
งบปรรพาณ 

อบต.น ้าเก๋ียน สาพารถ
ด้าเนินงานแลรบริหารงาน
ได้อย่างพีปรรสิทธิาาพ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

3 โครงการจัดซื อครุาัณฑ์
คอพพิวเตอร์ 

เพื่อเพิ่พปรรสิทธิาาพ
การให้บริการึอง
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลน ้าเก๋ียน 

จัดซื อครุาัณฑ์
คอพพิวเตอร์  
2 เครื่อง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนครั งที่ตั ง
งบปรรพาณ 

อบต.น ้าเก๋ียน สาพารถ
ด้าเนินงานแลรบริหารงาน
ได้อย่างพีปรรสิทธิาาพ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

4 โครงการปรับปรุงรรบบ
การให้บริการปรรบนบน 

เพื่อเพิ่พปรรสิทธิาาพ
การให้บริการปรรบาบน
ึอง อบต.น ้าเก๋ียน 

ปรับปรุงรรบบการ
ให้บริการึอง อบต. 
น ้าเก๋ียน 1 ครั ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยลร 80 ึอง
ผู้ใบ้บริการพีควาพ
พ้งพอใจ 

อบต.น ้าเก๋ียน สาพารถ
ด้าเนินงานแลรบริหาร 
งานได้อย่างพีปรรสิทธิาาพ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

5 โครงการศูนย์ึ้อพูล
ึ่าวสารการจัดซื อจัดจ้าง 
อปท. 

เพื่อเพิ่พปรรสิทธิาาพ
การให้บริการปรรบาบน
ึอง ศูนย์ึ้อพูลึ่าวสาร
การจัดซื อจัดจ้าง อปท.
อบต.น ้าเก๋ียน 

สนับสนุนงบปรรพาณ
ปรับปรุงศูนย์ึ้อพูล 
ึ่าวสารฯ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยลร 80 ึอง
ผู้ใบ้บริการพีควาพ
พ้งพอใจ 

อบต.น ้าเก๋ียน สาพารถ
ด้าเนินงานแลรบริหารงาน
ได้อย่างพีปรรสิทธิาาพ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาสงัคพ คุณาาพบีวิตแลรควาพพ่ันคงึองพนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการบริหารจัดการแลรการบริการ แนวทางการพัฒนาที่ 1 พฒันาศักยาาพการบริหารโครงการ  การให้บรกิารึององค์กรแลรบคุลากรในท้องถิ่น 
แผนงานบรหิารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

6 โครงการปรับปรุงเงิน 
เดือน ค่าตอบแทนค่าจ้าง 
ผลปรรโยบน์ตอบแทน
อ่ืน 

เพื่อปรับปรุงเงินเดือน
ค่าจ้างค่าตอบแทน
ให้กับผู้บริหารพนักงาน
ส่วนต้าบลแลรสพาบิกฯ 

ปรับปรุงเงินเดือน 2 
ครั ง 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนครั งที่
ปรับปรุงเงินเดือน
ค่าจ้าง 

อบต.น ้าเก๋ียนสาพารถ
ด้าเนินงานแลรบริหารงาน
ได้อย่างพีปรรสิทธิาาพ 
 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

7 ค่าสาธารณูปโาค 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
สาธารณูปโาค 

12  เดือน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนครั งที่ตั ง
งบปรรพาณ 

อบต. น ้าเก๋ียนสาพารถ
ด้าเนินงานแลรบริหารงาน
ได้อย่างพีปรรสิทธิาาพ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

8 ค่าใบ้สอย 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใบ้สอย
ึอง อบต.น ้าเก๋ียน 

12  เดือน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนครั งที่ตั ง
งบปรรพาณ 

อบต. น ้าเก๋ียนสาพารถ
ด้าเนินงานแลรบริหารงาน
ได้อย่างพีปรรสิทธิาาพ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

9 อุดหนุนหน่วยงานึองรัฐ
แลรเอกบนในกิจกรรพที่
เป็นปรรโยบน์ 
 

เพื่ออุดหนุนหน่วยงาน
ทั งาาครัฐแลรเอกบนใน
กิจกรรพอันเป็น
ปรรโยบน์ 

12  เดือน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนครั งที่ตั ง
งบปรรพาณ 

อบต. น ้าเก๋ียนสาพารถ
ด้าเนินงานแลรบริหารงาน
ได้อย่างพีปรรสิทธิาาพ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

10 โครงการปรับปรุงแผนที่
าาษีแลรทรเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อให้การจัดเก็บรายได้
พีปรรสิทธิาาพ 

1 ครั ง 10,000 10,000 108,000 108,000 108,000 จ้านวนโครงการ การจัดเก็บรายได้พี
ปรรสิทธิาาพ 
 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาสงัคพ คุณาาพบีวิตแลรควาพพ่ันคงึองพนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการบริหารจัดการแลรการบริการ แนวทางการพัฒนาที่ 1 พฒันาศักยาาพการบริหารโครงการ  การให้บรกิารึององค์กรแลรบคุลากรในท้องถิ่น 
แผนงานบรหิารทั่วไป 

ที่  โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

11 โครงการเลือกตั ง
ผู้บริหาร แลรสพาบิก
สาา อบต.น ้าเก๋ียน 

เพื่อสรรหาผู้บริหารแลร
สพาบิกสาา อบต.น ้า
เก๋ียน กรณีครบวารร
หรือหพด 

1 ครั ง - - 200,000 200,000 200,000 จ้านวนครั งที่ตั ง
งบปรรพาณ 

อบต. น ้าเก๋ียนสาพารถ
ด้าเนินงานแลรบริหารงาน
ได้อย่างพีปรรสิทธิาาพ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

12 โครงการจัดซื อวัสดุ 
ครุาัณฑ์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

เพื่อเพิ่พปรรสิทธิาาพ
การให้บริการึอง อบต.
น ้าเก๋ียน 

1 ครั ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนครั งที่ตั ง
งบปรรพาณ 

อบต. น ้าเก๋ียนสาพารถ
ด้าเนินงานแลรบริหารงาน
ได้อย่างพีปรรสิทธิาาพ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 
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แบบ ผ.02 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาสงัคพ คุณาาพบีวิตแลรควาพพ่ันคงึองพนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรพบาติแลรสิ่งแวดล้อพ แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ส่งเสริพ ฟื้นฟู การพัฒนา การอนุรักษ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรพบาติแลรสิ่งแวดล้อพ 
แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการบริหารจัดการ
ึยรอย่างยั่งยืน 

เพื่อก้าจัดึยรพูลฝอย
แลรสิ่งปฏิกูลในพื นที่ 

พีการก้าจัดึยรอย่างถูก
วิธีทั ง 5 หพู่ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนหพู่บ้านที่พี
การก้าจัดถูกวิธี 

ึยรพูลฝอยในหพู่บ้านได้ 
รับการก้าจัดอย่างถูกวิธี 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

2 โครงการอนุรักษ์ป่า 
ต้นน ้าแลรป่าบุพบน 
เฉลิพพรรเกียรติ 

เพื่อสนับสนุนให้บุพบน
ปลูกป่าเพิ่พพื นที่สีเึียว
ให้พากึ้ น 

สนับสนุนงบปรรพาณให้
ทุกหพู่บ้านอนุรักษ์ป่าต้น
น ้าแลรป่าบุพบน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนครั งที่ตั ง
งบปรรพาณ 

พื นที่ป่าได้รับการฟื้นฟู 
ร้อยลร 10 ึองพื นที่ป่า
สาธารณรทั งหพด 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

3 โครงการึุดลอกแลร
พัฒนาแหล่งน ้า  
พ.1-พ.5 

เพื่อพัฒนาแหล่งน ้าให้
ปรรบาบนพีน ้าเพียงพอ
ต่อการอุปโาค บริโาค 

ึุดลอกแลรพัฒนาแหล่ง
น ้า  2  แห่ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนแหล่งน ้าที่ท้า
การึุดลอก 

ปรรบาบนใน ต.น ้าเก๋ียน 
พีน ้าไว้ใบ้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

4 โครงการฝายบรลอน ้า
เฉลิพพรรเกียรติ 

เพื่อกักเก็บน ้าไว้ใบ้ใน
การเกษตรในบ่วงฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายกั นน ้า 
(ฝายบรลอน ้า) 10 แห่ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนฝายบรลอน ้า ปรรบาบนใน ต.น ้าเก๋ียน 
พีน ้าไว้ใบ้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

5 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรพพืบอันเน่ือง  
พาจากพรรราบด้าริ 

เพื่อบริหารจัดการแลร
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรพบาติในท้องถิ่น 

จัดเก็บรวบรวพึ้อพูล
พันธุกรรพพืบ  5 หพู่ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนผู้ที่เึ้าร่วพ
กิจกรรพ 

ทรัพยากรธรรพบาติ
ได้รับการอนุรักษ์ให้คง
อยู่สืบไป 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 
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แบบ ผ.02 

6 โครงการเฝ้ารรวังการ
ใบ้สารเคพี 
 

เพื่อส่งเสริพให้ปรรบาบน
ตรรหนักถ้งโทษาัยึอง
สารเคพี 

จัดกิจกรรพเฝ้ารรวังการ
ใบ้สารเคพี 1 ครั ง 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนผู้ที่เึ้าร่วพ
กิจกรรพ 

ปรรบาบนพีควาพรู้ใน
การใบ้สารเคพีร้อยลร 
30 ึองครัวเรือน 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาสงัคพ คุณาาพบีวิตแลรควาพพ่ันคงึองพนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรพบาติแลรสิ่งแวดล้อพ แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ส่งเสริพ ฟื้นฟู การพัฒนา การอนุรักษ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรพบาติแลรสิ่งแวดล้อพ 
แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

7 โครงการป้องกันแลร
แก้ไึปัญหาไฟป่าแลร
หพอกควัน 

เพื่อป้องกันแลรแก้ไึ
ปัญหาไฟป่าแลรหพอก
ควัน 

จัดกิจกรรพแก้ไึปัญหา
ไฟป่า 5 หพู่ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนผู้ที่เึ้าร่วพ
กิจกรรพ 

จ้านวนครั งที่เกิดไฟป่า
ลดลงร้อยลร 50 ึอง
ทั งหพด 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

8 โครงการส้ารวจ
ตรวจสอบแนวเึตที่ดิน
สาธารณร 

เพื่อป้องกันแลรแก้ไึ
การบุกรุกที่ดิน
สาธารณร 

ส้ารวจตรวจสอบแนว
เึตที่ดินสาธารณร 

10,000 - - 10,000 10,000 จ้านวนผู้ที่เึ้าร่วพ
กิจกรรพ 

การบุกรุกที่ดิน
สาธารณรลดลง 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

9 โครงการปลูกต้นไพ้
เฉลิพพรรเกียรติ 
 

เพื่อสนับสนุนให้บุพบน
ปลูกป่าเพิ่พพื นที่สีเึียว
ให้พากึ้ น 

จัดกิจกรรพปลูกต้นไพ้
เฉลิพพรรเกียรติแลรป่า
บุพบน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 พื นที่สีเึียวเพิ่พึ้ น
ร้อยลร 30 

พื นที่ป่าได้รับการฟื้นฟู
ร้อยลร 10 ึองพื นที่ป่า
สาธารณรทั งหพด 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

10 โครงการปลูกหญ้าแฝก
เฉลิพพรรเกียรติ 
 

เพื่อส่งเสริพแลรอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรพบาติใน
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรพปลูกหญ้า
แฝกเฉลิพพรรเกียรติ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยลร 30 ึอง
ปรรบาบนเึ้าร่วพ
กิจกรรพ 

ทรัพยากรธรรพบาติ
ได้รับการอนุรักษ์ให้คง
อยู่สืบไป 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

11 โครงการอนุรักษ์ป่าต้น
น ้าแลรป่าบุพบน 
เฉลิพพรรเกียรติ 
 

เพื่อสนับสนุนให้บุพบน
ปลูกป่าเพิ่พพื นที่สีเึียว
ให้พากึ้ น 

สนับสนุนงบปรรพาณให้
ทุกหพู่บ้านอนุรักษ์ป่าต้น
น ้าแลรป่าบุพบน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนครั งที่ตั ง
งบปรรพาณ 

พื นที่ป่าได้รับการฟื้นฟู
ร้อยลร 10 ึองพื นที่ป่า
สาธารณรทั งหพด 
 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

อุดหนุน 
คณรกรรพการ

บุพบน 
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาสงัคพ คุณาาพบีวิตแลรควาพพ่ันคงึองพนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรพบาติแลรสิ่งแวดล้อพ แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ส่งเสริพ ฟื้นฟู การพัฒนา การอนุรักษ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรพบาติแลรสิ่งแวดล้อพ 
แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

12 โครงการึุดสรร  
หนองวัว หพู่ที่ 3 
 

เพื่อพัฒนาแหล่งน ้าให้
ปรรบาบนพีน ้าเพียงพอ
ต่อการอุปโาค บริโาค 

ึุดสรรหนองวัว  
 

- - - 100,000 - จ้านวนแหล่งน ้าที่ท้า
การึุดลอก 

ปรรบาบนใน ต.น ้าเก๋ียน 
พีน ้าไว้ใบใ้นการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

13 โครงการปรับปรุงาูพิ
ทัศน์ อ่างเก็บน ้า น ้า
เก๋ียน 

เพื่อปรับปรุงาูพิทัศน์ ให้
เป็นแหล่งพักผ่อน 
หย่อนใจ 

ปรับปรุงาูพิทัศน์ อ่าง
เก็บน ้า น ้าเก๋ียน 

- - - 100,000 - จ้านวนอ่างเก็บน ้าที่
ท้าการปรับปรุงาูพิ
ทัศน์ 

ปรรบาบนใน ต.น ้าเก๋ียน 
พีแหล่ง พักผ่อน หย่อน
ใจ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 

14 โครงการึุดลอกสรร
ห้วยลพ หพู่ที่ 5 

เพื่อพัฒนาแหล่งน ้าให้
ปรรบาบนพีน ้าเพียงพอ
ต่อการอุปโาค บริโาค 

ึุดลอกสรรห้วยลพ - - - 100,000 - จ้านวนแหล่งน ้าที่ท้า
การึุดลอก 

ปรรบาบนใน ต.น ้าเก๋ียน 
พีน ้าไว้ใบ้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองบ่าง) 
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แบบ ผ.02 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาสงัคพ คุณาาพบีวิตแลรควาพพ่ันคงึองพนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที ่6 ควาพพ่ันคงแลรควาพสงบเรียบร้อย แนวทางการพัฒนาที่ 1 พฒันาควาพรู้แลรสง่เสริพการพีสว่นร่วพึองปรรบาบนในการรักษาควาพสงบเรียบร้อย แลรสร้างควาพพ่ันคงทางสังคพ 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการจัดท้าแผน
บุพบนแลรแผนพัฒนา 
อบต.น ้าเก๋ียน 

เพื่อส่งเสริพแลรพัฒนา
บทบาทการพีส่วนร่วพใน
การพัฒนาบุพบน 

จัดเวทีปรรบาคพ เพื่อ
การจัดท้าแผนฯ 5 ครั ง 

50,000 50,000 - 50,000 50,000 ร้อยลร 80 ึอง
ปรรบาบนเึ้าร่วพ
จัดท้าแผนฯ 

ปรรบาบนได้เสนอ
โครงการตาพที่ต้องการ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

2 โครงการฝึกซ้อพแผน
ป้องกันแลรบรรเทาสา
ธารณาัย 

เพื่อเสริพสร้างควาพพ่ันคง
ปลอดาัยในบีวิตแลร
ทรัพย์สิน 

จัดฝึกอบรพการ
ป้องกันบรรเทาาัยฯ   
จ้านวน 1 ครั ง 50 ราย  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยลร 80 จ้านวน 
อปพร ที่เึ้าร่วพ 

อปพร.ได้รับการทบทวน
ควาพรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

3 โครงการสร้างาูพิคุ้พกัน
ยาเสพติดในเด็กแลร
เยาวบน 

เพื่อป้องกันแลรแก้ไึ
ปัญหายาเสพติดในบุพบน 

จัดอบรพป้องกันแก้ไึ
ปัญหายาเสพติด 
จ้านวน 60 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยลร 80 จ้านวนผู้
ที่เึ้าร่วพกิจกรรพ 

ปรรบาบนในต้าบลพี
ควาพรู้ควาพเึ้าใจาัยยา
เสพติด  

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

4 โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุจราจร 
(กู้บีพ กู้าัย) 

เพื่อเสริพสร้างควาพสงบ
เรียบร้อยควาพปลอดาัย
ในบีวิตทรัพย์สินึองบุพบน 

อบรพทีพกู้บีพกู้าัยแลร
เฝ้ารรวังอุบัติเหตุ 2 
ครั ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนผู้ที่เึ้าร่วพ
กิจกรรพ 

อุบัติเหตุการจราจร
ลดลง ร้อยลร 50 ึอง
ทั งหพด 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

5 โครงการจัดซื อวัสดุ 
ครุาัณฑ์ดับเพลิงแลร 
วัสดุครุาัณฑ์การแพทย์ 

เพื่อสร้างควาพพ่ันคง
ปลอดาัยในบีวิตแลร
ทรัพย์สิน 

จัดซื อวัสดุ ครุาัณฑ์
ดับเพลิงแลรวัสดุ 
ครุาัณฑ์การแพทย์ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนครั งที่เกิด
อัคคีาัยเป็น 0 

บุพบนพีควาพปลอดาัย
ในบีวิตแลรทรัพย์สิน 
 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

6 โครงการบ่วยเหลือผู้
ปรรสบสาธารณาัย 

เพื่อควาพปลอดาัยในบีวิต
แลรทรัพย์สิน 
 

บ่วยเหลือผู้ปรรสบาัย 
5 หพู่บ้าน 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยลร90ึอง
ผู้ปรรสบาัยได้รับ
การบ่วยเหลือ 

บุพบนพีควาพปลอดาัย
ในบีวิตแลรทรัพย์สิน 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 

7 โครงการติดตั งกล้อง
วงจรปิด (CCTV) 
 

เพื่อเสริพสร้างควาพพ่ันคง
ควาพปลอดาัยในบีวิตแลร
ทรัพย์สิน 

ติดตั งกล้องวงจรปิด
(CCTV)  10  จุด 

800,000 - - - - ร้อยลร 80 ึอง
ปรรบาบนทั งต้าบล
ได้รับควาพปลอดาัย 

บุพบนพีควาพปลอดาัย
ในบีวิตแลรทรัพย์สิน 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 
กรพส่งเสริพฯ 
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แบบ ผ.02 
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แบบ ผ.03 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาสงัคพ คุณาาพบีวิตแลรควาพพ่ันคงึองพนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที ่6 ควาพพ่ันคงแลรควาพสงบเรียบร้อย แนวทางการพัฒนาที่ 2 สนับสนุนการเรียนรู้และการพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการศ้กษาเรียนรู้
นอกสถานที่ (ทัศน
ศ้กษา) โรงเรียนบ้านน ้า
เก๋ียน 

เพื่อส่งเสริพปรรสบการณ์
การเรียนรู้ให้กับเด็กแลร
นักเรียน 
 

จัดให้พีการศ้กษาดูงาน
ปีลร 1 ครั ง 
 

20,000 
 
 

20,000 20,000 
 

20,000 
 
 

20,000 จ้านวนครั งที่ได้รับ
การศ้กษาดูงานนอก
สถานที่ 
 

เด็ก เยาวบน
นักเรียน ได้เรียนรู้
ปรรสบการณ์นอก
สถานที่ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา) 

อุดหนุน 
 รร.บ้านน ้าเก๋ียน 

2 โครงการส่งเสริพกีฬา - 
กรีฑา นักเรียนโรงเรียน
บ้านน ้าเก๋ียน 

เพื่อส่งเสริพให้เด็ก 
เยาวบน พีการออกก้าลัง
กายแลรเล่นกีฬา 

จัดให้พีการแบ่งึันกีฬา 
1 ครั ง 

20,000 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ้านวนครั งที่จัดให้พี
การสส่งเสริพกีฬา - 
กรีฑา 

นักเรียนพีควาพ
สาพัคคี, สุึาาพ
แึ็งแรง 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(กองการศ้กษา) 

อุดหนุน 
 รร.บ้านน ้าเก๋ียน 

 

ยุทธศาสตร์ที ่6 ควาพพ่ันคงแลรควาพสงบเรียบร้อย  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการบ่วยเหลือ
ปรรบาบนตาพอ้านาจ
หน้าที่ึอง อบต.น ้า
เก๋ียน 

เพื่อบ่วยเหลือปรรบาบน
ตาพรรเบียบ
กรรทรวงพหาดไทยว่าด้วย
ค่าใบ้จ่ายเพื่อบ่วยเหลือ
ปรรบาบนตาพอ้านาจ
หน้าที่ึององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.
2561 
 

หพู่ที่ 1- 5 ต้าบลน ้า
เก๋ียน 
 

- 
 
 

- 20,000 
 

20,000 
 
 

20,000 จ้านวนหพู่บ้านที่
ได้รับการบ่วยเหลือ 
 

ปรรบาบนในต้าบล
น ้าเก๋ียนได้รับการ
บ่วยเหลือตาพ
อ้านาจหน้าที่ 

อบต.น ้าเก๋ียน 
(ส้านักปลัด) 
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แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป ครุาัณฑ์ที่ดินแลร
สิ่งก่อสร้าง 

ครุาัณฑ์
คอพพิวเตอร์ 

เครื่องคอพพิวเตอร์ ส้าหรับงานปรรพวลผล  
จ้านวน 1 เครื่อง 
-โดยพีคุณลักษณรพื นฐานตาพเกณฑ์ราคา
กลางแลรคุณลักษณรพื นฐานครุาัณฑ์
คอพพิวเตอร์ ปรรจ้าปี พ.ศ.2562  
 

- - 22,000 - - ส้านักปลัด 

2 บริหารงานทั่วไป ครุาัณฑ์ที่ดินแลร
สิ่งก่อสร้าง 

ครุาัณฑ์
คอพพิวเตอร์ 

เครื่องพิพพ์แบบฉีดหพ้กพร้อพติดตั งถังหพ้ก
พิพพ์ (Ink Tank Printer) จ้านวน 1 เครื่อง  
-โดยพีคุณลักษณรพื นฐานตาพเกณฑ์ราคา
กลางแลรคุณลักษณรพื นฐานครุาัณฑ์
คอพพิวเตอร์ ปรรจ้าปี พ.ศ.2562  
 

- - 4,300 - - ส้านักปลัด 

3 บริหารงานทั่วไป ครุาัณฑ์ที่ดินแลร
สิ่งก่อสร้าง 

ครุาัณฑ์
คอพพิวเตอร์ 

เครื่องส้ารองไฟ ึนาด 800 VA จ้านวน 1 
เครื่อง  
-โดยพีคุณลักษณรพื นฐานตาพเกณฑ์ราคา
กลางแลรคุณลักษณรพื นฐานครุาัณฑ์
คอพพิวเตอร์ ปรรจ้าปี พ.ศ.2562  
 

- - 2,500 - - ส้านักปลัด 
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แบบ ผ.03 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

4 บริหารงานทั่วไป ครุาัณฑ์ที่ดินแลร
สิ่งก่อสร้าง 

ครุาัณฑ์
ส้านักงาน 

เก้าอี พีพนักพิง แบบพีล้อเลื่อน จ้านวน 2 ตัว 
ตาพราคาท้องตลาด เน่ืองจากครุาัณฑ์นี ไพ่ได้
อยู่ในบัญบีราคาพาตรฐานครุาัณฑ์ ปรรจ้าปี 
พ.ศ.2562 
 

- - 7,000 - - ส้านักปลัด 

5 บริหารงานทั่วไป ครุาัณฑ์ที่ดินแลร
สิ่งก่อสร้าง 

ครุาัณฑ์
ส้านักงาน 

ตู้กรรจกบานเลื่อน ึนาด 4 ฟุต จ้านวน 2 ตู้ 
ตาพบัญบีพาตรฐานครุาัณฑ์ ปี 2561 
 

- - 10,000 - - ส้านักปลัด 

6 บริหารงานทั่วไป ครุาัณฑ์ที่ดินแลร
สิ่งก่อสร้าง 

ครุาัณฑ์
ส้านักงาน 

ตู้เหล็ก 2 บาน จ้านวน 2 ตู้  
-โดยพีคุณลักษณรเฉพารตาพบัญบีราคา
พาตรฐานครุาัณฑ์ปี 2561 
 

- - 11,000 - - ส้านักปลัด 

7  บริหารงานทั่วไป ครุาัณฑ์ที่ดินแลร
สิ่งก่อสร้าง 

ครุาัณฑ์
คอพพิวเตอร์ 

เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกปรรสงค์ (Smart 
Card Reader) จ้านวน 5 เครื่อง 
-โดยพีคุณลักษณรพื นฐานตาพเกณฑ์ราคา
กลางแลรคุณลักษณรพื นฐานครุาัณฑ์
คอพพิวเตอร์ ปรรจ้าปี พ.ศ.2562 
 

- - 3,500 - - ส้านักปลัด 

8 บริหารงานทั่วไป ครุาัณฑ์ที่ดินแลร
สิ่งก่อสร้าง 

ครุาัณฑ์
ส้านักงาน 

ตู้เหล็ก 2 บาน จ้านวน 2 ตู้  
-โดยพีคุณลักษณรเฉพารตาพบัญบีราคา
พาตรฐานครุาัณฑ์ปี 2561 
 

- - 11,000 - - กองคลัง 

9 บริหารงานทั่วไป ครุาัณฑ์ที่ดินแลร
สิ่งก่อสร้าง 

ครุาัณฑ์
คอพพิวเตอร์ 

เครื่องคอพพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส้าหรับงาน
ปรรพวลผล จ้านวน 1 บุด โดยพีคุณลักษณร
พื นฐาน ตาพเกณฑ์ราคากลางแลรคุณลักษณร
พื นฐานครุาัณฑ์คอพพิวเตอร์ ปรรจ้าปี 2562 

- - 22,000 - - กองคลัง 
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แบบ ผ.03 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

10 แผนงานการศ้กษา ครุาัณฑ์ที่ดินแลร
สิ่งก่อสร้าง 

ครุาัณฑ์
ส้านักงาน 

ตู้เหล็ก 2 บาน จ้านวน 1 ตู้  
ตาพบัญบีราคาพาตรฐานครุาัณฑ์ปี 2561 
โดยพีคุณลักษณร ดังนี  
1. พีพือจับบนิดบิด 
2. พีแผ่นบั นปรับรรดับ 3 บิ น 
3. คุณสพบัติตาพพาตรฐาน
ผลิตาัณฑ์อุตสาหกรรพ (พอก.) 
 

- - 5,500 - - กองการศ้กษาฯ 

11 แผนงานการศ้กษา ครุาัณฑ์ที่ดินแลร
สิ่งก่อสร้าง 

ครุาัณฑ์
ส้านักงาน 

ตู้กรรจกบานเลื่อน ึนาด 4 ฟุต จ้านวน 1 ตู้ 
ตาพราคาท้องถิ่น เน่ืองจากไพ่พีในราคาตาพ
บัญบีพาตรฐานครุาัณฑ์ ปี 2561 
 

- - 5,000 - - กองการศ้กษาฯ 

12 แผนงานการศ้กษา ครุาัณฑ์ที่ดินแลร
สิ่งก่อสร้าง 

ครุาัณฑ์
ส้านักงาน 

บุดรับแึก จ้านวน 1 บุด ปรรกอบด้วยเก้าอี 
แลรโต๊รกลาง ตาพราคาท้องถิ่น เน่ืองจากไพ่พี
ในราคาตาพบัญบีพาตรฐานครุาัณฑ์ ปี 2561 

- - 10,000 - - กองการศ้กษาฯ 

13 แผนงานการศ้กษา ครุาัณฑ์ที่ดินแลร
สิ่งก่อสร้าง 

ครุาัณฑ์
คอพพิวเตอร์ 

เครื่องคอพพิวเตอร์  ส้าหรับงานส้านักงาน 
(จอแสดงาาพึนาดไพ่น้อยกว่า 19 นิ ว  
จ้านวน 2 บุด 
-โดยพีคุณลักษณรพื นฐาน ตาพเกณฑ์ราคา
กลางแลรคุณลักษณรพื นฐานครุาัณฑ์
คอพพิวเตอร์ ปรรจ้าปี 2562 

- - 34,000 - - กองการศ้กษาฯ 

14 แผนงานการศ้กษา ครุาัณฑ์ที่ดินแลร
สิ่งก่อสร้าง 

ครุาัณฑ์
คอพพิวเตอร์ 

เครื่องส้ารองไฟ ึนาด 800 VA จ้านวน 2 
เครื่อง  
-โดยพีคุณลักษณรพื นฐาน ตาพเกณฑ์ราคา
กลางแลรคุณลักษณรพื นฐานครุาัณฑ์
คอพพิวเตอร์ ปรรจ้าปี 2562 

- - 5,000 - - กองการศ้กษาฯ 
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แบบ ผ.03 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

15 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑท์ี่ดนิและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

ตู้เหล็ก 2 บาน จ้านวน 1 ตู้  
ตาพบัญบีราคาพาตรฐานครุาัณฑ์ปี 2561 
โดยพีคุณลักษณร ดังนี  
1. พีพือจับบนิดบิด 
2. พีแผ่นบั นปรับรรดับ 3 บิ น 
3. คุณสพบัติตาพพาตรฐาน
ผลิตาัณฑ์อุตสาหกรรพ (พอก.) 

- - 5,500 - - กองช่าง 

16 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑท์ี่ดนิและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

ตู้ท้าน ้าร้อน-น ้าเย็น ึนาด 2 ก๊อก จ้านวน 1 
เครื่อง 
ตาพราคาท้องถิ่น เน่ืองจากไพ่พีในราคาตาพ
บัญบีพาตรฐานครุาัณฑ์ ปี 2561 

- 5,500 - - - ส้านักปลัด 

17 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑท์ี่ดนิและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เครื่องตัดแต่งพุ่พไพ้ ึนาดไพ่น้อยกว่า 22 นิ ว 
จ้านวน 1 เครื่อง 
ตาพบัญบีพาตรฐานครุาัณฑ์ ปี 2562 

- 11,000 - - - ส้านักปลัด 

18 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑท์ี่ดนิและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ส้านักงาน 

โต๊รหพู่บูบา บนิดหพู่ 7 จ้านวน 1 บุด 
-ตาพราคาท้องถิ่น เน่ืองจากไพ่พีในราคาตาพ
บัญบีพาตรฐานครุาัณฑ์ ปี 2561 

- 6,800 -- - - ส้านักปลัด 

19 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑท์ี่ดนิและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

จอรับาาพบนิดพอเตอร์ไฟฟ้า ึนาดเส้นทแยง
พุพ 120 นิ ว พร้อพติดตั ง จ้านวน 1 จอ 
เน่ืองจากไพ่พีในราคาตาพเกณฑ์ราคากลาง
แลรคุณลักษณรพื นฐานครุาัณฑ์คอพพิวเตอร์ 
ปรรจ้าปี 2562 

- 15,300 - - - ส้านักปลัด 

20 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑท์ี่ดนิและ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เครื่องพัลติพีเดียโปรเจคเตอร์ รรดับ XGA 
3500 ANSILUMENS พร้อพติดตั ง จ้านวน 1 
เครื่อง 
ตาพเกณฑ์ราคากลางแลรคุณลักษณรพื นฐาน
ครุาัณฑ์คอพพิวเตอร์ ปรรจ้าปี 2562 

- 33,700 - - - ส้านักปลัด 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารต้าบลน ้าเก๋ียน 126 

 

แบบ ผ.03 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

21 บริหารงานทั่วไป ครุาัณฑ์ที่ดินแลร
สิ่งก่อสร้าง 

ครุาัณฑ์โฆษณา
แลรเผยแพร่ 

กล้องถ่ายาาพรรบบดิจิตอล ควาพลรเอียดไพ่
น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล จ้านวน 1 ตัว 
เน่ืองจากไพ่พีในราคาตาพบัญบีพาตรฐาน
ครุาัณฑ์ ปี 2561 

- 33,000 - - - ส้านักปลัด 

22 บริหารงานทั่วไป ครุาัณฑ์ที่ดินแลร
สิ่งก่อสร้าง 

ครุาัณฑ์
ยานพาหนรแลร
ึนส่ง 

รถบรรทุก(ดีเซล)ึนาด 1 ตัน ปริพาตร
กรรบอกสูบไพ่ต่้ากว่า 2,400 ซีซี หรือก้าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไพ่ต่้ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ึับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ ลแค็บ จ้านวน 1 
คัน 
ตาพบัญบีพาตรฐานครุาัณฑ์ ปี 2561 

- - - - 1,025,000 ส้านักปลัด 

23 แผนงาน
สาธารณสุึ 

ครุาัณฑ์ที่ดินแลร
สิ่งก่อสร้าง 

ครุาัณฑ์
ยานพาหนรแลร
ึนส่ง 

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกรรบร) ปริพาตร
กรรบอกสูบไพ่ต่้ากว่า 2,400 ซีซี หรือก้าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไพ่ต่้ากว่า 110 กิโลวัตต์  
จ้านวน 1 คัน 
ตาพบัญบีพาตรฐานครุาัณฑ์ ปี 2561 

    1,000,000 ส้านักปลัด 

24 บริหารงานทั่วไป ครุาัณฑ์ที่ดินแลร
สิ่งก่อสร้าง 

ครุาัณฑ์
ส้านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแึวน
(รรบบInverter) ึนาด 24,000 บีทียู จ้านวน 
2 เครื่อง 
ตาพบัญบีพาตรฐานครุาัณฑ์ ปี 2561 

- - - 86,800 - ส้านักปลัด 

25 บริหารงานทั่วไป ครุาัณฑ์ที่ดินแลร
สิง่ก่อสร้าง 

ครุาัณฑ์
ส้านักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อตู้เหล็ก 2 บาน จ้านวน 
2 ตู้  
-โดยพีคุณลักษณรเฉพารตาพบัญบีราคา
พาตรฐานครุาัณฑ์ปี 2561 

- - - 11,000 - ส้านักปลัด 

26 บริหารงานทั่วไป ครุาัณฑ์ที่ดินแลร
สิ่งก่อสร้าง 

ครุาัณฑ์
ส้านักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อตู้เหล็ก 2 บาน จ้านวน 
2 ตู้  
-โดยพีคุณลักษณรเฉพารตาพบัญบีราคา
พาตรฐานครุาัณฑ์ปี 2561 

- - - 11,000 - กองคลัง 
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แบบ ผ.02/1 
 

 

 

 

 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

27 แผนงานเคหรแลร
บุพบน 

ครุาัณฑ์ที่ดินแลร
สิ่งก่อสร้าง 

ครุาัณฑ์
ส้านักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อตู้เหล็ก 2 บาน จ้านวน 
1 ตู้  
-โดยพีคุณลักษณรเฉพารตาพบัญบีราคา
พาตรฐานครุาัณฑ์ปี 2561 

- - - 5,500 - กองบ่าง 

28 แผนงานการศ้กษา ครุาัณฑ์ที่ดินแลร
สิ่งก่อสร้าง 

ครุาัณฑ์
ส้านักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อตู้เหล็ก 2 บาน จ้านวน 
1 ตู้  
-โดยพีคุณลักษณรเฉพารตาพบัญบีราคา
พาตรฐานครุาัณฑ์ปี 2561 

- - - 5,500 - กองการศ้กษาฯ 

29 แผนงานการศ้กษา ครุาัณฑ์ที่ดินแลร
สิ่งก่อสร้าง 

ครุาัณฑ์
คอพพิวเตอร์ 

เครื่องคอพพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส้าหรับงาน
ปรรพวลผล จ้านวน 1 บุด โดยพีคุณลักษณร
พื นฐาน ตาพเกณฑ์ราคากลางแลรคุณลักษณร
พื นฐานครุาัณฑ์คอพพิวเตอร์ ปรรจ้าปี 2562 

- - - 22,000 - กองการศ้กษาฯ 

30 แผนงานการศ้กษา ครุาัณฑ์ที่ดินแลร
สิ่งก่อสร้าง 

ครุาัณฑ์
การศ้กษา 

โต๊รอาหาร พร้อพพ้าน่ัง รรดับอนุบาล ส้าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน 3 บุด 
-ตาพราคาท้องถิ่น เน่ืองจากไพ่ปรากฏในราคา
ตาพบัญบีพาตรฐานครุาัณฑ์ ปี 2561 
 

- - - 9,600 - กองการศ้กษาฯ 

31 แผนงานการศ้กษา ครุาัณฑ์ที่ดินแลร
สิ่งก่อสร้าง 

ครุาัณฑ์
ส้านักงาน 

ถังน ้าแบบพลาสติก ึนาดบรรจุ 2,000 ลิตร 
จ้านวน 1 ถัง 

- 6,500 - - - กองการศ้กษาฯ 

  รวม - 111,800 158,300 151,400 2,025,000  



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเก๋ียน 120 

 

แบบ ผ.02/1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

ส้าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 

ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบงิอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันารรบบสาธารณูปโาค สาธารณูปการ แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อพแซพ บ้ารงุรักษารรบบคพนาคพ รรบบปรรปา ไฟฟ้า รรบบรรบายน ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 ึยายไหล่ทาง คสล. 
บ้านต้นกอก หพู่ที่ 3 
บริเวณนานายดวง ดีสี
ใส ถ้งนานายจรัส ดี
ปินตา 

เพื่อให้บุพบนได้รับ
ควาพสรดวก
ปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ไหล่ทาง คสล. กว้าง 
1 พ. ยาว 33 พ. หนา 
0.15 พ. หรือพีพื นที่
เทคอนกรีตไพ่น้อย
กว่า 33 ตร.พ. 

- 20,000 20,000 - - รรยรทาง บุพบนพีการคพนาคพที่
สรดวก ปลอดาัย 

กองบ่าง อบต.
แลร 

อบจ.น่าน 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริพเหล็กเึ้า
สู่พื นที่ท้ากินทางการ
เกษตรสายห้วยรินบ้าน
ต้นกอก หพู่ที่ 3  

เพื่อให้บุพบนได้รับ
ควาพสรดวก
ปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ถนน คสล. กว้าง 3 
พ.ยาว 1,600 พ. หนา 
0.15 พ.หรือพีพื นที่ 
คสล.ไพ่น้อยกว่า 
4,800 พ. 

- - 2,950,000 - - รรยรทาง บุพบนพีการคพนาคพที่
สรดวก ปลอดาัย 

กองบ่าง อบต.
หรือหน่วยงาน

อ่ืน 
 

3 โครงการก่อสร้างดาด
ล้าเหพือง คสล.สายนา
ฮ้าง บ้านใหพ่สันติสุึ 
หพู่ที่ 5  

เพื่อให้ปรรบาบนพีน ้า
เพียงพอในการ
เพารปลูก 

ึนาด 1.00 x 1.00 
พ. ยาว 680 พ. 

- - - 1,800,000 - รรยรทางก่อสร้าง ปรรบาบนพีน ้าที่เพียงพอ
ต่อการเพารปลูก 

กองบ่าง อบต.
หรือหน่วยงาน

อ่ืน 
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แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 พัฒนาแลรเสริพสร้างศักยาาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแลรการท่องเทีย่วตลอดจนพฒันาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรพอยา่งยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 

ด้านเศรษฐกิจแลรการท่องเที่ยวเบงิอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันารรบบสาธารณูปโาค สาธารณูปการ แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อพแซพ บ้ารงุรักษารรบบคพนาคพ รรบบปรรปา ไฟฟ้า รรบบรรบายน ้า 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา / บาท ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงการก่อสร้างโรงงาน
แลรรรบบรีดยางพารา
เพื่อเพิ่พพูลค่าทางการ
ผลิต ต้าบลน ้าเก๋ียน  

เพื่อเพิ่พพูลค่าึอง
ยางพารา 

ก่อสร้างโรงงานแลรรรบบ
รีดยางพารา ต้าบลน ้า
เก๋ียน 

- - - - 2,500,000 จ้านวนโรงงาน เกษตรกรได้รับ
การพัฒนาให้พี
อาบีพที่พ่ันคง 

กองบ่าง อบต.
หรือหน่วยงาน

อ่ืน 
 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริพเหล็กเึ้าสู่พื นที่ทาง
การเกษตรสายห้วยค้า 
บ้านใหพ่พัฒนา หพู่ที่ 4 

เพื่อให้บุพบนได้รับควาพ
สรดวกปลอดาัยในการ
คพนาคพ 

ถนน คสล. กว้าง 4 พ.ยาว 
605 พ. หนา 0.15 พ.หรือ
พีพื นที่ คสล.ไพ่น้อยกว่า 
2,420 ตร.พ. 

- - - 1,500,000 - รรยรทาง บุพบนพีการ
คพนาคพที่สรดวก 
ปลอดาัย 

กองบ่าง อบต.
หรือหน่วยงาน

อ่ืน 
 

6 ปรับปรุงสนาพกีฬา
ต้าบลน ้าเก๋ียน 

เพื่อรองรับกิจกรรพแลร
นันทนาการในต้าบล 
อ้านวยควาพสรดวก
ให้แก่ปรรบาบนในพื นที่
ที่พาใบ้ในการออกก้าลัง
กาย 

- ก่อสร้างอาคาร
อเนกปรรสงค์ึนาดกว้าง 
8 พ. ยาว 16 พ. จ้านวน 1 
หลัง 
-ห้องน ้า ึนาด 5 ห้อง 
จ้านวน 2 หลัง 

- - - 1,500,000 - พีอาคารที่ได้
พาตรฐานตาพ
แบบแปลน 

ปรรบาบนในพื นที่
พีสถานที่ในการจัด
กิจกรรพ
นันทนาการ แลร
ออกก้าลังกาย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
หรือ 

หน่วยงานอ่ืน 

7 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
าายในหพู่บ้าน บ้านต้น
กอก หพู่ที่ 3 

เพื่อปรับปรุงผิวถนน
คอนกรีตเดิพให้สัญจร
สรดวกปลอดาัย 

เสริพผิวถนน คสล.ด้วย
แอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต 
จ้านวน 9 สายทาง 

- - - 1,530,000 - พีถนนที่ได้
พาตรฐานตาพ
แบบแปลน 

บุพบนพีการ
คพนาคพที่สรดวก 
ปลอดาัย 

อบต.น ้าเก๋ียน 
หรือ 

หน่วยงานอ่ืน 

8 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
าายในหพู่บ้าน บ้านใหพ่
พัฒนา หพู่ที่ 4 

เพื่อปรับปรุงผิวถนน
คอนกรีตเดิพให้สัญจร
สรดวกปลอดาัย 

เสริพผิวถนนคสล.ด้วยแอส
ฟัลท์ติกส์คอนกรีต จ้านวน  
5 สายทาง 

- - - 1,300,000 - พีถนนที่ได้
พาตรฐานตาพ
แบบแปลน 

บุพบนพีการ
คพนาคพที่สรดวก 
ปลอดาัย  

อบต.น ้าเก๋ียน 
หรือ 

หน่วยงานอ่ืน 

รวพ 8 โครงการ - - - 20,000 2,970,000 7,630,000 2,500,000 - - - 
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ส่วนท่ี 4 การติดตามและประเมินผล 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ตาพพรรราบบัญญัติก้าหนดแผนแลรึั นตอนการกรรจายอ้านาจให้แก่อง ค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ได้ก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พีอ้านาจแลรหน้าที่ในการจัดท้าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินึองตนเอง  โดยในการจัดท้าแผนพัฒนาึององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั น จรต้องด้าเนินการตาพ
รรเบียบกรรทรวงพหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาึององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548 แลรที่
แก้ไึเพิ่พเติพถ้ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ทั งนี   แผนพัฒนาท้องถ่ินจรต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาึององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเึตจังหวัด  แผนพัฒนาอ้าเาอ  แผนพัฒนาต้าบล  
แผนพัฒนาหพู่บ้านหรือแผนบุพบน  อันพีลักษณรเป็นการก้าหนดรายลรเอียดแผนงาน  ดังนั น  จ้งต้องพีการ
ก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาึององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเึตจังหวัดึ้ น ตาพกรรบวนการพิจารณาจาก
ปรรบาคพท้องถ่ินรรดับจังหวัด ร่วพกับคณรกรรพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณรกรรพการ
ปรรสานแผนพัฒนาท้องถ่ินรรดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเึตจังหวัด  ร่วพกันจัดท้า  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาึององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเึตจังหวัด  เพื่อให้การ
จัดท้าแผนพัฒนาึององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกิดปรรสิทธิาาพ ปรรสิทธิผล  โดยน้ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ึององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเึตจังหวัดไปใบ้เป็นแนวทางในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถ่ินึองตนเองได้
ต่อไป แลรเพื่อให้สาพารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราบการปรรจ้าปีึองจังหวัดแลร
ตอบสนองควาพต้องการึองปรรบาบนอันจรน้าไปสู้การจัดท้างบปรรพาณ ที่พีปรรสิทธิาาพในท้องถ่ินได้อย่าง
แท้จริง  เป็นเครื่องพือในการพัฒนาท้องถ่ินให้เึ้พแึ็ง เกิดปรรโยบน์สูงสุดต่อปรรบาบนในท้องถ่ิน 

 

ดังนั น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถ่ิน  จ้งต้องก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาึององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาึององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเึตจังหวัด  เพื่อ
น้าไปสู่การ  บูรณาการร่วพกัน ให้เกิดควาพสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สาพารถเบ่ือพโยงไปสู่แผนพัฒนา
กลุ่พจังหวัด  แผนพัฒนาาาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลรสังคพแห่งบาติ  ฉบับที่ 12  แผนยุทธศาสตร์บาติ 20 ปี  
ไทยแลนด์ 4.0  แลรในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)   จรต้องพีการติดตาพแลรติดตาพ
แลรปรรเพินผลยุทธศาสตร์เพื่อควาพสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินึององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ตาพ
รรเบียบกรรทรวงพหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนึององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  แลรที่แก้ไึ
เพิ่พเติพถ้ง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดยคณรกรรพการติดตาพแลรปรรเพินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน จรต้อง
ด้าเนินการให้ครแนนตาพเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ ซ้่งเป็นส่วนหน้่งึองการติดตาพแลรปรรเพินผลแผนพัฒนา  โดย
ด้าเนินการให้แล้วเสร็จาายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ปรรกาศใบ้งบปรรพาณรายจ่าย  รายลรเอียดแนวทางการ
พิจารณาตาพหนังสือกรรทรวงพหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ พท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  พฤษาาคพ  2562  
เรื่อง  ซักซ้อพแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ึององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ดังนี      
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมลูพื นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 

2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 

3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 

     3.1  ยุทธศาสตร์ึององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (10) 

     3.2  ยุทธศาสตร์ึององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเึตจังหวัด (10) 

     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 

     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 

     3.5  กลยุทธ์ (5) 

     3.6  เป้าปรรสงค์ึองแตล่รปรรเด็นกลยุทธ์ (5) 

     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (5) 

     3.8  แผนงาน (5) 

     3.9  ควาพเบ่ือพโยงึองยุทธศาสตร์ในาาพรวพ (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได้ 

1. ข้อมูลสภาพ
ท่ัวไปและข้อมูล
พื นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี  

(1) ึ้อพูลเกี่ยวกับด้านกายาาพ เบ่น ที่ตั งึองหพูบ่้าน/บุพบน/ต้าบล 
ลักษณราูพิปรรเทศ ลักษณราูพิอากาศ ลักษณรึองที่ดิน ลกัษณรึอง
แหล่งน ้า ลักษณรึองป่าไพ้ ฯลฯ ด้านการเพือง/การปกครอง เบ่น เึต
การปกครองการเลือกตั ง ฯลฯ 

20 

(3) 

 

(2) ึ้อพูลเกี่ยวกับด้านการเพือง/การปกครอง เบ่น เึตการปกครอง 
การเลือกตั ง ฯลฯ ปรรบากร เบ่น ึ้อพูลเกี่ยวกับจ้านวนปรรบากร แลร
บ่วงอายุแลรจ้านวนปรรบากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ึ้อพูลเกี่ยวกับสาาพทางสังคพ เบ่น การศ้กษา สาธารณสุึ 
อาบญากรรพ ยาเสพติด การสงัคพสงค์เครารห์ 

(2)  

(4) ึ้อพูลเกี่ยวกับรรบบบริหารพื นฐาน เบ่น การคพนาคพึนส่ง การ
ไฟฟ้า การปรรปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ึ้อพูลเกี่ยวกับรรบบเศรษฐกจิ เบ่น การเกษตร การปรรพง การ
ปรรศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรพ การพาณิบย์/กลุ่พ
อาบีพแรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(6) ึ้อพูลเกี่ยวกับศาสนา ปรรเพณี วัฒนธรรพ เบ่น การนับถือศาสนา
ปรรเพณี แลรงานปรรจ้าปี าูพปิัญญาท้องถ่ิน าาษาถ่ิน สินค้าพื นเพือง
แลรึองทีร่รล้ก ฯลฯ แลรอื่นๆ 

(2)  

(7) ึ้อพูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรพบาติ เบ่น น ้า ป่าไพ้ าูเึา คุณาาพ
ึองทรัพยากรธรรพบาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส้ารวจแลรจัดเกบ็ึ้อพูลเพื่อการจัดท้าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินหรอื
การใบ้ึ้อพูล จปฐ. 

(2)  

(9) การปรรบุพปรรบาคพทอ้งถ่ิน รูปแบบ วิธีการ แลรการดา้เนินการ
ปรรบุพปรรบาคพท้องถ่ินโดยใบ้กรรบวนการร่วพคิด ร่วพท้า ร่วพ
ตัดสินใจ ร่วพตรวจสอบ ร่วพรับปรรโยบน์ ร่วพแก้ไึปัญหา 
ปร้กษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไึปญัหาส้าหรับการพัฒนา
ท้องถ่ินตาพอ้านาจหน้าที่ึององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(3)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได ้

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี  
(1) การวิเครารห์ที่ควบคลุพควาพเบ่ือพโยง ควาพสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพฒันาึององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเึต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ึององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน นโยบายึอง
ผู้บริหารท้องถ่ิน รวพถ้งควาพเบ่ือพโยงแผนยุทธศาสตร์บาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกจิแลรสังคพแห่งบาติ แลร Thailand 4.0 

20 

(5) 

 

(2) การวิเครารห์การใบ้ผังเพืองรวพหรอืผงัเพอืงเฉพารแลรการบังคับใบ้
ผลึองการบังคับใบ้ สาาพการณ์ที่เกิดึ้ นต่อการพัฒนาทอ้งถ่ิน 

(3)  

(3) การวิเครารห์ทางสงัคพ เบ่น ด้านแรงงาน การศ้กษา สาธารณสุึ 
ควาพยากจน อาบญากรรพ ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ปรรเพณี วัฒนธรรพ าูพิปญัญาท้องถ่ิน เปน็ต้น 

 (3)  

(4) การวิเครารห์ทางเศรษฐกิจ ึ้อพลูด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริพ
อาบีพ กลุ่พอาบีพ กลุพ่ทางสังคพ การพฒันาอาบีพแลรกลุ่พต่างๆ สาาพ
ทางเศรษฐกิจแลรควาพเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเครารหส์ิ่งแวดล้อพ พื นที่สเีึียว ธรรพบาติต่างๆ ทางาูพิศาสตร์ 
กรรบวนการหรือสิ่งที่เกิดึ้ น การปรรดิษฐ์ที่พผีลต่อสิ่งแวดลอ้พแลรการ
พัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเครารห์ศักยาาพเพื่อปรรเพินสถานาาพการพฒันาใน
ปัจจุบันแลรโอกาสการพัฒนาในอนาคตึองท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด้าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จดุแึ็ง) W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) แลรT-Therat 
(อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ึอง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ึอง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเึตจงัหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี   สอดคล้องกับสาาพสังคพ เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อพึองทอ้งถ่ิน ปรรเด็นปัญหาการพฒันาแลรแนวทางการ
พัฒนาทีส่อดคล้องกบัยุทธศาสตร์ึององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แลร
เบ่ือพโยงหลกัปรรบารัฐแผนยุทธศาสตร์บาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิ
แลรสงัคพแหง่บาติ แลร Thailand 4.0  

60 

(10) 

 

สอดคล้องแลรเบ่ือพโยงกับสาาพสังคพ เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อพึอง
ท้องถ่ิน แลรยุทธศาสตร์จงัหวัด แลรเบ่ือพโยงหลักปรรบารัฐแผน
ยุทธศาสตร์บาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลรสงัคพแหง่บาติแลร 
Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกบัแผนพฒันากลุ่พจงัหวัด ยุทธศาสตรพ์ัฒนาาาค แผนพัฒนา
เศรษฐกจิแลรสังคพแห่งบาติ แผนการบริหารราบการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสบ. แลรนโยบายรัฐบาล หลักปรรบารัฐ แผนยุทธศาสตร์
บาติ 20 ปี แลรThailand 4.0 

(10)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได้ 

3.4 วิสัยทัศน ์
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าปรรสงค์
ึองแต่ลรปรรเด็น
กลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ควาพเบ่ือพโยง
ึองยุทธศาสตร์ใน
าาพรวพ 

วิสัยทัศน์ ซ้่งพลีักษณรแสดงสถานาาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องการจรเป็นหรือบรรลุถ้งอนาคตอย่างบัดเจน สอดคลอ้งกับโอกาส
แลรศักยาาพที่เป็นลกัษณรเฉพารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแลร
สัพพันธ์กบัโครงการพฒันา 

(5)  

แสดงใหเ้ห็นบ่องทาง  วิธีการ าารกิจหรือสิ่งที่ต้องท้าตาพอ้านาจหน้าที่
ึององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จรน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทศัน์ หรือ
แสดงใหเ้ห็นถ้งควาพบัดเจนในสิง่ทีจ่รด้าเนินการใหบ้รรลุวิสยัทัศน์นั น 

(5)  

เป้าปรรสงค์ึองแตล่รปรรเด็นกลยทุธ์พีควาพสอดคล้องแลรสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ทีจ่รเกิดึ้ น พุ่งหพายสิง่หน้ง่สิง่ใดที่บัดเจน 
 

(5)  

ควาพพุ่งพั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อใหบ้รรลุ
วิสัยทัศน์ึององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ้่งเกิดจากศักยาาพึอง
พื นที่จริง ทีจ่รน้าไปสูผ่ลส้าเรจ็ทางยทุธศาสตร์  

(5)  

แผนงานหรือจุดพุ่งหพายเพื่อการพฒันาในอนาคต ก้าหนดจดุพุ่งหพาย
ในเรื่องใดเรือ่งหน้ง่หรือแผนงานทีเ่กิดจากเป้าปรรสงค์ ตัวบี วัด ค่า
เป้าหพาย กลยทุธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ึององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่พีควาพบัดเจน น้าไปสู่การท้าโครงการพฒันาท้องถ่ินใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยรรบุแผนงานแลรควาพเบ่ือพโยงดงักล่าว 

(5)  

ควาพเบ่ือพโยงองค์รวพที่น้าไปสู่การพฒันาท้องถ่ินที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์บาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิแลร
สังคพแห่งบาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาาาค/แผนพัฒนา
กลุ่พจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาึององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเึตจงัหวัด แลรยทุธศาสตร์ึององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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 4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  ึององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จรต้องพีการ
ติดตาพแลรปรรเพินผลโครงการึององค์กรปกครองสวนท้องถ่ินเพื่อควาพสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ตาพรรเบียบ
กรรทรวงพหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนึององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  แลรที่แก้ไึเพิ่พเติพถ้ง (ฉบับที่  
3)  พ.ศ. 2561  โดยคณรกรรพการติดตาพแลรปรรเพินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน จรต้องด้าเนินการให้ครแนนตาพเกณฑ์ที่
ก้าหนดไว้  ซ้่งเป็นส่วนหน้่งึองการติดตาพแลรปรรเพินผลแผนพัฒนา  โดยด้าเนินการให้แล้วเสร็จาายในหกสิบวัน นับ
แต่วันที่ปรรกาศใบ้งบปรรพาณรายจา่ย  รายลรเอียดแนวทางการพิจารณาตาพหนังสือกรรทรวงพหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ 
พท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  พฤษาาคพ  2562  เรื่อง  ซักซ้อพแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 
2561 – 2565)  ึององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนี  

   
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2.  การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.  การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
     5.1  ควาพบัดเจนึองบ่ือโครงการ (5) 
     5.2  ก้าหนดวัตถุปรรสงค์สอดคลอ้งกบัโครงการ (5) 
     5.3  เป้าหพาย (ผลผลิตึองโครงการ) พีควาพบัดเจนน้าไปสู่การตั งงบปรรพาณได้ถูกต้อง (5) 
     5.4  โครงการพีควาพสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์บาติ 20 ปี (5) 
     5.5  เป้าหพาย (ผลผลิตึองโครงการ) พีควาพสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิแลร 
            สังคพแห่งบาติ 

(5) 

     5.6  โครงการพีควาพสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
     5.7  โครงการสอดคล้องกับยทุธศาสตรจ์ังหวัด (5) 
     5.8  โครงการแก้ไึปัญหาควาพยากจนหรอืการเสริพสรา้งให้ปรรเทศบาติพั่งคง พั่งค่ัง  
            ยั่งยืน าายใต้หลักปรรบารฐั 

(5) 

     5.9  งบปรรพาณ พีควาพสอดคล้องกบัเป้าหพาย (ผลผลิตึองโครงการ) (5) 
     5.10  พีการปรรพาณการราคาถูกต้องตาพหลกัวิธีการงบปรรพาณ (5) 
     5.11  พีการก้าหนดตัวบี วัด (KPI) แลรสอดคลอ้งกบัวัตถุปรรสงค์แลรผลคาดว่าที่จรได้รบั (5) 
     5.12  ผลที่คาดว่าจรได้รับ สอดคล้องกับวัตถุปรรสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได้ 
1. การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเครารห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ึององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ใบ้การวิเครารห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand แลร Trend ปัจจัยแลรสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่พผีลตอ่การ
พัฒนา อย่างน้อยต้องปรรกอบด้วยการวิเครารห์ศักยาาพด้านเศรษฐกจิ, ด้าน
สังคพ, ด้านทรัพยากรธรรพบาติแลรสิ่งแวดล้อพ) 

10  

2. การ
ประเมินผล
การน้า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุพที่พีตัวเลึต่างๆ เพื่อน้าพาใบ้วัดผลในเบิงปริพาณ เบ่น การวัด
จ้านวนโครงการ กิจกรรพ งานต่างๆ ก็คือผลผลิตน่ังเองว่าเปน็ไปตาพที่
ตั งเป้าหพายเอาไว้หรือไพจ่้านวนที่ด้าเนินการจริงตาพที่ได้ก้าหนดไว้เท่าไร 
จ้านวนที่ไพ่สาพารถด้าเนินการได้พีจ้านวนเท่าไหร่ สาพารถอธิบายได้ตาพหลกั
ปรรสิทธิาาพ (Effciency) ึองการพฒันาท้องถ่ินตาพอ้านาจหน้าทีท่ี่ได้ก้าหนด
ไว้ 
2) วิเครารหผ์ลกรรทบ/สิ่งทีก่รรทบ (Impact) โครงการที่ดา้เนินการในเบิง
ปริพาณ (Qualitative) 

10  

3. การ
ประเมินผล
การน้า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การปรรเพินปรรสทิธิผลึองแผนพัฒนาในเบิงคุณาาพคือการน้าเอา
เทคนิคๆ พาใบ้เพื่อวัดค่าาารกิจ โครงการ กิจกรรพ งานต่างๆ ที่ด้าเนินการใน
พื นที่นั นๆ ตรงตอ่ควาพต้องการึองปรรบาบนหรือไพ่แลรเปน็ไปตาพอ้านาจ
หน้าที่หรือไพ่ ปรรบาบนพ้่งพอใจหรือไพ่ สิง่ึอง วัสดุ ครุาัณฑ์ การด้าเนินการ
ต่างๆ พีสาาพหรือลักษณรถูกต้อง คงทน ถาวร สาพารถใบ้การได้ตาพ
วัตถุปรรสงค์หรือไพ่ ซ้่งเป็นไปตาพหลักปรรสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราบการตาพที่บรรลุวัตถุปรรสงค์  แลรเป้าหพายึองแผนปฏิบัตริาบการ
ตาพที่ได้รับงบปรรพาณพาด้าเนินการ รวพถ้งสาพารถเทียบเคียงกับส่วน
ราบการหรือหน่วยงาน 
2) วิเครารหผ์ลกรรทบ/สิ่งทีก่รรทบ (Impact) โครงการที่ดา้เนินการในเบิง
คุณาาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1) วิเครารห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ พีควาพสอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ึององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพิติต่างๆ จนน้าไปสู่การจัดท้า
โครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใบ้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่พพีื นที่ติดต่อกัน 
2) วิเครารห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไึปัญหา
ควาพยากจน หลกัปรรบารัฐ 

10  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ควาพบัดเจนึอง
บ่ือโครงการ 
 
 
5.2 ก้าหนด
วัตถุปรรสงค์
สอดคล้องกบั
โครงการ 
5.3 เป้าหพาย 
(ผลผลิตึอง
โครงการ) พีควาพ
บัดเจนน้าไปสูก่ารตั ง
งบปรรพาณได้
ถูกต้อง 
 
5.4 โครงการพีควาพ
สอดคล้องกบัแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 
 
5.5 เป้าหพาย 
(ผลผลิตึอง
โครงการ) พีควาพ
สอดคล้องกบั
แผนพัฒนาเศรษฐกจิ
แลรสงัคพแหง่บาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี  
เป็นโครงการที่พีวัตถุปรรสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาึององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแลรด้าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลตุาพวิสัยทัศน์
ึององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ก้าหนดไว้ บ่ือโครงการพีควาพบัดเจน 
พุ่งไปเรื่องใดเรือ่งหน้่ง อ่านแล้วเึ้าใจได้ว่าจรพัฒนาอรไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

พีวัตถุปรรสงค์บัดเจน (clear objective) โครงการต้องก้าหนด
วัตถุปรรสงค์สอดคล้องกบัควาพเป็นพาึองโครงการ สอดคล้องกบั
หลักการแลรเหตุผล วิธีการด้าเนินงานตอ้งสอดคล้องกับวัตถุปรรสงค์ พี
ควาพเป็นไปได้บัดเจน พลีักษณรเฉพารเจารจง 

(5)  

สาาพที่อยากให้เกิดึ้ นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถ้งเป้าหพายต้อง
บัดเจน สาพารถรรบุจ้านวนเท่าไร กลุพ่เป้าหพายคืออรไร พผีลผลิต
อย่างไร กลุพ่เป้าหพาย พื นที่ด้าเนินงาน แลรรรยรเวลาด้าเนินงาน
อธิบายให้บัดเจนว่าโครงการนี จรท้าที่ไหน เริ่พต้นในบ่วงเวลาใดแลรจบ
ลงเพื่อไร ใครคือกลุ่พเป้าหพายึองโครงการ หากกลุพ่เป้าหพายพีหลาย
กลุ่พ ใหบ้อกบัดลงไปว่าใครคือกลุ่พเป้าหพายหลายหลัก ใครคือ
กลุ่พเป้าหพายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ควาพพั่นคง (2) การสร้างควาพสาพารถใน
การแึ่งึัน (3) การพฒันาเสรพิสร้างศักยาาพคน (4) การสร้างโอกาส
ควาพเสนอาาคแลรเท่าเทียพกันทางสังคพ (5) การสร้างการเติบโตบน
คุณาาพบีวิตที่เป็นพิตรต่อสิ่งแวดล้อพ (6) การปรบัสพดลุแลรพัฒนา
รรบบการบรหิารจัดการาาครัฐ เพื่อให้เกิดควาพพั่นคง พั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการพีควาพสอดคล้องแผนพฒันาเศรษฐกิจแลรสังคพแห่งบาติฉบับที่ 
12 โดย (1) ย้ดหลักปรับญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ย้ดคนเปน็ศูนย์กลาง
พัฒนา (3) ย้ดวิสัยทัศน์าายใต้ยุทธศาสตร์บาติ 20 ปี (4) ย้ดเป้าหพาย
อนาคตปรรเทศไทย 2579 (5) ย้ดหลักการน้าไปสูป่ฏิบัติใหเ้กิดผล
สัพฤทธ์ิอย่างจรงิจงัใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสพัฤทธ์ิที่เป็นเป้าหพายรรยร
ยาว าายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกรรดับศักยาาพการแึ่งึัน
แลรการหลุดพ้นกับดกัรายได้ปานกลางสูร่ายได้สูง (2) การพฒันา
ศักยาาพคนตาพบ่วงวัยแลรการปฏิรปูรรบบเพื่อสร้างสังคพสูงวัยอย่างพี
คุณาาพ (3) การลดควาพเลื่อพล ้าทางสังคพ (4) การรองรบัการเบ่ือพโยง
าูพิาาคแลรควาพเป็นเพือง (5) การสร้างควาพเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ
แลรสงัคพอย่างเป็นพิตรกบัสิง่แวดล้อพ (6) การบรหิารราบการแผ่นดินที่
พีปรรสิทธิาาพ 

(5)  
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คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได้ 

5.6 โครงการพีควาพ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการ
สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวัด 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไึ
ปัญหาควาพยากจน
หรือการเสริพสร้างให้
ปรรเทศบาติพั่นคง 
พั่งค่ัง ยั่งยืน าายใต้
หลักปรรบารัฐ 
5.9 งบปรรพาณพี
ควาพสอดคล้องกับ
เป้าหพาย(ผลผลิต
ึองโครงการ) 
5.10 พีการปรรพาณ
การราคาถูกต้องตาพ
หลักวิธีการ
งบปรรพาณ 

โครงการพลีักษณรหรือสอดคล้องกบัการปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งเศรษฐกจิ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ึับเคลื่อนด้วยนวัตกรรพ 
ท้าน้อย ได้พาก เบ่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โาคาัณฑ์ไปสูส่ินค้า
เบิงนวัตกรรพ (2) เปลี่ยนจากการึับเคลื่อนปรรเทศด้วย
าาคอุตสาหกรรพ ไปสู่การึับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ควาพคิดสร้างสรรค์
แลรนวัตกรรพ (3) เปลี่ยนจากการเน้นาาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
าาคบริการพากึ้ น รวพถ้งโครงการที่เตพิเต็พด้วยวิทยาการ ควาพคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แลรการวิจัยแลรพัฒนา
แล้วต่อยอดควาพได้เปรียบเบิงเปรียบเทียบ เบ่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีบีวาาพ สาธารณสุึ วัฒนธรรพ ฯลฯ 

(5) 5 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินพีควาพสอดคลอ้งกบัห้วงรรยรเวลาึอง
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก้าเนิดึ้ น เพื่อึับเคลือ่นการพฒันาทอ้งถ่ินเสพือน
หน้่งการึับเคลื่อนการพฒันาจังหวัด ซ้่งไพส่าพารถแยกส่วนใดส่วนหน้่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี โครงการพฒันาท้องถ่ินต้องเป็นโครงการ
เบ่ือพต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ได้ก้าหนดึ้ นเป็น
ปัจจุบัน 

(5) 5 

เป็นโครงการที่ด้าเนินการาายใต้พื นฐานควาพพอเพียงทีป่รรบาบน
ด้าเนินการเองหรือร่วพด้าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดแลรึยายได้ เป็น
โครงการทีป่รรบาบนต้องการเพือ่ใหเ้กิดควาพยั่งยืน ซ้่งพีลกัษณรที่จรให้
ท้องถ่ินพีควาพพั่นคง พัง่ค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถ่ินที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรับญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(5) 5 

งบปรรพาณโครงการพฒันาจรต้องค้าน้งถ้งหลกัส้าคัญ 5 ปรรการในการ
จัดท้าโครงการได้แก่ (1) ควาพปรรหยัด (Economy) (2) ควาพพี
ปรรสิทธิาาพ (Effciency) (3) ควาพพีปรรสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ควาพยุติธรรพ (Equity) (5) ควาพโปร่งใส (Transparency) 

(5) 5 

การปรรพาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตาพหลักวิบาการทางบ่าง หลักึองราคากลาง ราคากลางท้องถ่ิน พีควาพ
โปร่งใสในการก้าหนดราคาแลรตรวจสอบในเบิงปรรจักษ์ 

(5) 5 
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ประเด็น 

การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

5.11 พีการก้าหนด
ตัวบี วัด (KPI) แลร
สอดคล้องกบั
วัตถุปรรสงค์แลรผลที่
คาดว่าจรได้รับ 
 
 
5.12 ผลที่คาดว่าจร
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุปรรสงค์ 

พีการก้าหนดตัวบี วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า พ า ร ถ วั ด ได้  (measurable)  ใ บ้ บ อ ก ป ร ร สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใบ้บอกปรรสิทธิาาพ (efficiency) ได้ เบ่น การ
ก้าหนดควาพพ้งพอใจ การก้าหนดร้อยลร การก้าหนดอันเกิดจาก
ผลึองวัตถุปรรสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจร
ได้รับ) 

(5)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดึ้ นได้จริงจากการด้าเนินการตาพโครงการ
พัฒนาซ้่งสอดคล้องกับวัตถุปรรสงค์ที่ตั งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดึ้ นจรต้องเท่ากับวัตถุปรรสงค์หรือพากกว่าวัตถุปรรสงค์ ซ้่งการ
เึียนวัตถุปรรสงค์ควรค้าน้งถ้ง (1) พีควาพเป็นไปได้แลรพีควาพ
เฉพารเจารจง ในการด้าเนินงานตาพโครงการ (2) วัดแลร
ปรรเพินผลดับึองควาพส้าเร็จได้ (3) รรบุสิ่งที่ต้องการด้าเนินงาน
อย่างบัดเจนแลรเฉพารเจารจงพากที่สุดแลรสาพารถปฏิบัติได้ (4) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับควาพเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
ในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  ึององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ก็เพื่อใบ้เป็นเครื่องพือ

ในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถ่ินให้บรรลุตาพวัตถุปรรสงค์แลรเป้าหพาย  เกิดปรรสิทธิาาพ
ปรรสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไึปัญหาให้กับปรรบาบน  ก่อให้เกิดปรรโยบน์แลรสาพารถตอบสนองควาพต้องการพัฒนา
ึองปรรบาบน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบปรรพาณรายจ่ายปรรจ้าปี  งบปรรพาณรายจ่ายเพิ่พเติพ  แลร
งบปรรพาณจากเงินสรสพ  โดยจรต้องพีการติดตาพแลรปรรเพินผลแผนพัฒนาตาพรรเบียบกรรทรวงพหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาึององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548 แลรที่แก้ไึเพิ่พเติพถ้ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
เป็นการสรุปผลในาารวพึองท้องถ่ิน  เป็นการติดตาพผลการน้ายุทธศาสตร์ึององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ว่า
เกิดผลทั งในเบิงปริพาณ แลรเบิงคุณาาพ  อย่างไร  ซ้่งสาพารถวัดผลได้ทั งเบิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ แลรการ
พรรณนา ดังนี  

(1)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (1.1)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องพือที่ใบ้ในการติดตาพแลรปรรเพินผลในเบิงปริพาณ  พีดังนี  
การวางแผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ได้ก้าหนดโครงการที่จะด้าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565)   

ยุทธศาสตร์ อปท.  
 

2561 2562 2563 2564 2565 

จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

        
  

2.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนารรบบ
สาธารณูปโาค 
สาธารณูปการ 

        
  

3.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคพ
แลรควาพพ่ันคงึอง
พนุษย์ 

        
  

4.ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
แลรการบริการ 

        
  

5.ยุทธศาสตร์การ
จัดการ
ทรัพยากรธรรพบาติ
แลรสิ่งแวดล้อพ 

        
  

6.ยุทธศาสตร์ควาพ
พ่ันคงแลรควาพ
สงบเรียบร้อย 

        
  

รวม           
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สรุปรายงานผลการด้าเนินการ  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 

ล้าดับ
ที่ 

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด้าเนินการได้ (.......... โครงการ) 

คิดเปน็ร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี

คิดเปน็ร้อยละ
ของแผนการ
ด้าเนินงาน 

คิดเปน็ร้อยละของ
ข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น     

   

2 ตั งในึ้อบัญญัติงบปรรพาณ   

3 จากเงินสรสพ   

4 จัดท้าแผนการด้าเนินงาน 

- ึ้อบัญญัติ = .......... +  

- เงินสรสพ  = .......... 

  

5 สาพารถด้าเนินการได้ 

- ึ้อบัญญัติ = ......... + 

- เงินสรสพ = .......... 

  

     

(1.2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
  การจัดผลเบิงคุณาาพ  ใบ้การส้ารวจควาพพ้งพอใจในการวัดผลเบิงคุณาาพโดยาาพรวพ 

โดยได้พีการปรรเพินควาพพ้งพอใจ  ซ้่งการปรรเพินควาพพ้งพอใจท้าให้ทราบถ้งผลเบิงคุณาาพในการด้าเนินงานึอง
เทศบาลในาาพรวพ   

โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี  
แบบที่  3/3  แบบปรรเพินควาพพ้งพอใจต่อผลการด้าเนินงานึององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 
แบบที่  3/4  แบบปรรเพินควาพพง้พอใจึองผูร้ับบรกิารในงานบรกิารึององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน (ใหห้น่วยงานาายนอกด้าเนินการ)
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4.4 ึ้อเสนอแนรในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 
(1)  ผลกรรทบน้าไปสู่อนาคต 

  (1.1)  ปัญหาสาธารณาัยต่างๆ ที่เกิดึ้ นในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  อันได้แก่  าัยแล้ง  
วาตาัย  น ้าท่วพ  อัคคีาัย  ที่เกิดึ้ นแลรส่งผลกรรทบต่อปรรบาบนในพื นที่  เกิดควาพเสียหายทั งบีวิตแลรทรัพย์สิน  
แนวทางการแก้ไึ คือพิจารณาวางแผนการด้าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  รรหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุ
แผนงาน  โครงการ  กิจกรรพ การให้ควาพบ่วยเหลือต่างๆ  จัดตั งศูนย์บ่วยเหลือปรรบาบนึององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  เพื่อสาพารถด้าเนินการได้ทันท่วงที   

 ความต้องการของประชาชน 
1. จัดโครงการการบ่วยเหลือแลรป้องกันสาธารณาัย หรือาัยพิบัติต่างๆที่เกิดึ้ นในต้าบล 
2. ส่งเสริพแลรสนับสนุนในกรณีที่เกินศักยาาพึอง อบต. ึอรับการบ่วยเหลือหน่วยงานอื่นต่อไป 
3. ท้าการบ่วยเหลือผู้ปรรสบาัยพิบัติอย่างทันถ่วงที่ 
 
  (1.2)  ปัญหาโรครรบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อบีวิต

ปรรบาบน  แลรสัตว์ต่างๆ ในต้าบล  ซ้่งได้แก่  โรคไึ้หวัดใหญ่  ไึ้หวัดนก  โรคพือ เท้า ปาก  ที่เกิดึ้ นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัึบ้า  แนวทางการแก้ไึปัญหา  คือ ฝึกอบรพ ปรรบาสัพพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพื นที่รรงับการเกิด
โรครรบาด  การท้าลาย  การรักษาฯลฯ  

 ความต้องการของประชาชน 
1. จัดกิจกรรพรณรงค์เพื่อป้องกันโรคต่างๆ 
2. ด้าเนินการบ่วยเหลือกรณีเกิดโรครรบาดึ้ นในต้าบล 
3. ส่งเสริพสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ รวพถ้งสารเคพีต่างๆ   
 
  (1.3)  ปัญหาปรรบาบนพีรายได้น้อย  การศ้กษาต่้า  ปรรบาบนในต้าบลยังพีคนรายได้น้อย 

พีหนี สินเยอร  ไพ่เพียงพอในการด้ารงบีวิต  ค่าครองบีพสูง  แนวทางการแก้ไึปัญหา  ให้ควาพรู้เกี่ยวกับการปรรกอบ
อาบีพ  สาธิตการปรรกอบอาบีพ  บ่วยเหลือปรรบาบนซ่อพแซพบ้านคนจน  ผู้พีรายได้น้อย  ส่งเสริพด้านการศ้กษาโดย
การจัดบริการสาธารณด้านการศ้กษา การจัดตั งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรพต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียนแลร
เยาวบน รวพถ้งปรรบาบนทั่วไปฯลฯ  

ความต้องการของประชาชน  
1. สนับสนุนปัจจัยในการผลิต  
2. สนับสนุนเงินทุนหพุนเวียนในการปรรกอบอาบีพแก่ปรรบาบน  
3. สร้างตลาดรองรบัผลผลิตทางการเกษตร  
4. สนับสนุนอาบีพเสริพแลรการพฒันาอาบีพ  
5. สนับสนุนงบปรรพาณในการลงทุน  
6.จัดให้พีการอบรพเพื่อสร้างจิตสาน้กในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรพบาติแลรสิ่งแวดล้อพ 
7. จัดการเผยแพร่ควาพรู้ใหเ้ห็นถ้งโทษึองการใบ้สารเคพีในพืบ  
8. สนับสนุนให้พีกจิกรรพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรพบาติแลรสิ่งแวดล้อพ 
  
  (1.4)  ปัญหายาเสพติดในต้าบล  ในพื นที่ยังพบว่าพีการค้ายาเสพติดอยู่บ้าง แตท่าง อบต.ได้

ได้ด้าเนินการเพื่อเป็นการป้องกัน  พีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพื นที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การอบรพให้
ควาพรู้กับปรรบาบนแลรเด็ก เยาวบนในต้าบลได้ทราบถ้งโทษึองยาเสพติด ฯลฯ  
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ความต้องการของประชาชน  
1. พาตรการทางสังคพปอ้งกันแลรแก้ไึปัญหายาเสพติดในพื นที่ 
2. จัดกิจกรรพในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 
3. จัดการแึ่งึันกีฬาด้านต้านยาเสพติด 
4. จัดเวรยาพ เพื่อสอดส่องดูแลเฝ้ารรวังในบุพบน 
 
  (1.5)  ปัญหาการสัญจรไปพาึองปรรบาบนในต้าบลแลรด้านโครงสร้างพื นฐานต่าง น ้าใบ้ใน

การอุปโาคบริโาค  เนื่องจากในต้าบลด้านโครงสร้างพื นฐาน เส้นทางการคพนาคพบางหพู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนน
ลูกรัง บ่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุพเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปพาึองปรรบาบน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การ
คพนาคพล่าบ้า แนวทางการแก้ไึ  จัดท้าแผนพัฒนา โครงการก่อสร้างถนนแลรปรับปรุงถนนในเส้นทางต่างๆ แลร
พิจารณาเสนอสนับสนุนเพื่อึองบปรรพาณจากหน่วยงานอื่น   

ความต้องการของประชาชน  
1. ก่อสร้าง ปรบัปรุง เส้นทางการคพนาคพให้สรดวก ทั่วถ้งแลรครอบคลุพทุกหพู่บ้าน  
2. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยพ แลรวางท่อรรบายน ้า เพื่อแก้ไึปญัหาน ้าท่วพึัง  
3. ึยายเึตไฟฟ้าแลรไฟฟ้าส้าหรบัการเกษตรให้ครบทุกครวัเรือน แลรึยายเึตไฟฟ้าสาธารณรให้

ครอบคลพุทุกพื นที ่ 
4. ก่อสร้างฝายน ้าล้น ึุดลอกคลอง ึุดสรรเก็บกกัน ้า  
5. จัดหาแหล่งกักเก็บน ้า แลรจัดหาเครื่องกรองน ้าสรอาด ในการอุปโาค บริโาค 
 

(1.6)  ปัญหาปรรบาบนในเึตองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน บางส่วนึาดควาพ
ตรรหนัก ควาพกรรตือรือร้น ในการที่จรร่วพกิจกรรพทางการเพือง การบริหารงาน แลรการบ้าเพ็ญตนเพื่อปรรโยบน์
ส่วนรวพ เบ่น การปรรบาสังคพ การเึ้าร่วพปรรบุพ อบรพ การบ่วยเหลือ ด้านกู้บีพ กู้าัย การอ้านวยควาพสรดวกต่าง 
ๆ สาเหตุพาจากปรรบาบนในพื นที่ปรรกอบอาบีพการเกษตร ด้านการพีส่วนร่วพึองปรรบาบนบกพร่อง ท้าให้ไพ่ทราบ
ควาพต้องการึองปรรบาบนอย่างแท้จริง แลรการบริหารงานไพ่บรรลุวัตถุปรรสงค์  

ความต้องการของประชาชน  
1.สร้างควาพตรรหนัก ให้ปรรบาบนเล็งเห็นควาพส้าคัญ ึองการพีส่วนร่วพใน ด้านการเพือง การบริหาร แลร

สนใจที่จรพีส่วนร่วพกิจกรรพที่จัดึ้ น  
2.ผู้บริหาร บุคลากร ได้รับการพัฒนาสาพารถปฏิบัติงาน อย่างพีปรรสิทธิาาพ พีการบริการที่ดี สรดวก 

รวดเร็ว  
3. สาพารถจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถ้ง แลรครบถ้วน เป็นธรรพ เพื่อพีรายได้ให้เพียงพอต่อการบริหารงานแลร

ดาเนินโครงการ/กิจกรรพด้านต่างๆ พีการส่งเสริพแลรสนับสนุนกลุ่พสร้างอาบีพหรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรพ เพื่อ
ก่อให้เกิดการสร้างงานแลรกรรจายรายได้ อย่างยัง่ยืน  

 
(2)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

   (2.1)  ข้อสังเกต  จากการส้ารวจึ้อพูล การลงพื นที่ในต้าบล จรเห็นว่าปรรบาบนยังพี
ปัญหาที่จรต้องด้าเนินการแก้ไึอยู่พาก ดังนี   ด้านการศ้กษา  สาธารณสุึ  ควาพพั่งคงปลอดาัยในบีวิตแลรทรัพย์สิน  
การศาสนาศิลปวัฒนธรรพ  ปรรเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคพ   การเกษตร  เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรพ การพัฒนาอาบีพ  เส้นทางคพนาคพ/ไฟฟ้า/น ้าปรรปา/แหล่งน ้าเพื่ออุปโาค – บริโาค  ด้านทรัพยากร
แลรสิ่งแวดล้อพ  ึยรพูลฝอยแลรสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ปรรบาบนไพ่สาพารถแก้ไึปัญหาเองได้จ้งต้องเสนอ
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ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแก้ไึ ท้าให้พีการเสนอโครงการเึ้าพาเป็นจ้านวนพาก  ซ้่งงบปรรพาณึององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินนั นพีจ้ากัดไพ่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (2.2)  ข้อเสนอแนะ  จากึ้อสังเกตดังกล่าว  พีึ้อเสนอแนรในการแก้ไึปัญหาต่างๆ  ดังนี   
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอพายังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  นั น ควรน้าพาพิจารณาจัดล้าดับควาพส้าคัญโดยปรรบาคพ
ท้องถ่ิน  ซ้่งพีหลายาาคส่วน  ปรรกอบไปด้วย  คณรกรรพการพัฒนาึององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  สพาบิกสาา
ท้องถ่ิน  ผู้น้าหพู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราบการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ ยวึ้อง  ปรรบาบนทั่วไป ร่วพกันพิจารณา
จัดล้าดับควาพส้าคัญึองโครงการ  แลรพิจารณาบรรจุเึ้าแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยาาพก็ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเสนอึอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

1. ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริพการพัฒนาให้พากึ้ น โดยนาแนวคิดปรับญาเศรษฐกิจพอเพียงพาเป็น
แนวคิดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจึองบุพบนด้วย เพื่อให้บุพบนได้พ้่งพาตนเองพากึ้ น  

2. ด้านสังคพ ควรพีการพัฒนาศักยาาพด้านการจัดท้าแผนงาน การจัดท้าโครงการด้านการกีฬา
ต่อต้านยาเสพติดปรรจาหพูบ่้าน ด้านส่งเสริพอาบีพสตรแีลรกลุพ่แพ่บ้าน การส่งเสริพสุึาาพ การปูองกันโรค แลรควร
พีแผนงานหรือโครงการด้านการบ้ารงุรกัษาสิ่งแวดล้อพ การปลูกป่าบุพบน แผนึุดลอกแหล่งน ้าอุปโาคบริโาคในบุพบน 
โดยพีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นพี่ เลี ยง  ควรพีแนวทางในการพัฒนาการบ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรพบาติ
สิ่งแวดล้อพแลรการปลูกป่าบุพบนให้สอดคล้องกับสาาพทางาูพิศาสตร์ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อพ แพ้ยังไพ่พีปัญหา
ผลกรรทบด้านสิ่งแวดล้อพพากนัก แต่ก็ไพ่ควรลรเลยในเรื่องนี  ควรพีแผนเฝ้ารรวัง บ้ารุงรักษาสิ่งแวดล้อพแลรป่า
บุพบนด้วย  

3. จ้านวนโครงการที่หพู่บ้านเสนอพาพีพากกว่า งบปรรพาณที่จัดสรรให้ ควรท้าควาพเึ้าใจ อธิบาย
ถ้งแหล่งที่พาึองงบปรรพาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบปรรพาณให้ปรรบาบนทราบว่าทาง อบต. พีทรัพยากรที่จากัด
ทางด้านงบปรรพาณ 

4. โครงการที่หพู่บ้านเสนอพาส่วนใหญ่เป็นด้านโครงสร้างพื นฐานซ้่งเสนอพาหลายโครงการ ท้าให้ไพ่
สาพารถด้าเนินการได้ทั งหพด เนื่องจากงบปรรพาณพีไพ่เพียงพอ คณรกรรพการพัฒนาท้องถ่ินแลรเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวึ้องควรบี แจงท้าควาพเึ้าใจเกี่ยวกับงบปรรพาณที่จรสาพารถด้าเนินการได้ให้ปรรบาบนรับทราบ  แลรให้
เรียงล้าดับควาพส้าคัญึองโครงการ ให้ค้าน้งถ้งสาาพปัญหา ควาพจ้าเป็นเร่งด่วน เพื่อเสนอเฉพารโครงการที่จ้าเป็น
เร่งด่วนก่อน 
 

(2.3)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านพาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้
แก้ไึปัญหาให้กับปรรบาบนได้ในหลายเรื่อง  แลรครอบคลุพทุกด้าน  พีผลการปรรเพินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปรรบาบนพี
ควาพพ้งพอใจ  แต่ก็ยังพีปัญหาที่จรต้องแก้ไึต่อไป เพื่อให้พีปรรสิทธิาาพพากึ้ นในปีต่อๆไป  ไพ่ว่าจรเป็นด้าน
สิ่งแวดล้อพเรื่องึองการลดการเผา พีการเผาหญ้า ตอึ้าวในบ่วงเวลาเก็บเกี่ยว การเผาึยร แลรการจัดบริหารจัดการ
ึยรในครัวเรือน  การพัฒนาอาบีพต่างๆเพื่อให้ตรงกับควาพต้องการึองปรรบาบนในต้าบล ส่งเสริพการปลูกพืบการ
เลี ยงสัตว์ ตรวจสอบเรื่องึองกลิ่นเหพ็นร้าคาญ แลรบ่วยเหลือปรรบาบนในต้าบลในด้านาัยพิบัติต่างๆ  ปรับปรุง
เส้นทางคพนาคพให้พีควาพสรดวกสบายในการสัญจรไปพา ซ้่งเป็นเส้นทางในการล้าเลียงพืบผลทางการเกษตรึอง
ปรรบาบนในต้าบล ถือได้ว่าเป็นอาบีพหลักในการด้าเนินบีวิต  

พีการจัดหาพื นที่สาธารณรปรรโยบน์ในเึตพื นที่ เพื่อสร้างพื นที่สีเึียว ลดปัญหาาาวรโลก
ร้อน แลรใบ้พื นที่ว่างเปล่าให้เกิดปรรโยบน์สูงสุด พร้อพส่งเสริพแลรสนับสนุนการใบ้ปุ๋ยบีวาาพ ลดปัญหาสารเคพี
ตกค้างในพืบผลทางการเกษตร แลรการปศุสัตว์ จัดโครงการ/กิจกรรพ ให้ควาพรู้ ควาพเึ้าใจ แลรสร้างจิตส้าน้กใน
การอนุรักษ์ ปอูงกันแลรดูแลเรื่องทรัพยากรธรรพบาติแลรสิ่งแวดล้อพ 

 



 

  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  องค์การบริหารต้าบลน ้าเก๋ียน 142 

 

จัดให้พีการปรรบาสัพพันธ์ เผยแพร่ แลรส่งเสริพให้ปรรบาบนพีควาพสนใจในการเพืองการบริหาร
โดยใบ้สื่อต่าง ๆ จัดอบรพแกนน้าในบุพบน/หพู่บ้าน แลรส่งเสริพให้ปรรบาบนพีส่วนร่วพทางการเพืองการบริหารโดยการ
จัดตั งกลุ่พตัวแทนึองบุพบน/หพู่บ้านในด้านต่าง ๆ  ส่วนในเรื่องบุคลากร จัดให้พีการส่งเสริพพัฒนารรบบการทางาน โดยการ
ส่งอบรพอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่พปรรสิทธิาาพแลรพีทัศนคติที่ดีในการทางาน สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ท้าให้พีึวัญ
แลรก้าลังใจในการท้างาน แลรให้ทุกคนย้ดถือ ปฏิบัติตาพหลักธรรพาาิบาลอย่างแท้จริง ส่วนด้านการพัฒนาการจัดเก็บ
รายได ้จัดให้พีการปรรบาสัพพนัธ์เกี่ยวกับการบารราาษี การต่อใบอนุญาตต่างๆ แลรการปฏิบัติตาพึ้อบัญญัติ การปรับปรุง
ด้านแผนที่าาษีให้สาพารถจัดเก็บได้อย่างทั่งถ้งยุติธรรพแลรครอบคลุพพื นที่ทั งหพด  เร่งรัดการจัดเก็บให้ครบถ้วนตาพ
ก้าหนดเวลา อีกทั งออกึ้อบัญญัติเพื่อปรับปรุงอัตราการจัดเก็บให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันแลรเพียงพอต่อการด้าเนินการ 

จรด้าเนินการส่งเสริพแลรสนับสนุนทั งทางด้านสาธารณสุึ จัดวิทยากรพาอบรพให้ควาพรู้ ควาพ
เึ้าใจ แลรจัดให้พีอาสาสพัครสาธารณสุึเป็นตัวแทน คอยดูแลสอดส่องปัญหาสาธารณสุึาายในบุพบนึองตนเองแลร
ปรรสานพายังองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน เพื่อให้ควาพบ่วยเหลือ แลรจัดให้พีโครงการด้านสาธารณสุึ ลงไปยัง
บุพบน/หพู่บ้านต่าง ๆ อย่างทั่วถ้ง ส่วนในด้านการลดปัญหาต่างๆ ในเด็กแลรเยาวบน สิ่งส้าคัญการปลูกฝังจิตส้าน้กที่ดี ทั ง
เรื่อง คุณธรรพ จริยธรรพ สาพารถบ่วยได้ดีแลรลงทุนน้อย เบ่น การปลูกฝังในเรื่องเกี่ยวกับควาพส้าคัญึองหพู่บ้าน/บุพบน 
จรดาเนินการส่งเสริพแลรสนับสนุนทั งทางด้านสาธารณสุึ  จัดวิทยากรพาอบรพให้ควาพรู้ ควาพเึ้าใจ แลรจัดให้พี
อาสาสพัครสาธารณสุึเป็นตัวแทน คอยดูแลสอดส่องปัญหาสาธารณสุึาายในบุพบนึองตนเองแลรปรรสานพายังองค์การ
บริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน เพื่อให้ควาพบ่วยเหลือ แลรจัดให้พีโครงการด้านสาธารณสุึ ลงไปยังบุพบน/หพู่บ้านต่าง ๆ อย่าง
ทั่วถ้ง ส่วนในด้านการลดปัญหาต่างๆ ในเด็กแลรเยาวบน สิ่งส้าคัญการปลูกฝังจิตสาน้กที่ดี ทั งเรื่อง คุณธรรพ จริยธรรพ 
สาพารถบ่วยได้ดีแลรลงทุนน้อย เบ่น การปลูกฝังในเรื่องเกี่ยวกับควาพส้าคัญึองหพู่บ้าน/บุพบน แลรรรดับจังหวัด ก็เป็น
ทางเลือกที่ดี ส่วนสถานที่สาธารณรึององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน จัดส่งเสริพการปลูกต้นไพ้ในบุพบนแลรที่
สาธารณรต่าง ๆ การเพิ่พพื นที่สีเึียวในพื นที่สาธารณรปรรโยบน์ ลดพลาาวรโลกร้อน ทุกอย่างเป็นสิ่งจ้าเป็นที่ต้อง
ด้าเนินการแลรคาดการณ์ไว้ในอนาคต 

ให้เด็กแลรเยาวบนเล็งเห็นควาพส้าคัญในถ่ินที่อยู่ บ้านเกิด อาบีพดั งเดิพ ส่วนเรื่องึองยาเสพติด 
หากกลุ่พนี ได้รับรู้ถ้งโทษึองยาเสพติด โดยจัดอบรพ ก็สาพารถลดปัญหาลงได้ แลรการส่งเสริพจริยธรรพึองเด็กแลร
เยาวบน พีการส่งเสริพโดยการอบรพทั งในโรงเรียนแลรนอกโรงเรียน การจัดตั งสาาเด็กแลรเยาวบนเพื่อสร้างควาพตรรหนัก
แลรองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน ได้ส่งเสริพกิจกรรพด้านปรรเพณีแลรวัฒนธรรพ  ทั งที่ด้าเนินการเองแลรจัด
งบปรรพาณอุดหนุน ด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแลรนันทนาการองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน ได้ส่งเสริพกีฬาใน
บุพบน แลรสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อพแลรแึ่งึัน หรือพีการส่งตัวแทนให้เป็นนักกีฬารรดับหพู่บ้าน อ้าเาอ แลร
รรดับจังหวัด ก็เป็นทางเลือกที่ดี ส่วนสถานที่สาธารณรึององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน จัดส่งเสริพการปลูกต้นไพ้ใน
บุพบนแลรที่สาธารณรต่าง ๆ การเพิ่พพื นที่สีเึียวในพื นที่สาธารณรปรรโยบน์ ลดพลาาวรโลกร้อน ทุกอย่างเป็นสิ่งจ้าเป็นที่
ต้องด้าเนินการแลรคาดการณ์ไว้ในอนาคต 
 

 


