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ค าน า 

 

    องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว ได้จัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ในเขต
บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว  จ านวน  11  หมู่บ้าน  โดยได้น าแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561-
2564) อันเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว ที่ก าหนดยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ในการพัฒนา แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยมีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย แผนพัฒนาสี่ปีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที(่อบจ.เชียงราย) รวมถึงแผนพัฒนาหมู่บ้านหมู่บ้าน มาเป็นแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือให้
เป็นไปตามความต้องการของประชาชนต าบลจอมหมอกแก้ว และสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงเป้าหมาย สามารถ
รองรับ สอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและ
ภาคประชาชน เข้ามามีสาวนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ตามจุดประสงค์แนวทางประชารัฐ ของรัฐบาล 
 

        คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต าบลจอมหมอกแก้ว 
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แผนพัฒนาสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 

 
....................................... 

 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 
  1.ด้านกายภาพ 
 

     1.1 ที่ตั้ง  
            ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว  ตั้งอยู่เลขที่  206  หมู่ที่ 9  บ้านดงมะเฟือง  
ถนนเด่นห้า – ดงมะดะ  ต าบลจอมหมอกแก้ว  อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอแม่ลาว 
ประมาณ 5 กิโลเมตร  และห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย  ประมาณ 27 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  41.20  
ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 25,750 ไร่ มีจ านวนหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน 
 
     1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
        ต าบลจอมหมอกแก้ว  มีลักษณะพ้ืนที่เป็นแนวยาว  มีพ้ืนที่ตอนกลางต าบลเป็นที่ราบ     ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ที่ประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยและใช้ท าการเกษตร    มีแม่น้ าลาวและแม่น้ าอ่ืนหลายสายไหลผ่านตลอดทั้ง
ต าบลมีพื้นที่ป่าไม้และภูเขาอยู่ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของต าบล  และมีถนนตัดผ่านทุกหมู่บ้าน  มีอาณา
เขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง  ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับ  ต.ห้วยชมภู อ.เมือง , ต.โป่งแพร่ ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
ทิศใต ้  ติดกับ  ต.ดงมะดะ  อ.แม่ลาว, ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย 
ทิศตะวันออก ติดกับ  ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง    จ.เชียงราย 
ทิศตะวันตก ติดกับ  ต.แม่สรวย   อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย 
 

      1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
    ต าบลจอมหมอกแก้ว เป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย สภาพภูมิอากาศของ
จังหวัดเชียงรายมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 24 องศาเซลเซียส  
  ฤดูร้อน เริ่มจากกลางเดือน(กุมภาพันธ์-กลางเดือนพฤษภาคม) มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 32 องศาเซลเซียส 
  ฤดูฝน เริ่มจากกลางเดือน(พฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม) มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส 
ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยปีละ 1,768 มิลลิเมตร มากที่สุดในปี 2544 จ านวน 2,287.60 มิลลิเมตรน้อยที่สุดในปี 
2546 จ านวน 1,404.10 มิลลิเมตร จ านวนวันที่มีฝนตกเฉลี่ย 143 วันต่อป ี 
   ฤดูหนาว (พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์) จังหวัดเชียงรายมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15.0 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิต่ าสุด 0.9 - 1.0 องศาเซลเซียส 2542 สภาพอากาศของจังหวัดเชียงราย ถือว่าหนาวจัดในพ้ืนที่ราบ 
อุณหภูมิจะอยู่ที่ 7-9 องศาเซลเซียส ส่วนบนยอดดอย อุณหภูมิต่ าสุดจะอยู่ที่ 0-5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ -1.5 
องศาที่ภูชี้ฟ้าปลายปี 2556 ท าให้อากาศท่ีเชียงรายในช่วงฤดูหนาว เป็นพื้นที่ๆ นักท่องเที่ยวอยากมาเป็นอย่างยิ่ง 
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    1.4 ลักษณะของดิน 
   ลักษณะทั่วไปของดินในเขตต าบลจอมหมอกแก้ว แยกตามลักษณะภูมิประเทศ ดังนี้ 
  ลักษณะดินในที่ราบลุ่มแม่น้ าลาว เป็นดินร่วนเหนียวปนทราย มีสีเทาเข้มถึงด า เป็นดินบริเวณที่ราบลุ่ม
แม่น้ าลาวมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ได้แก่หมู่ 1,2 และหมู่ 11 
   ลักษณะดินในที่ราบลุ่มล าห้วยส้าน เป็นดินร่วนเหนียว มีสีเทาเข้มถึงด า มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
ได้แก่หมู่ 3,4,5,6 และหมู่ 7 
    ลักษณะดินในพ้ืนที่ดอนและภูเขา เป็นดินร่วมเหนียว สีน้ าตาลเข้มถึงด า ระบายน้ าได้ดี ความอุดมสมบูรณ์
ปานกลาง ได้แก่ หมู่ 8,9 และหมู่ 10 
    1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
 
แหล่งน้ าธรรมชาติ 

- ล าน้ า,  ล าห้วย 3 สาย  คือ แม่น้ าลาว, ล าน้ าห้วยส้าน, ล าน้ าห้วยหวาย 
- บึง,  หนอง  และอ่ืน ๆ 9  แห่ง  คือ  หนองหวาย,  หนองห้วยกาแกด, หนองกบ,  หนองน้ าลัด, หนอง

โป่ง, หนองเขียว, หนองป่าคา, หนองเหียง, หนองอ้อมดอย 
แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

-  ฝาย           12 แห่ง 
-  บ่อโยก        35   แห่ง 
-  ประปาหมู่บ้าน                 12 แห่ง 
-  อ่างเก็บน้ า          1 แห่ง 
-  บ่อน้ าตื้น       570 แห่ง 
-  บ่อบาดาล        64   แห่ง 
-  ประปาภูเขา          1 แห่ง 
 

    1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ในพ้ืนที่ต าบลจอมหมอกแก้ว มีหมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวน จ านวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ 
  1.หมู่ 8 บ้านท่ามะโอ บางส่วน 
  2.หมู่ 9 บ้านดงมะเฟือง บางส่วน 
  3.หมู่ 10 บ้านหนองผักเฮือด ทั้งหมู่บ้าน 
โดยทั้งสามหมู่บ้านจะมีป่าไม้เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าโปร่ง ประเภทไม้สัก ประดู่ ยาง ไม้ไผ่ต่างๆ ฯลฯ ยังคงสภาพป่า
ที่ค่อนข้างสมบูรณ ์และพ้ืนที่หมู่ 1 บ้านสบห้วย ป่าส่วนใหญ่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.)ที่ยังคงสภาพป่าที่ชาวบ้าน
ช่วยกันดูแลเป็นป่าชุมชน ป่าไม้ประเภทเบญจพรรณ ป่าโปร่ง ประเภทไม้สัก ประดู่ ยาง และไม้ไผ่ชนิดต่างๆ 
 
  2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
    ปัจจุบันต าบลจอมหมอกแก้ว มีนายสาคร   อินทร์จักร  เป็นก านันต าบลจอมหมอกแก้ว 
มีสารวัตรก านัน  1.นายอินทร์     ฟองสมุทร  2.นาย ณ ฤทธิ์  โพธาปัญญา และนายเป็ง    มะโนวรรณ์ เป็น
แพทย์ประจ าต าบล  
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    2.1 เขตการปกครอง 
  จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล เต็มทั้งหมู่บ้าน  จ านวน 10 หมู่บ้าน  ได้แก่ 

หมู่  1  บ้านสบห้วย   หมู่  7  บ้านป่าแดง 
หมู่  2  บ้านสันต้อม   หมู่  8  บ้านท่ามะโอ 
หมู่  4  บ้านสันกันแฮ้ว   หมู่  9  บ้านดงมะเฟือง 
หมู่  5  บ้านป่าอ้อย   หมู่  10  บ้านหนองผักเฮือด 
หมู่  6  บ้านทุ่งโห้ง   หมู่  11  บ้านสันป่าสัก 

  หมู่ที่  3  บ้านห้วยส้าน อยู่ในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า (เฉพาะพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 บางส่วน) 
แต่ละหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 

 หมู่  1  บ้านสบห้วย   
   ผู้ใหญ่บ้าน นายไว้ท์   บุญค้ า 
   สมาชิกสภา อบต.   1. นายนิรัตน์   พิราสร 
      2. นายนคร วงค์ษารัตน ์
หมู่  2  บ้านสันต้อม 
  ผู้ใหญ่บ้าน นายณรงค์ฤทธิ์  เสียงใส 
   สมาชิกสภา อบต.   1. นายสมศักดิ์  ปงรังษ ี
      2. นายจันทร์  ยาวิราช 
หมู่ 3  บ้านห้วยส้าน 
  ผู้ใหญ่บ้าน นายธงชัย  พันธ ุ
   สมาชิกสภา อบต.   1. นายสง่า  ภิราษร 
      2. นายจตุรพร  ภิราษร    
หมู่  4  บ้านสันกันแฮ้ว    
  ผู้ใหญ่บ้าน นายศรีหมื่น  บุญทา 
   สมาชิกสภา อบต.   1. นายสมบัติ  ปินตาสาร 
      2. นางนงค์คราญ    พากเพียร 

  หมู่  5  บ้านป่าอ้อย 
   ผู้ใหญ่บ้าน นายสาคร อินทร์จักร (ก านันต าบลจอมหมอกแก้ว) 
   สมาชิกสภา อบต.   1. นางสาวประวิชญา  ปัญญาช่วย   
      2. นางสาวสุภาพร พิมสาร 
หมู่  6  บ้านทุ่งโห้ง 
  ผู้ใหญ่บ้าน นายคชพล  ค าแก้ว 
   สมาชิกสภา อบต.   1. นายตั๋น มังษี 
      2. นางปิยะกุล ยอดยา 
หมู่  7  บ้านป่าแดง  
  ผู้ใหญ่บ้าน นายอดุลย์ หารเพชร 
   สมาชิกสภา อบต.   1. นายพุฒ บุญทาทะแหลง 
      2. นางสุกัญญา สุขเกษม 
หมู่  8  บ้านท่ามะโอ 
  ผู้ใหญ่บ้าน นายสมชาย  สมณีย์ 
   สมาชิกสภา อบต.   1. นายสุวัฒนชัย   หุ่นกลัด 
      2. นายสมศักดิ์ สมตา 
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หมู่  9  บ้านดงมะเฟือง 
  ผู้ใหญ่บ้าน นายเหลี่ยม   ปัญญาไว 
   สมาชิกสภา อบต.   1. นายจ ารัส  เรือนปิน 
      2. นายอภิรักษ ์ เขื่อนขันธ ์
หมู่  10  บ้านหนองผักเฮือด 
  ผู้ใหญ่บ้าน นายธีระวัฒน์    นามประเสริฐ 
   สมาชิกสภา อบต.   1. นายสาคร ทาอาษา 
      2. นายสมฤทธ์ิ  วงค์ษา 

  หมู่  11  บ้านสันป่าสัก 
  ผู้ใหญ่บ้าน นายนิคม บัวเขียว 
   สมาชิกสภา อบต.   1. นายทวี ปงรังษ ี
      2. นางปีใย  ปงรังสี 

   2.2 การเลือกตั้ง 
   ต าบลจอมหมอกแก้ว มีการแบ่งหน่วยเลือกตั้ง ทั้งหมด 11 หน่วย เรียงตามหมู่บ้าน ดังนี้ 
หน่วยเลือกตั้งที่ 1  บ้านสบห้วย  ที่เลือกตั้ง ศาลาวัดท่าต้นตัน 
หน่วยเลือกตั้งที่ 2  บ้านสันต้อม  ที่เลือกตั้ง ศาลาวัดสันต้อม 
หน่วยเลือกตั้งที่ 3  บ้านห้วยส้าน  ที่เลือกตั้ง ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน 
หน่วยเลือกตั้งที่ 4  บ้านสันกันแฮ้ว ที่เลือกตั้ง ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน 
หน่วยเลือกตั้งที่ 5  บ้านป่าอ้อย  ที่เลือกตั้ง ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน 
หน่วยเลือกตั้งที่ 6  บ้านทุ่งโห้ง  ที่เลือกตั้ง ศาลาวัดทุ่งโห้ง 
หน่วยเลือกตั้งที่ 7  บ้านป่าแดง  ที่เลือกตั้ง ศาลาวัดป่าแดง 
หน่วยเลือกตั้งที่ 8  บ้านท่ามะโอ  ที่เลือกตั้ง ศาลาวัดท่ามะโอ 
หน่วยเลือกตั้งที่ 9  บ้านดงมะเฟือง  ที่เลือกตั้ง ศาลาวัดดงมะเฟือง 
หน่วยเลือกตั้งที่ 10  บ้านหนองผักเฮือด  ที่เลือกตั้ง ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน 
หน่วยเลือกตั้งที่ 11  บ้านสันป่าสัก   ที่เลือกตั้ง ศาลาวัดกู่แก้ว  
สถิติการใช้สิทธิเลือกตั้ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2555 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 

หน่วย
เลือกตั้ง 

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 

จ านวน ร้อยละ 
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 773 18.4 572 74 42 7 12 2 

2 363 8 267 74 8 3 9 3 

3 110 2.6 95 86 9 9 3 3 

4 231 5.5 184 80 9 5 9 5 

5 392 9.4 328 84 16 5 11 3 

6 271 6.5 225 83 21 9 8 4 

7 281 6.7 226 80 9 4 3 1 

8 529 12.6 389 74 18 5 13 3 

9 490 11.7 389 79 24 6 9 2 

10 411 9.8 300 73 30 10 4 1 

11 356 8.5 265 74 10 4 5 2 

รวม 4,207 100 3,240 77 196 6 86 3 
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      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 

หน่วย
เลือกตั้ง 

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 

จ านวน ร้อยละ 
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 773  572 74 29 5 25 4 

2 363  267 74 6 2 6 2 

3 110  95 86 2 2 1 1 

4 231  184 80 1 1 9 5 

5 392  328 84 11 3 4 1 

6 271  225 83 4 2 2 1 

7 281  226 80 12 5 4 2 

8 529  389 74 19 5 5 1 

9 490  389 79 10 3 8 2 

10 411  300 73 9 3 2 1 

11 356  265 74 8 3 5 2 

รวม 4,207  3}240 77 111 3 71 2 

 
3. ประชากร 

  ข้อมูล  ณ  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2559 

หมู่ที ่

จ านวนประชากร 
จ านวน

ครัวเรือน ชาย(คน) หญิง(คน) 
อายุต่ ากว่า 18 ปี อายุ 18-60 ปี อายุมากกว่า 60 ปี 
ชาย
(คน) 

หญิง
(คน) 

ชาย(คน) หญิง(คน) ชาย(คน) หญิง 
(คน) 

1 477 498 80 81 322 330 74 87 397 
2 193 247 33 29 134 164 26 54 204 
3 71 70 10 10 47 49 14 12 47 
4 149 107 24 15 99 67 26 25 111 
5 241 255 35 31 164 182 42 41 223 
6 180 171 32 28 116 117 32 26 147 
7 165 176 26 29 106 117 33 30 146 
8 329 302 50 46 225 213 54 43 245 
9 310 274 41 37 214 191 55 46 232 

10 265 254 32 39 183 164 50 51 228 
11 204 232 32 31 127 166 45 35 192 
รวม 2,584 2,586 395 376 1,667 1,760 451 450 2,172 

 
         ประชากรส่วนใหญ่เป็น คนเมือง ผู้ชายจะมีรูปร่างโปร่งบางกว่าคนไทยภาคกลางเล็กน้อย ผู้หญิงมี
รูปร่างผิวพรรณและหน้าตางดงาม มีภาษาพูดแตกต่างไปจากจังหวัดอ่ืนเล็กน้อย เรียกว่าค าเมือง การแต่งกายตาม
ประเพณีพ้ืนเมืองเดิม ผู้หญิงนุ่งผ้าซิ่นยาวเกือบถึงตาตุ่ม ใส่เสื้อแขนกระบอก ห่มสไบ เกล้าผมทัดดอกไม้ ชายนิยมนุ่ง
กางเกงขายาว ใส่เสื้อคอกลมแขนสั้นสีครามเข้ม มีผ้าขาวม้าคาดเอว ปัจจุบันเป็นไปตามสมัยนิยม บ้านเรือนยกใต้ถุน
สูง หน้าจั่วหลังคามีไม้ไขว้กันประดับด้วยลวดลาย เรียกว่ากาแล เครื่องดนตรีที่ส าคัญได้แก่ สะล้อ ซึง ปี่ แน กลอง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
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นาฏศิลป์พื้นบ้านมีการฟ้อนเมือง ฟ้อนเล็บ ประเพณีท่ีส าคัญคล้ายจังหวัดอ่ืนในภูมิภาคเดียวกัน มีบางส่วนที่แตกต่าง
กันออกไปเช่นปอยหลวง เรียกขวัญ สืบชะตา เป็นต้น 
 
  4. สภาพทางสังคม 
   4.1 การศึกษา 

-  โรงเรียนประถมศึกษา      2 แห่ง 
    1.โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว  ตั้งอยู่หมู่ 1 บ้านสบห้วย ต าบลจอมหมอกแก้ว อ าเภอแม่ลาว  
จังหวัดเชียงราย ผู้อ านวยการโรงเรียน นายสุระชาติ    อินต๊ะรัตน์ จ านวนนักเรียน  122 คน 
   2.โรงเรียนบ้านท่ามะโอ  ตั้งอยู่หมู่ 8 บ้านท่ามะโอ ต าบลจอมหมอกแก้ว อ าเภอแม่ลาว  
จังหวัดเชียงราย ผู้อ านวยการโรงเรียน นายชัชวาล   ปัญญาไชย จ านวนนักเรียน  52 คน 

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      1 แห่ง 
   1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลจอมหมอกแก้ว ตั้งอยู่หมู่ 9 ต าบลจอมหมอกแก้ว อ าเภอแม่ลาว 

จังหวัดเชียงราย นาง  ผาค า เป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนเด็กเล็ก  30 คน 
      4.2 การสาธารณสุข 
  ต าบลจอมหมอกแก้ว มีอาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้าน(อสม.) ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอก
แก้ว สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรค ในแต่ละ
หมู่บ้าน จ านวนเงินหมู่บ้านละ 7,500.-บาท รวมเป็นเงิน 82,500.-บาท(แปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) และ
ยังมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจอมหมอกแก้ว ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ 7 บ้านป่าแดง มีนายอนันต์  ไชยปัน เป็น
ผู้อ านวยการ คอยก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด 
   นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว ยังมีกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ต าบลจอมหมอกแก้ว ที่คอยสนับสนุนงบประมาณ วิชาการด้านงานเสริมสร้างสุขภาพ ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ เป็น
จ านวนเงิน 65,000.-บาท(หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

  4.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- หน่วยบริการประชาชนต าบล(ตู้ยามต ารวจ)          1       แห่ง 
-  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบล   1 แห่ง 

   4.4 ยาเสพติด 
   ต าบลจอมหมอกแก้ว มีการจัดตั้งตาสับปะรด หมู่บ้านละ 25 คน เพ่ือประชาคม เป็นหูเป็นตาให้
ราชการ สอดส่องดูแลเกี่ยวกับผู้ที่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
พ้ืนที่ ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของยาเสพติดลดลงเป็นอย่างมาก  
   4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
   -เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทั้งต าบล จ านวน   977 คน 
แยกตามช่วงอายุ ได้ดังนี้ 
  อายุ 60-69 ปี  จ านวน  623 คน เป็นเงิน  373,800  บาท 
  อายุ 70-79 ปี   จ านวน  248 คน เป็นเงิน  173,600  บาท  
  อายุ 80-89 ปี   จ านวน   93 คน เป็นเงิน    74,400  บาท 
  อายุ 90 ขึ้นไป   จ านวน   13 คน เป็นเงิน   13,000  บาท 
  - เบี้ยยังชีพผู้พิการ ทั้งต าบล  จ านวน 163 คนๆละ 800  บาท  เป็นเงิน  130,400 บาท 
  - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ทั้งต าบล  จ านวน  42 คนๆละ 500  บาท  เป็นเงิน    21,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นที่จะต้องจ่ายเงินทั้งสามประเภท เดือนละ  786,200  บาท 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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  5.ระบบบริการพื้นฐาน 
   5.1 การคมนาคมขนส่ง 
    -  มีถนนสายหลักตัดผ่านหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  ดังนี้ 
  -  ถนนลาดยางสี่ช่องทางจราจร (ถนนพหลโยธิน)  ผ่านหมู่ที่ 1, 2, 3, 11 
  -  ถนนลาดยางสายเด่นห้า – ดงมะดะ  ผ่านหมู่ที่ 8, 9, 10 
  -  ถนนลาดยางสายห้วยส้านดอนจั่น – ห้วยส้านพลับพลา (โยธาธิการ)  ผ่านหมู่ที่ 3, 4, 5, 6, 7, 9 
  -  ภายในหมู่บ้านมีถนนคอนกรีตและถนนดินลูกรังตัดผ่านระหว่างหมู่บ้านและในซอยต่าง ๆ ของหมู่บ้าน 
    5.2 การไฟฟ้า 
  -  มีไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง  11  หมู่บ้าน  และทุกครัวเรือน 
  -  มีไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะทุกหมู่บ้าน ประชาชนสามารถสัญจรในช่วงเวลากลางคืนได้ปลอดภัย 
   5.3 การประปา 
  ในพ้ืนที่ต าบลจอมหมอกแก้ว มีหมู่บ้านที่มีประปาหมู่บ้านจ านวน 9 หมู่บ้าน มีประปาหมู่บ้านเป็นประปา
ภูเขา 1 หมู่บ้าน ปัจจุบันยังขาดอีก 1 หมู่บ้านที่ไม่มีประปาหมู่บ้านคือ บ้านป่าอ้อย หมู่5 เนื่องจากไม่มีพ้ืนที่
เพียงพอส าหรับก่อสร้างระบบประปา 
   5.4 โทรศัพท์ 
  มีการติดตั้งโทรศัพท์พ้ืนฐานครอบคลุมทุกหมู่บ้าน และโทรศัพท์สาธารณะ จากองค์การโทรศัพท์ ปัจจุบัน
ประชาชนมีโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่พร้อมระบบอินเตอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ โทรศัพท์พ้ืนฐานก็ถูกลดความส าคัญลง 
   5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  - ในพ้ืนที่ไม่มีที่ท าการไปรษณีย์ แต่ใช้บริการของที่ท าการไปรษณีย์แม่ลาว   
   - มีสถานีวิทยุกระจายเสียงต ารวจภูธรภาค 5 ตั้งอยู่ หมู่ 2 บา้นสันต้อม 
 
  6. ระบบเศรษฐกิจ 
 
   6.1 การเกษตร 
   ประชาชนร้อยละ 80 เป็นเกษตรกร มีการปลูกพืชตามฤดูกาล อาทิ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน 
ข้าวโพดฝักอ่อน ถั่วเหลือง มันส าปะหลัง ยาสูบ และพืชผักต่างๆ เช่น ถั่วฝักยาว ผักกาด แตงกวา มะระ พืชสวน
ส่วนใหญ่ จะเป็นล าไย ลิ้นจี่ มีสับปะรดบ้างเล็กน้อย ฯ 
 
   6.2 การประมง 
  จากการส ารวจปรากฏว่า การประมงมีบ้างประปราย เลี้ยงเพ่ือเป็นอาหาร เช่น ปลาดุก ปลานิล รายละไม่
เกิน 2 บ่อ ส่วนมากจะเป็นการขุดบ่อเก็บน้ าไว้ใช้ช่วงฤดูแล้ง ปล่อยให้ปลาธรรมชาติเข้ามาอาศัยแล้วจึงจับเป็น
อาหาร เหลือก็จ าหน่าย 
 
   6.3 การปศุสัตว์ 
   -  ฟาร์มโคนม   จ านวน      3 แห่ง 
  - ฟาร์มโคเนื้อ   จ านวน      - แห่ง 
  -  ฟาร์มสุกร  จ านวน      - แห่ง 
  -  ฟาร์มไก่เนื้อ   จ านวน     - แห่ง 
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    6.4 การบริการ 
- ปั๊มน้ ามัน         3 แห่ง 
- ปั๊มแก๊ส LPG      1 แห่ง 
- โรงบ่มใบยาสูบ (ครัวเรือน)    26   แห่ง 
- ร้านซ่อมรถยนต์     2 แห่ง 
- ร้านคาราโอเกะ           1 แห่ง 
- ร้านขายของเบ็ดเตล็ด             39 แห่ง 
- ร้านอาหาร     10 แห่ง 
- โรงสีขนาดกลาง    1 แห่ง 
- โรงสีขนาดเล็ก     9 แห่ง 
- ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์     4 แห่ง 
- บังกะโล / โฮเต็ล    2 แห่ง 
- ร้านขายวัสดุก่อสร้าง    1 แห่ง 
- ร้านขายแก๊ส     4  แห่ง 
- ร้านปะยางรถยนต์    1 แห่ง 
- ร้านขายเฟอร์นิเจอร์    2 แห่ง 
- ร้านท าท่อไอเสีย    1 แห่ง 
- ร้านขายวัสดุไฟฟ้า  ประปา   1 แห่ง 

 - ร้านขายปุ๋ย     2       แห่ง 
 -  ร้านขายรถมือสอง    1       แห่ง 
 -  ร้านขายโทรศัพท์    1       แห่ง 
 -  ร้านขายเนื้อสัตว์     1       แห่ง 
  - โรงงานขิงดอง      1 แห่ง 
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  7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
   7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
1.1 หมู่บ้าน/ชุมชน สบห้วย หมู่ที่ 1 ต าบลจอมหมอกแก้ว อบต.จอมหมอกแก้ว  อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  
1.2 จ านวนประชากรทั้งหมด 1,250 คน ชาย 597 คน   หญิง 653 คน 

ครัวเรือนทั้งหมด 354 ครัวเรือน     พ้ืนที่ทั้งหมด  5  ตร.กม. 
  7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

ประเภทของการท าเกษตร จ านวน 
 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร)่ 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร)่ 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร)่ 

2.1) ท านา     ในเขตชลประทาน 
     

53  ครัวเรือน 
294  ไร่ 

 
800  กก./ไร ่

 
2,600.- บาท/ไร ่

 
9,600.- บาท/ไร ่

 
    นอกเขตชลประทาน 

51  ครัวเรือน 
350  ไร่ 

 
500  กก./ไร ่

 
2,600.- บาท/ไร ่

 
6,000.- บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน  
สวน ยางพารา 

 15 ครัวเรือน 
   124 ไร ่

 
18 กก./ไร ่

5,800.-. บาท/ไร ่
(ปีแรก) 

 
405.- บาท/ไร ่

 
สวน ล าไย 

8 ครัวเรือน 
39 ไร ่

 
600 กก./ไร ่

 
7,000.- บาท/ไร ่

 
15,000.- บาท/ไร ่

 
สวน ไม้สัก 

5 ครัวเรือน 
43 ไร ่

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร ่

 
........................ บาท/ไร ่

 
สวน ยูคาลิปตัท 

8 ครัวเรือน 
24  ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร ่

 
........................ บาท/ไร ่

2.3) ท าไร ่      ไร่ข้าวโพด 
 

7 ครัวเรือน 
84  ไร่ 

 
1,200 กก./ไร ่

 
2,500.- บาท/ไร ่

 
6,000.- บาท/ไร ่

     ไร่มันส าปะหลัง 
 

21 ครัวเรือน 
96  ไร่ 

 
2,000  กก./ไร ่

 
2,000.- บาท/ไร ่

 
4,000.- บาท/ไร ่

     ไร่สับปะรด 5  ครัวเรือน 
25  ไร่ 

 
2,000 กก./ไร ่

 
8,000.- บาท/ไร ่

 
16,000.- บาท/ไร ่

     ไร่ยาสูบ 
 

3  ครัวเรือน 
27  ไร่ 

 
350  กก./ไร ่

 
3,000.- บาท/ไร ่

 
23,000.- บาท/ไร ่

     อื่นๆ(ระบ 
ข้าวไร่ 

4 ครัวเรือน 
55  ไร่ 

 
450  กก./ไร ่

 
1,500.- บาท/ไร ่

 
4,500.- บาท/ไร ่

 
ถั่วด า/แดง 

5 ครัวเรือน 
23  ไร่ 

 
270  กก./ไร ่

 
1,000.-. บาท/ไร ่

 
4,350.- บาท/ไร ่
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  7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
แหล่งน้ าทางการเกษตร ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลีย่ในปีที่ผ่านมา(มิลลิเมตร)กรณี

ที่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1 ปริมาณน้ าฝน   1,056 มิลลิเมตร 

 
แหล่งน้ าทางการเกษตร 

 
ล าดับความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตรตลอดทั้ง
ปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

3.2 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
     1.แม่น้ า 1     15 
     2.ห้วย/ล าธาร 2     10 
     3.คลอง       
     4.หนองน้ า/บึง 3     5 
     5.น้ าตก       
     6.อื่นๆ(ระบุ) 
6.1 ....................... 

      

3.3 แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
     1.แก้มลิง       
     2.อ่างเก็บน้ า 2     10 
     3.ฝาย       
     4.สระ 3     25 
     5.คลองชลประทาน 1     15 
     6..อื่นๆ(ระบุ) 
6.1 ............................ 

      

   
  7.4  ข้อมูลด้านแห่งน้ ากิน  น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค) 

 
แหล่งน้ า 

เพียงพอตลอดปี ทั่วถึงหรือไม่ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ     0 
4.2 บ่อน้ าต้ืนสาธารณะ      
4.3. ประปาหมู่บ้าน(ของ อปท.)     70 
4.4 ระบบประปา(การประปาส่วนภูมิภาค)      
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ      

4.6 อ่ืนๆ ระบุ 
4.6.1 บาดาลน้ าตื้น 
4.6.2 ………………………………………… 

    15 

4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
  เพียงพอ        ไม่เพียงพอ  คิดเป็นร้อยละ 15 ของทั้งหมู่บ้าน 
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  7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
1.1 หมู่บ้าน/ชุมชน สันต้อม หมู่ที่ 2 ต าบลจอมหมอกแก้ว อบต.จอมหมอกแก้ว อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  
1.2 จ านวนประชากรทั้งหมด 433 คน   ชาย 193 คน   หญิง 240 คน 

ครัวเรือนทั้งหมด 202  ครัวเรือน    พื้นที่ท้ังหมด  4 ตร.กม. 
  7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

ประเภทของการท าเกษตร จ านวน 
 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร)่ 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร)่ 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร)่ 

2.1) ท านา     ในเขตชลประทาน 
    นอกเขตชลประทาน 

50 ครัวเรือน 
500  ไร่ 

 
800 กก./ไร ่

 
3,000.- บาท/ไร ่

 
8,000.- บาท/ไร ่

    นอกเขตชลประทาน 15 ครัวเรือน 
100  ไร่ 

 
600 กก./ไร ่

 
3,500.- บาท/ไร ่

 
6,000.- บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน  
สวน............................. 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่

 
สวน............................. 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่

 
สวน............................. 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่

2.3) ท าไร ่      ไร่ข้าวโพด 
 

3 ครัวเรือน 
20  ไร่ 

 
1,200 กก./ไร ่

 
2,000.- บาท/ไร ่

 
6,000.- บาท/ไร ่

     ไร่ข้าวโพดหวาน 
 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่

     ไร่มันส าปะหลัง 
 

3 ครัวเรือน 
15  ไร่ 

 
2,000 กก./ไร ่

 
2,200.- บาท/ไร ่

 
5,000.- บาท/ไร ่

     ไร่ถั่วลิสง 
 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่

     ไร่ถั่วเหลือง 
 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่

     อื่นๆ(ระบุ) 
.......................................... 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่

 
......................................... 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่

 
......................................... 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่
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  7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
แหล่งน้ าทางการเกษตร ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลีย่ในปีที่ผ่านมา(มิลลิเมตร)

กรณีที่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1 ปริมาณน้ าฝน  / 1,056 มิลลิเมตร 

 
แหล่งน้ าทางการเกษตร 

 
ล าดับความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
3.2 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
     1.แม่น้ า 1  /  / 7 
     2.ห้วย/ล าธาร 2  /  / 5 
     3.คลอง       
     4.หนองน้ า/บึง       
     5.น้ าตก       
     6.อื่นๆ(ระบุ) 
6.1 ....................... 
6.2 ....................... 

      

3.3 แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
     1.แก้มลิง       
     2.อ่างเก็บน้ า       
     3.ฝาย       
     4.สระ       
     5.คลองชลประทาน 1  /  / 25 
     6..อื่นๆ(ระบุ) 
6.1 ............................ 
6.2 ............................ 
6.3 ............................ 

      

 
7.4 ข้อมูลด้านแห่งน้ ากิน  น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค) 
 

 
แหล่งน้ า 

เพียงพอตลอดปี ทั่วถึงหรือไม่ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
4.1 บ่อบาลสาธารณะ      
4.2 บ่อน้ าต้ืนสาธารณะ      
4.3. ประปาหมู่บ้าน(ของ อปท.)  / /  90 
4.4 ระบบประปา(การประปาส่วนภูมิภาค)      
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ      

4.6 อ่ืนๆ ระบุ 
4.6.1 ................................................ 
4.6.2 ………………………………………… 

     

4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
  เพียงพอ        ไม่เพียงพอ  คิดเป็นร้อยละ    10   ของทั้งหมู่บ้าน 
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   7.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
1.1  หมู่บ้าน/ชุมชน สันกันแฮ้ว  หมู่ที่ 4 ต าบลจอมหมอกแก้ว อบต.จอมหมอกแก้ว อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  
1.2  จ านวนประชากรทั้งหมด 284 คน   ชาย  148  คน    หญิง  136  คน 
ครัวเรือนทั้งหมด   107  ครัวเรือน    พื้นที่ท้ังหมด  3   ตร.กม. 

   7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
ประเภทของการท าเกษตร จ านวน 

 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร)่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร)่ 
2.1) ท านา     ในเขตชลประทาน 

     
36 ครัวเรือน 

258  ไร่ 
 

800  กก./ไร ่
 

3,000.-บาท/ไร ่
 

8,000.- บาท/ไร ่
    นอกเขตชลประทาน 24 ครัวเรือน 

83  ไร่ 
 

700  กก./ไร ่
 

3,000.-บาท/ไร ่
 

7,000.- บาท/ไร ่
2.2) ท าสวน  

สวนล าไย 
1 ครัวเรือน 

4  ไร่ 
 

800  กก./ไร ่
 

3,000.-บาท/ไร ่
 

8,000.- บาท/ไร ่
 
สวน............................. 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร ่

 
........................ บาท/ไร ่

 
สวน............................. 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร ่

 
........................ บาท/ไร ่

 
สวน............................. 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร ่

 
........................ บาท/ไร ่

2.3) ท าไร ่      ไร่ข้าวโพด 
 

11 ครัวเรือน 
113  ไร่ 

 
1,200  กก./ไร ่

 
2,000.-บาท/ไร ่

 
6,000.- บาท/ไร ่

     ไร่ข้าวโพดหวาน 
 

18 ครัวเรือน 
76  ไร่ 

 
2,500  กก./ไร ่

 
3,000.-บาท/ไร ่

 
9,500.- บาท/ไร ่

     ไร่มันส าปะหลัง 
 

2  ครัวเรือน 
7  ไร่ 

 
2,000  กก./ไร ่

 
3,000.-บาท/ไร ่

 
4,000.- บาท/ไร ่

     ไร่ถั่วลิสง 
 

1 ครัวเรือน 
1  ไร่ 

 
400  กก./ไร ่

 
2,500.-บาท/ไร ่

 
6,000.- บาท/ไร ่

     ไร่ถั่วเหลือง 
 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร ่

 
........................ บาท/ไร ่

     อื่นๆ(ระบุ) 
บวบ 

3 ครัวเรือน 
3  ไร่ 

 
1,000  กก./ไร ่

 
3,500.-บาท/ไร ่

 
10,000.- บาท/ไร ่

 
......................................... 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร ่

 
........................ บาท/ไร ่

 
......................................... 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร ่

 
........................ บาท/ไร ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 
 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
แหล่งน้ าทางการเกษตร ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา(มิลลิเมตร)กรณีที่ทราบโปรด

ระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1 ปริมาณน้ าฝน  / 1,056 มิลลิเมตร 

 
แหล่งน้ าทางการเกษตร 

 
ล าดับความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
3.2 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
     1.แม่น้ า       
     2.ห้วย/ล าธาร 1  /  / 23 
     3.คลอง       
     4.หนองน้ า/บึง       
     5.น้ าตก       
     6.อื่นๆ(ระบุ) 
6.1 ....................... 
6.2 ....................... 

      

3.3 แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
     1.แก้มลิง       
     2.อ่างเก็บน้ า       
     3.ฝาย       
     4.สระ       
     5.คลองชลประทาน 1  /  / 34 
     6..อื่นๆ(ระบุ) 
6.1 ............................ 
6.2 ............................ 
6.3 ............................ 

      

   
  7.4 ข้อมูลด้านแห่งน้ ากิน  น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค) 

 
แหล่งน้ า 

เพียงพอตลอดปี ทั่วถึงหรือไม่ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ      
4.2 บ่อน้ าต้ืนสาธารณะ      
4.3. ประปาหมู่บ้าน(ของ อปท.) /  /  100 
4.4 ระบบประปา(การประปาส่วนภูมิภาค)      
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ      

4.6 อ่ืนๆ ระบุ 
4.6.1 ................................................ 
4.6.2 ………………………………………… 

     

4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
  เพียงพอ        ไม่เพียงพอ  คิดเป็นร้อยละ   100  ของทั้งหมู่บ้าน 
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   7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
1.1 หมู่บ้าน/ชุมชน ป่าอ้อย  หมู่ที่   5   ต าบลจอมหมอกแก้ว  อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  
1.2  จ านวนประชากรทั้งหมด 482  คน  ชาย 246  คน   หญิง 236  คน 

ครัวเรือนทั้งหมด  217  ครัวเรือน    พื้นที่ท้ังหมด   3.5 ตร.กม. 
  7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 

ประเภทของการท าเกษตร จ านวน 
 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร)่ 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร)่ 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร)่ 

2.1) ท านา     ในเขตชลประทาน 
     

 49 ครัวเรือน 
340 ไร ่

 
800  กก./ไร ่

 
2,600.- บาท/ไร ่

 
9,600.- บาท/ไร ่

    นอกเขตชลประทาน  49 ครัวเรือน 
340 ไร ่

 
800  กก./ไร ่

 
2,600.- บาท/ไร ่

 
9,600.- บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน  
สวน............................. 

19 ครัวเรือน 
78  ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่

 
สวน............................. 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่

2.3) ท าไร ่      ไร่ข้าวโพด 
 

6 ครัวเรือน 
34  ไร่ 

 
1,200 กก./ไร ่

 
2,500.- บาท/ไร ่

 
6,000.- บาท/ไร ่

     ไร่ข้าวโพดหวาน 
 

22 ครัวเรือน 
83  ไร่ 

 
2,000 กก./ไร ่

 
2,500.- บาท/ไร ่

 
7,600.- บาท/ไร ่

     ไร่มันส าปะหลัง 
 

1 ครัวเรือน 
5  ไร่ 

 
4,000 กก./ไร ่

 
3,000.- บาท/ไร ่

 
7,000.- บาท/ไร ่

     ไร่ถั่วลิสง 
 

4 ครัวเรือน 
8  ไร่ 

 
400 กก./ไร ่

 
2,500.- บาท/ไร ่

 
6,000.- บาท/ไร ่

     ไร่ถั่วเหลือง 
 

1 ครัวเรือน 
1  ไร่ 

 
800 กก./ไร ่

 
2,500.- บาท/ไร ่

 
9,600.- บาท/ไร ่

     อื่นๆ(ระบุ) 
ฝักทอง 

1 ครัวเรือน 
2  ไร่ 

 
2,000 กก./ไร ่

 
2,500.- บาท/ไร ่

 
10,000.- บาท/ไร ่

 
แตงโม 

1 ครัวเรือน 
3  ไร่ 

 
2,300 กก./ไร ่

 
2,000.- บาท/ไร ่

 
11,500.- บาท/ไร ่

 
มะละกอ 

1 ครัวเรือน 
3  ไร่ 

 
2,000 กก./ไร ่

 
8,000.- บาท/ไร ่

 
30,000.- บาท/ไร ่

 
สับปะรด 

6 ครัวเรือน 
34  ไร่ 

 
1,200 กก./ไร ่

 
2,500.- บาท/ไร ่

 
6,000.- บาท/ไร ่

 
มะเขือเทศ 

1 ครัวเรือน 
1  ไร่ 

 
3,000 กก./ไร ่

 
2,300.- บาท/ไร ่

 
9,000.- บาท/ไร ่
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  ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
แหล่งน้ าทางการเกษตร ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลีย่ในปีที่ผ่านมา(มิลลิเมตร)กรณี

ที่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1 ปริมาณน้ าฝน  / 1,056 มิลลิเมตร 

 
แหล่งน้ าทางการเกษตร 

 
ล าดับความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตรตลอดทั้ง
ปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

3.2 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
     1.แม่น้ า       
     2.ห้วย/ล าธาร 1  /  / 9 
     3.คลอง       
     4.หนองน้ า/บึง       
     5.น้ าตก       
     6.อื่นๆ(ระบุ) 
6.1 ....................... 
6.2 ....................... 

      

3.3 แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
     1.แก้มลิง       
     2.อ่างเก็บน้ า       
     3.ฝาย 2  /  / 10 
     4.สระ 3  /  / 0 
     5.คลองชลประทาน 1  /  / 23 
     6..อื่นๆ(ระบุ) 
6.1 ............................ 
6.2 ............................ 
6.3 ............................ 

      

   
  7.4 ข้อมูลด้านแห่งน้ ากิน  น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค) 

 
แหล่งน้ า 

เพียงพอตลอดป ี ทั่วถึงหรือไม่ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
4.1 บ่อบาลสาธารณะ  /  / 0 
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ      
4.3. ประปาหมูบ่้าน(ของ อปท.)  /  / 0 
4.4 ระบบประปา(การประปาสว่นภูมภิาค)      
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ      
4.6 อื่นๆ ระบ ุ
4.6.1 ................................................ 
4.6.2 ………………………………………… 

     

4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
  เพียงพอ        ไม่เพียงพอ  คิดเป็นร้อยละ  90  ของทั้งหมู่บ้าน 
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  7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
1.1  หมู่บ้าน/ชุมชน ทุ่งโห้ง  หมู่ที่ 6  ต าบลจอมหมอกแก้ว   อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  
1.2  จ านวนประชากรทั้งหมด 344 คน   ชาย  180 คน    หญิง 164 คน 

ครัวเรือนทั้งหมด  145  ครัวเรือน    พื้นที่ท้ังหมด  3.5  ตร.กม. 
  7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 

ประเภทของการท าเกษตร จ านวน 
 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร)่ 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร)่ 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร)่ 

2.1) ท านา     ในเขตชลประทาน 
 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่

    นอกเขตชลประทาน 38 ครัวเรือน 
241  ไร่ 

 
700  กก./ไร ่

 
2,600.-บาท/ไร ่

 
7,000.-บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน  
สวน............................. 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่

 
สวน............................. 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่

 
สวน............................. 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่

2.3) ท าไร ่      ไร่ข้าวโพด 
 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่

     ไร่ข้าวโพดหวาน 
 

20 ครัวเรือน 
116  ไร่ 

 
2,000 กก./ไร ่

 
2,000.- บาท/ไร ่

 
7,000.- บาท/ไร ่

     ไร่ถั่วลิสง 
 

1  ครัวเรือน 
1  ไร่ 

 
500 กก./ไร ่

 
2,500.- บาท/ไร ่

 
9,000.- บาท/ไร ่

     ไร่ถั่วเหลือง 
 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่

     อื่นๆ(ระบุ) 
ยาสูบ 

8  ครัวเรือน 
66  ไร่ 

 
600 กก./ไร ่

 
3,000.- บาท/ไร ่

 
19,000.-บาท/ไร ่

 
......................................... 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่

 
......................................... 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 

แหล่งน้ าทางการเกษตร ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลีย่ในปีที่ผ่านมา(มิลลิเมตร)กรณี
ที่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1 ปริมาณน้ าฝน  / 1,056 มิลลิเมตร 
 

แหล่งน้ าทางการเกษตร 
 

ล าดับความส าคัญ 
ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตรตลอด

ทั้งปี 
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

3.2 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
     1.แม่น้ า       
     2.ห้วย/ล าธาร 1  /  / 40 
     3.คลอง       
     4.หนองน้ า/บึง       
     5.น้ าตก       
     6.อื่นๆ(ระบุ) 
6.1 ....................... 
6.2 ....................... 

      

3.3 แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
     1.แก้มลิง       
     2.อ่างเก็บน้ า       
     3.ฝาย 1  /  / 25 
     4.สระ       
     5.คลองชลประทาน       
     6..อื่นๆ(ระบุ) 
6.1 ............................ 
6.2 ............................ 
6.3 ............................ 

      

 
7.4 ข้อมูลด้านแห่งน้ ากิน  น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค) 
 

 
แหล่งน้ า 

เพียงพอตลอดป ี ทั่วถึงหรือไม่ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ      
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ      
4.3. ประปาหมูบ่้าน(ของ อปท.)  /  / 0 
4.4 ระบบประปา(การประปาสว่นภูมภิาค)      
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ      
4.6 อื่นๆ ระบ ุ
4.6.1 บาดาลน้ าตื้น/บ่อน้ าตื้น 
4.6.2 ………………………………………… 

     
100 

4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
  เพียงพอ        ไม่เพียงพอ  คิดเป็นร้อยละ 100 ของทั้งหมู่บ้าน 
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  7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
1.1  หมู่บ้าน/ชุมชน ป่าแดง  หมู่ที่  7  ต าบลจอมหมอกแก้ว    อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  
1.2  จ านวนประชากรทั้งหมด 341 คน   ชาย  164 คน    หญิง  177  คน 
ครัวเรือนทั้งหมด  144  ครัวเรือน    พื้นที่ท้ังหมด  3.5  ตร.กม. 

  7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 

ประเภทของการท าเกษตร จ านวน 
 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร)่ 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร)่ 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร)่ 

2.1) ท านา     ในเขตชลประทาน 
     

1  ครัวเรือน 
10  ไร่ 

 
900  กก./ไร ่

 
2,000.- บาท/ไร ่

 
8,100.- บาท/ไร ่

 
    นอกเขตชลประทาน 

143  ครัวเรือน 
327  ไร่ 

 
800  กก./ไร ่

 
2,000.- บาท/ไร ่

 
7,200.- บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน  
สวน............................. 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร ่

 
........................ บาท/ไร ่

 
สวน............................. 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร ่

 
........................ บาท/ไร ่

 
สวน............................. 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร ่

 
........................ บาท/ไร ่

 
สวน............................. 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร ่

 
........................ บาท/ไร ่

2.3) ท าไร ่      ไร่ข้าวโพด 
 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร ่

 
........................ บาท/ไร ่

     ไร่ข้าวโพดหวาน 
 

2 ครัวเรือน 
14 ไร่ 

 
2,000 กก./ไร ่

 
2,000.- บาท/ไร ่

 
7,000.- บาท/ไร ่

     ไร่มันส าปะหลัง 
 

1 ครัวเรือน 
4  ไร่ 

 
2,000 กก./ไร ่

 
2,000.- บาท/ไร ่

 
4,000.-  บาท/ไร ่

     ไร่ถั่วลิสง 
 

5  ครัวเรือน 
13  ไร่ 

 
500 กก./ไร ่

 
2,500.- บาท/ไร ่

 
9,000.- บาท/ไร ่

     ไร่ถั่วเหลือง 
 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร ่

 
........................ บาท/ไร ่

     อื่นๆ(ระบุ) 
ยาสูบ 

16 ครัวเรือน 
122  ไร่ 

 
6,00 กก./ไร ่

 
3,000.- บาท/ไร ่

 
19,000.- บาท/ไร ่

 
......................................... 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร ่

 
........................ บาท/ไร ่

 
......................................... 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร ่

 
........................ บาท/ไร ่
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  7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 

แหล่งน้ าทางการเกษตร ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลีย่ในปีที่ผ่านมา(มิลลิเมตร)กรณี
ที่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1 ปริมาณน้ าฝน  / 1,056 มิลลิเมตร 
 

แหล่งน้ าทางการเกษตร 
 

ล าดับความส าคัญ 
ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตรตลอดทั้ง

ปี 
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

3.2 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
     1.แม่น้ า       
     2.ห้วย/ล าธาร 1     90 
     3.คลอง       
     4.หนองน้ า/บึง       
     5.น้ าตก       
     6.อื่นๆ(ระบุ) 
6.1 ....................... 
6.2 ....................... 

      

3.3 แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
     1.แก้มลิง       
     2.อ่างเก็บน้ า       
     3.ฝาย 1     10 
     4.สระ 2     5 
     5.คลองชลประทาน 3     0.69 
     6..อื่นๆ(ระบุ) 
6.1 ............................ 
6.2 ............................ 
6.3 ............................ 

      

 
  7.4 ข้อมูลด้านแห่งน้ ากิน  น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค) 
 

 
แหล่งน้ า 

เพียงพอตลอดป ี ทั่วถึงหรือไม่ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
4.1 บ่อบาลสาธารณะ     0 
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ      
4.3. ประปาหมูบ่้าน(ของ อปท.)     0 
4.4 ระบบประปา(การประปาสว่นภูมภิาค)      
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ     0 
4.6 อื่นๆ ระบ ุ
4.6.1 บาดาลน้ าตื้น/บ่อน้ าตื้น 
4.6.2 ………………………………………… 

 
/ 

 
 

 
/ 

  
100 

4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
  เพียงพอ        ไม่เพียงพอ  คิดเป็นร้อยละ   100 ของทั้งหมู่บ้าน 
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 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
1.1  หมู่บ้าน/ชุมชน ท่ามะโอ   หมู่ที่ 8  ต าบลจอมหมอกแก้ว  อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  
1.2 จ านวนประชากรทั้งหมด 645 คน   ชาย  335 คน   หญิง  310  คน 
ครัวเรือนทั้งหมด  242  ครัวเรือน    พื้นที่ท้ังหมด  3.5  ตร.กม. 

  7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 

ประเภทของการท าเกษตร จ านวน 
 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร)่ 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร)่ 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร)่ 

2.1) ท านา     ในเขตชลประทาน 
 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่

     นอกเขตชลประทาน 160 ครัวเรือน 
600  ไร่ 

 
400 กก./ไร ่

 
3,000.- บาท/ไร ่

 
4,000.- บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน  
สวน............................. 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่

 
สวน............................. 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่

 
สวน............................. 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่

2.3) ท าไร ่      ไร่ข้าวโพด 
 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่

     ไร่ข้าวโพดหวาน 
 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่

     ไร่มันส าปะหลัง 
 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่

     ไร่ถั่วลิสง 
 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่

     ไร่ถั่วเหลือง 
 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่

     อื่นๆ(ระบุ) 
มะเขือเทศ 

5 ครัวเรือน 
30 ไร่ 

 
2,000 กก./ไร ่

 
3,000.- บาท/ไร ่

 
6,000.- บาท/ไร ่

 
ยาสูบ 

3 ครัวเรือน 
20  ไร่ 

 
2,000 กก./ไร ่

 
3,000.- บาท/ไร ่

 
13,000.- บาท/ไร ่

 
......................................... 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 

แหล่งน้ าทางการเกษตร ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลีย่ในปีที่ผ่านมา(มิลลิเมตร)กรณี
ที่ทราบโปรดระบ ุ / 

3.1 ปริมาณน้ าฝน เพียงพอ ไม่เพียงพอ 1,056 มิลลิเมตร 
 

แหล่งน้ าทางการเกษตร 
 

ล าดับความส าคัญ 
ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตรตลอดทั้ง

ปี 
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

3.2 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
     1.แม่น้ า       
     2.ห้วย/ล าธาร 1  /  / 66 
     3.คลอง       
     4.หนองน้ า/บึง       
     5.น้ าตก       
     6.อื่นๆ(ระบุ) 
6.1 ....................... 
6.2 ....................... 

      

3.3 แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
     1.แก้มลิง       
     2.อ่างเก็บน้ า       
     3.ฝาย       
     4.สระ       
     5.คลองชลประทาน       
     6..อื่นๆ(ระบุ) 
6.1 ............................ 
6.2 ............................ 
6.3 ............................ 

      

 
7.4 ข้อมูลด้านแห่งน้ ากิน  น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค) 
 

 
แหล่งน้ า 

เพียงพอตลอดป ี ทั่วถึงหรือไม่ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ      
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ      
4.3. ประปาหมูบ่้าน(ของ อปท.)  /  / 65 
4.4 ระบบประปา(การประปาสว่นภูมภิาค)      
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ      
4.6 อื่นๆ ระบ ุ
4.6.1 บาดาลน้ าตื้น/บ่อน้ าตื้น 
4.6.2 ………………………………………… 

  
/ 

  
/ 

 
15 

4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
  เพียงพอ        ไม่เพียงพอ  คิดเป็นร้อยละ  80 ของทั้งหมู่บ้าน 
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 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
1.1  หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านดงมะเฟือง  หมู่ที่ 9   ต าบลจอมหมอกแก้ว อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  
1.2  จ านวนประชากรทั้งหมด 590 คน    ชาย 317 คน   หญิง 273 คน 
ครัวเรือนทั้งหมด 227  ครัวเรือน    พื้นที่ท้ังหมด  5  ตร.กม. 

  7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 

ประเภทของการท าเกษตร จ านวน 
 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร)่ 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร)่ 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร)่ 

2.1) ท านา     ในเขตชลประทาน 
    นอกเขตชลประทาน 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่

    นอกเขตชลประทาน 99 ครัวเรือน 
619  ไร่ 

 
800 กก./ไร ่

 
2,600.- บาท/ไร ่

 
9,600.- บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน  
สวนยางพารา 

6  ครัวเรือน 
75 ไร ่

 
18  กก./ไร ่

5,800.- บาท/ไร ่
(ปีแรก) 

 
405  บาท/ไร ่

 
สวน............................. 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่

 
สวน............................. 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่

2.3) ท าไร ่      ไร่ข้าวโพด 
 

4 ครัวเรือน 
41  ไร่ 

 
1,200 กก./ไร ่

 
2,500.- บาท/ไร ่

 
6,000.- บาท/ไร ่

     ไร่ข้าวโพดหวาน 
 

6 ครัวเรือน 
39  ไร่ 

 
2,000 กก./ไร ่

 
2,500.- บาท/ไร ่

 
7,600.- บาท/ไร ่

     ไร่มันส าปะหลัง 
 

1 ครัวเรือน 
5  ไร่ 

 
2,000 กก./ไร ่

 
3,000.- บาท/ไร ่

 
4,000.- บาท/ไร ่

     ไร่ถั่วลิสง 
 

1 ครัวเรือน 
2  ไร่ 

 
400 กก./ไร ่

 
2,500.- บาท/ไร ่

 
6,000.- บาท/ไร ่

     ไร่ถั่วเหลือง 
 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่

     อื่นๆ(ระบุ) 
ยาสูบ 

21 ครัวเรือน 
151  ไร่ 

 
800 กก./ไร ่

 
2,600.- บาท/ไร ่

 
9,600.- บาท/ไร ่

 
ผักสวนครัว 

1 ครัวเรือน 
1  ไร่ 

 
800 กก./ไร ่

 
2,600.- บาท/ไร ่

 
9,600.- บาท/ไร ่

 
......................................... 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่
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  7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 

แหล่งน้ าทางการเกษตร ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลีย่ในปีที่ผ่านมา(มิลลิเมตร)กรณี
ที่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1 ปริมาณน้ าฝน  / 1,056 มิลลิเมตร 
 

แหล่งน้ าทางการเกษตร 
 

ล าดับความส าคัญ 
ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตรตลอดทั้ง

ปี 
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

3.2 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
     1.แม่น้ า       
     2.ห้วย/ล าธาร 1  /  / 60 
     3.คลอง       
     4.หนองน้ า/บึง       
     5.น้ าตก       
     6.อื่นๆ(ระบุ) 
6.1 ....................... 
6.2 ....................... 

      

3.3 แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
     1.แก้มลิง       
     2.อ่างเก็บน้ า       
     3.ฝาย 1  /  / 30 
     4.สระ       
     5.คลองชลประทาน       
     6..อื่นๆ(ระบุ) 
6.1 ............................ 
6.2 ............................ 
6.3 ............................ 

      

 
7.4 ข้อมูลด้านแห่งน้ ากิน  น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค) 
 

 
แหล่งน้ า 

เพียงพอตลอดป ี ทั่วถึงหรือไม่ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
4.1 บ่อบาลสาธารณะ      
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ      
4.3. ประปาหมูบ่้าน(ของ อปท.)  /  / 80 
4.4 ระบบประปา(การประปาสว่นภูมภิาค)      
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ      
4.6 อื่นๆ ระบ ุ
4.6.1 บาดาลน้ าตื้น/บ่อน้ าตื้น 
4.6.2 ………………………………………… 

  
/ 

 
 

 
/ 

 
10 

4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
  เพียงพอ        ไม่เพียงพอ  คิดเป็นร้อยละ   90 ของทั้งหมู่บ้าน 
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 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
1.1  หมู่บ้าน/ชุมชน หนองผักเฮือด  หมู่ที ่ 10  ต าบลจอมหมอกแก้ว  อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  
1.2  จ านวนประชากรทั้งหมด 516 คน   ชาย 262 คน   หญิง 254 คน 

ครัวเรือนทั้งหมด 218  ครัวเรือน    พื้นที่ท้ังหมด     6  ตร.กม. 
  7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 

ประเภทของการท าเกษตร จ านวน 
 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร)่ 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร)่ 

2.1) ท านา     ในเขตชลประทาน 
    นอกเขตชลประทาน 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร ่

 
........................ บาท/ไร ่

    นอกเขตชลประทาน 46 ครัวเรือน 
452 ไร่ 

 
800 กก./ไร ่

 
2,600.- บาท/ไร ่

 
9,600.- บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน  
สวนเงาะ 

1 ครัวเรือน 
4  ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร ่

 
........................ บาท/ไร ่

 
สวนล าไย 

10 ครัวเรือน 
46  ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร ่

 
........................ บาท/ไร ่

 
สวนยางพารา 

7 ครัวเรือน 
60  ไร่ 

 
18 กก./ไร ่

5,800.- บาท/ไร ่
(ปีแรก) 

 
405.- บาท/ไร ่

 
สวน............................. 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร ่

 
........................ บาท/ไร ่

2.3) ท าไร ่      ไร่ข้าวโพด 
 

9 ครัวเรือน 
62  ไร่ 

 
1,200 กก./ไร ่

 
2,500.- บาท/ไร ่

 
6,000.- บาท/ไร ่

     ไร่ข้าวโพดหวาน 
 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร ่

 
........................ บาท/ไร ่

     ไร่มันส าปะหลัง 
 

14 ครัวเรือน 
69  ไร่ 

 
2,000 กก./ไร ่

 
2,000.- บาท/ไร ่

 
4,000.- บาท/ไร ่

     ไร่ถั่วลิสง 
 

3 ครัวเรือน 
4  ไร่ 

 
400 กก./ไร ่

 
2,500.- บาท/ไร ่

 
6,000.- บาท/ไร ่

     ไร่ถั่วเหลือง 
 

6 ครัวเรือน 
18  ไร ่

 
800 กก./ไร ่

 
2,600.- บาท/ไร ่

 
9,600.- บาท/ไร ่

     อื่นๆ(ระบุ) 
ยาสูบ 

1 ครัวเรือน 
2  ไร่ 

 
3,000 กก./ไร ่

 
3,000.- บาท/ไร ่

 
20,000.- บาท/ไร ่

 
มะเขือเทศ 

2 ครัวเรือน 
19 ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร ่

 
........................ บาท/ไร ่

 
ผักสวนครัว 

7 ครัวเรือน 
11  ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร ่

 
........................ บาท/ไร ่
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  7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 

แหล่งน้ าทางการเกษตร ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลีย่ในปีที่ผ่านมา(มิลลิเมตร)กรณี
ที่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1 ปริมาณน้ าฝน  / 1,056 มิลลิเมตร 
 

แหล่งน้ าทางการเกษตร 
 

ล าดับความส าคัญ 
ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตรตลอด

ทั้งปี 
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

3.2 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
     1.แม่น้ า       
     2.ห้วย/ล าธาร 1  /  / 30 
     3.คลอง       
     4.หนองน้ า/บึง 2  /  / 5 
     5.น้ าตก       
     6.อื่นๆ(ระบุ) 
6.1 ....................... 
6.2 ....................... 

      

3.3 แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
     1.แก้มลิง       
     2.อ่างเก็บน้ า       
     3.ฝาย 1  /  / 30 
     4.สระ       
     5.คลองชลประทาน       
     6..อื่นๆ(ระบุ) 
6.1 ............................ 
6.2 ............................ 
6.3 ............................ 

      

   
  7.4 ข้อมูลด้านแห่งน้ ากิน  น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค) 
 

 
แหล่งน้ า 

เพียงพอตลอดป ี ทั่วถึงหรือไม่ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
4.1 บ่อบาลสาธารณะ      
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ      
4.3. ประปาหมูบ่้าน(ประปาภูเขา)  / /  95 
4.4 ระบบประปา(การประปาสว่นภูมภิาค)      
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ      
4.6 อื่นๆ ระบ ุ
4.6.1 ................................................ 
4.6.2 ………………………………………… 

     

4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
  เพียงพอ        ไม่เพียงพอ  คิดเป็นร้อยละ   95 ของทั้งหมู่บ้าน 
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 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
1.1 หมู่บ้าน/ชุมชน สันป่าสัก  หมู่ที ่ 11  ต าบลจอมหมอกแก้ว  อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  
1.2 จ านวนประชากรทั้งหมด  433 คน   ชาย 202 คน   หญิง 231 คน 

ครัวเรือนทั้งหมด    188 ครัวเรือน    พื้นที่ท้ังหมด    3  ตร.กม. 
  7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 

ประเภทของการท าเกษตร จ านวน 
 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร)่ 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร)่ 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร)่ 

2.1) ท านา     ในเขตชลประทาน 
     

56 ครัวเรือน 
542  ไร่ 

 
800 กก./ไร ่

 
2,600.- บาท/ไร ่

 
9,600.- บาท/ไร ่

    นอกเขตชลประทาน .........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน  
สวนมะพร้าว 

5 ครัวเรือน 
5  ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่

 
สวนกล้วย 

1 ครัวเรือน 
2  ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่

 
สวนยางพารา 

1 ครัวเรือน 
4  ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่

 
สวนยูคาลิปตัส 

1 ครัวเรือน 
4 ไร ่

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่

2.3) ท าไร ่      ไร่ข้าวโพด 
 

17 ครัวเรือน 
137  ไร่ 

 
1,200 กก./ไร ่

 
2,500.- บาท/ไร ่

 
6,000.- บาท/ไร ่

     ไร่ข้าวโพดหวาน 
 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่

     ไร่มันส าปะหลัง 
 

1 ครัวเรือน 
5  ไร่ 

 
2,000 กก./ไร ่

 
2,000.- บาท/ไร ่

 
4,000.- บาท/ไร ่

     ไร่ถั่วลิสง 
 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่

     ไร่ถั่วเหลือง 
 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่

     อื่นๆ(ระบุ) 
.......................................... 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่

 
......................................... 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่

 
......................................... 

.........ครัวเรือน 
.................. ไร่ 

 
................ กก./ไร่ 

 
....................... บาท/ไร่ 

 
........................ บาท/ไร ่
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  7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 

แหล่งน้ าทางการเกษตร ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลีย่ในปีที่ผ่านมา(มิลลิเมตร)กรณี
ที่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1 ปริมาณน้ าฝน  / 1,056 มิลลิเมตร 
 

แหล่งน้ าทางการเกษตร 
 

ล าดับความส าคัญ 
ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตรตลอดทั้ง

ปี 
การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

3.2 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
     1.แม่น้ า 1  /  / 15 
     2.ห้วย/ล าธาร       
     3.คลอง       
     4.หนองน้ า/บึง       
     5.น้ าตก       
     6.อื่นๆ(ระบุ) 
6.1 ....................... 
6.2 ....................... 

      

3.3 แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
     1.แก้มลิง       
     2.อ่างเก็บน้ า       
     3.ฝาย       
     4.สระ       
     5.คลองชลประทาน 1  /  / 30 
     6..อื่นๆ(ระบุ) 
6.1 ............................ 
6.2 ............................ 
6.3 ............................ 

      

   
  7.4 ข้อมูลด้านแห่งน้ ากิน  น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค) 
 

 
แหล่งน้ า 

เพียงพอตลอดป ี ทั่วถึงหรือไม่ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
4.1 บ่อบาลสาธารณะ      
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ      
4.3. ประปาหมูบ่้าน(ของ อปท.)  / /  100 
4.4 ระบบประปา(การประปาสว่นภูมภิาค)      
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ      
4.6 อื่นๆ ระบ ุ
4.6.1 ................................................ 
4.6.2 ………………………………………… 

     

4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
  เพียงพอ        ไม่เพียงพอ  คิดเป็นร้อยละ   100 ของทั้งหมู่บ้าน 
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  8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
   8.1 การนับถือศาสนา 
  ประชาชนต าบลจอมหมอกแก้ว นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 95 ของประชาชนในพื้น
ทั้งหมด  มีบางส่วนที่นับถือศาสนาคริสต์ อาศัยใน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสบห้วย บ้านป่าแดง และบ้านท่ามะโอ ซึ่ง
จะเห็นได้ว่า มีโบสถ์ส าหรับท าศาสนกิจอยู่ 2 แห่ง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้านสบห้วย และบ้านท่ามะโอ 
   -  วัด/ส านักสงฆ ์     11 แห่ง 

-  ศาลเจ้า       - แห่ง 
-  มัสยิด        - แห่ง 

  -  โบสถ ์       2 แห่ง 
     8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

    ในทุกวันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 6 ของทุกปี องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว จะ
ก าหนดให้เป็นวันสรงน้ าพระธาตุจอมหมอกแก้ว ซึ่งได้ท าต่อเนื่องเป็นประจ าจนกลายเป็นประเพณีประจ าปี  
    ส าหรับพระธาตุจอมหมอกแก้ว ถูกสร้างขึ้นมาในสมัยใดยังไม่มีปรากฏหลักฐาน แต่มีเรื่องเล่าว่า เมื่อ ๑oo 
กว่าปีที่แล้ว ชาวบ้าที่ตั้งถิ่นฐานอยู่แถบนั้นได้เข้าไปหาของป่าและได้พบจอมปลวกมีลักษณะคล้ายพระธาตุ ตั้งอยู่บน
เนินเตี้ยๆลูกหนึ่ง และในบริเวณนั้นมีต้นไม้ที่ ชาวเหนือเรียกว่าต้นส้มป่อยอยู่มากมาย มีลักษณะโน้มเอียงเหมือน
พญานาค และได้พบเครื่องปั้นดินเผาที่แตกกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณ ชาวบ้านจึงได้พากันกราบไหว้จอมปลวกนั้น 
ใครจะเข้าไปท าอะไรในป่าบริเวณนี้ต้องมาต้องมากราบไหว้บูชาขออนุญาตเสียก่อน ไม่เช่นนั้นก็จะมีอันเป็นไปต่างๆ
นานา ชาวบ้านแถบนั้นเชื่อว่าจอมปลวกนั้นเป็นที่บรรจุ อัฐิของเชื้อพระวงค์ในสมัยโบราณ สันนิษฐานว่าเจดีย์ถูกสร้าง
ขึ้นมาครอบจอมปลวกภายหลัง ปัจจุบันเป็นที่เคารพสักการะของประชาชน และนักท่องเที่ยว ถือเป็น 1 ใน 9 จอม 
ของจังหวัดเชียงราย 
     8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
          -  ภาษาถ่ิน ต าบลจอมหมอกแก้วมีภาษาพูดแตกต่างไปจากจังหวัดอ่ืนเล็กน้อย เรียกว่าค าเมือง แต่
จะคล้ายคลึงกันกับจังหวัดใกล้เคียงในภูมิภาคเดียวกัน 
      -  ภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขานักดนตรีพื้นเมือง 
     1.ช่างปี่ นายค ามา   มาวงค์  ที่อยู่ 19 หมู่ 8 บ้านท่ามะโอ 
     2.ช่างซึง ช่างซอ นายจันทร์   ปัญญา ที่อยู่ 28 หมู่ 7 บ้านป่าแดง 
    -  ภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาหมอพ้ืนเมือง(วาไม้ , มีดแหก) 
     นายค ามา   พิมสาร  ที่อยู่ 132 หมู่ 5 บ้านป่าอ้อย 
      
    8.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
    -  กล้วยตากแม่ลาว ผลิตภัณฑ์ กลุ่มสินค้าโอท๊อป ได้มาตรฐานองค์การอาหารและยา ตั้งอยู่เลขที่  
110 หมู่ 2, ถนนพหลโยธิน, ต าบลจอมหมอกแก้ว อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย, 57250  
    - ข้าวกล้องซ้อมมือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสบห้วย โดยกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 1 บ้านสบห้วย 
    -  ลูกประคบสมุนไพร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งโห้ง โดยกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 6 บ้านทุ่งโห้ง 
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   9.ทรัพยากรธรรมชาติ 

   9.1 น้ า 
  ในพ้ืนที่ต าบลจอมหมอกแก้ว มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค จากธรรมชาติส่วนใหญ่
เป็นน้ าบาดาล มีทั้งบาดาลน้ าตื้น บ่อน้ าตื้น และบาดาลน้ าลึก คุณภาพของน้ าในพ้ืนที่ บางพ้ืนที่สามารถดูดขึ้นมาใช้
ประโยชน์ได้เลย บางพ้ืนที่ต้องผ่านเครื่องกรอง เนื่องจากเป็นสนิม โดยเฉพาระพ้ืนที่บริเวณที่ราบริมล าน้ า ได้แก่ 
หมู่บ้านที่อยู่รอบล าน้ าลาว ล าห้วยส้าน  มีหมู่บ้านที่มีระบบน้ าประปาเป็นประปาภูเขา จ านวน 1 หมู่บ้าน 
ประชาชนส่วนใหญ่ ซื้อน้ าดื่มจากเอกชน 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
- ล าน้ า,  ล าห้วย 3 สาย  คือ แม่น้ าลาว, ล าน้ าห้วยส้าน, ล าน้ าห้วยหวาย 
- บึง,  หนอง  และอ่ืน ๆ 9  แห่ง  คือ  หนองหวาย,  หนองห้วยกาแกด, หนองกบ,  หนองน้ าลัด, หนอง

โป่ง, หนองเขียง, หนองป่าคา, หนองเหียง, หนองอ้อมดอย 
-  
แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
-  ฝาย           12 แห่ง 
-  บ่อโยก        35   แห่ง 
-  ประปาหมู่บ้าน                 12 แห่ง 
-  อ่างเก็บน้ า          1 แห่ง 
-  บ่อน้ าตื้น       570 แห่ง 
-  บ่อบาดาล        65   แห่ง 
-  ประปาภูเขา          1 แห่ง 
   9.2 ป่าไม ้
-  มีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ   - ไร่ 
-  มีพ้ืนที่ป่าชุมชนอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่  1, 7, 8, 9  และ  10 
  9.3 ภูเขา 

   -  ด้านทิศตะวันออกมีแนวเขาดอยชน ลักษณะพ้ืนที่เป็นภูเขาสูง มีป่าไม้ปกคลุม บริเวณเทือกเขามีที่ราบเป็น
หย่อม ๆ ในระหว่างหุบเขา และตามลุ่มน้ าลาว  
  - ด้านทิศตะวันตก มีแนวเขาดอยช้าง ลักษณะพ้ืนที่เป็นภูเขาสูง มีป่าไม้ปกคลุม บริเวณเทือกเขามีที่ราบเป็น
หย่อม ๆ ในระหว่างหุบเขา  
   9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
   - ทราย  เป็นวัสดุก่อสร้างที่มีขนาดตั้งแต่ 1/16 - 2.00 มิลลิเมตร สวนใหญ่ประกอบดวยแร ควอตซหรือ
อาจเป็นแร่เฟลดสปารที่ผุพังมาจากหินตะกอน หินแปร และหินอัคนีแล้วถูกพัดพาโดยน้ า มาสะสมตัวกันในที่ราบลุม 
ที่ราบระหว่างหุบเขา และตามล าน้ า ซึ่งจัดเป็นวัสดุที่ใช้ในการกสร้างที ่ส าคัญมากอย่างหนึ่งไมว่าจะเป็นการก่อสร้าง
ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กโดยมีแม่น้ าที่ส าคัญท่ีให้ตะกอนทรายคือแม่น้ าลาว (สนง.ธรณีวิทยาจังหวัดเชียงราย) 

ที ่ ชื่อท่าทราย(เจา้ของ) ชนิดแหล่งทราย แหล่งน้ า ต าบล อ าเภอ 
อัตราการผลิต 

(ลบ.ม./ป) 
1 นายธวัธ  แข่งขัน แม่น้ า แม่น้ าลาว จอมหมอกแก้ว แม่ลาว 24,000 
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ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 
   1.สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2557-2560 
1.1  สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

รายงานการตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจา่ย ประมาณการ จ่ายจริง ร้อยละ 

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 76,996.00 76,996.00  
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 274,000.00 274,000.00  
ส ารองจ่าย 430,765.00 430,764.94  
รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน 122,600.00 122,600.00  
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

129,433.00 129,433.00  

  รวมงบกลาง 1,033,794.00  1,033,793.94  
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,648,631.00 1,648,630.61  

เงินอุดหนุนเอกชน 247,000.00 247,000.00  
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 25,000.00 25,000.00  
รวมงบเงินอุดหนุน 1,930,631 1,930,360.61  

งบด าเนินการ ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

160,033.19 160,033.19  

ค่าเช่าบ้าน 315,650.00 315,650.00  
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 37,154.50 37,154.50  
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 27,165.00 27,165.00  

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 524,625.50 524,625.50  
รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธกีาร 66,905.00 66,905.00  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

1,913,998.22 1,911,748.22  

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 24,657.00 24,656.63  
ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน 141,854.00 139,980.00  

วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 34,970.00 34,970.00  
วัสดุก่อสร้าง 14,000.00 14,000.00  
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 22,000.00 22,000.00  
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 113,882.00 113,882.00  
วัสดุการเกษตร 4,870.00 4,870.00  
วัสดุคอมพิวเตอร ์ 103,550.00 103,550.00  
วัสดุงานบ้านงานครัว 23,479.00 23,479.00  
ค่าอาหารเสริม (นม) 489,323.00 489,323.00  
วัสดุกีฬา 20,251.00 20,251.00  

ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 135,063.82 135,063.82  
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 3,228.00 3,228.00  
ค่าบริการโทรศัพท ์ 46,435.10 46,435.10  
ค่าบริการไปรษณีย ์ 15,250.00 15,250.00  
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 50,496.67 50,496.67  
รวมงบด าเนินการ 4,288,841 4,284,716.63  
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งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจา่ย ประมาณการ จ่ายจริง ร้อยละ 
งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่าย

การเมือง) 
เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 514,080.00  
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00  
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00  
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 

82,285.00 82,285.00  

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1,972,800.00 1,972,800.00  

เงินค่าตอบแทนอื่น 86,400.00 86,400.00  
เงินเดือน(ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน 3,771,974.00 3,771,974.00  
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 124,860.00 124,860.00  
เงินประจ าต าแหน่ง 296,214.00 296,214.00  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,010,208.00 1,010,208.00  
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 307,159.00 307,159.00  
เงินอื่นๆ 19,600.00 19,600.00  

รวมงบบุคลากร  8,269,820.00  8,269,820.00  
งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 940,720.00 940,720.00  

รวมงบรายจ่ายอื่น 940,720.00 940,720.00  
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 42,144.00 42,144.00  

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ 61,400.00 61,400.00  
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 21,500.00 21,500.00  
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 8,500.00 8,500.00  
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 78,065.00 78,065.00  
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 32,800.00 32,800.00  

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 430,311.00 231,519.00  
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 1,567,400.00 1,567,400.00  
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 40,000.00 0.00  

 รวมงบลงทุน 2,282,120 2,043,328  
รวมสุทธ ิ 18,735,926 18,493,009.18  

 
 
 

รายงานการตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจา่ย ประมาณการ จ่ายจริง ร้อยละ 
งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 80,000.00 72,552.00  

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 259,000.00 259,000.00  
ส ารองจ่าย 657,945.00 503,084.53  
รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน 65,000.00 65,000.00  
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

153,000.00 153,000.00  

 รวม งบกลาง    1,214,945.00 1,052,636.53  
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 976,500.00 976,500.00  

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25,000.00 25,000.00  
เงินอุดหนุนเอกชน 151,830.00 148,430.00  
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 10,000.00 6,500.00  
 รวม งบเงินอุดหนุน  1,163,330.00 1,156,430.00  
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งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจา่ย ประมาณการ จ่ายจริง ร้อยละ 
ด าเนินการ ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
815,620.00 9,600.00 

 

ค่าเช่าบ้าน 372,150.00 351,750.00  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 63,500.00 57,947.50  

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 700,000.00 585,113.00  

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธกีาร 43,500.00 26,700.00  

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

2,026,050.00 1,883,385.05 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 160,000.00 55,625.21  

ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน 140,000.00 135,315.05  

วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 60,000.00 59,745.00  

วัสดุงานบ้านงานครัว 65,000.00 54,350.00  

วัสดุก่อสร้าง 229,100.00 177,830.00  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000.00 7,200.00  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 110,000.00 80,336.04  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 0.00 0.00  

วัสดุการเกษตร 15,000.00 2,770.00  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 5,000.00 0.00  

วัสดุคอมพิวเตอร ์ 120,000.00 100,970.00  

วัสดุเครื่องดับเพลิง 5,000.00 4,600.00  

ค่าอาหารเสริม (นม) 515,360.00 443,829.80  

วัสดุกีฬา 6,100.00 5,089.00  

ค่าสาธารณูปโภค 
  
  
  
  

ค่าไฟฟ้า 180,000.00 176,116.76  

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 13,000.00 5,612.00  

ค่าบริการโทรศัพท ์ 51,000.00 49,506.34  

ค่าบริการไปรษณีย ์ 26,000.00 21,386.00  

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 60,000.00 49,376.28  

รวม งบด าเนินงาน 5,831,380.00 4,344,153.03  

งบบุคลากร 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 
  
  
  
  
  

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 514,080.00  

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00  

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00  

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 

86,400.00 86,400.00 
 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1,972,800.00 1,972,800.00 
 

เงินค่าตอบแทนอื่น 86,400.00 86,400.00  

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 
  
  
  
  
  

เงินเดือนพนักงาน 3,698,308.00 3,686,900.00  

เงินประจ าต าแหน่ง 235,200.00 235,200.00  

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจ า 0.00 0.00  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,252,442.00 1,252,034.00  

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 132,620.00 118,703.00  

เงินอื่นๆ 67,200.00 67,200.00 
 

รวม งบบุคลากร 8,129,690.00  8,103,957.00  

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 11,000.00 11,000.00  

รวม งบรายจ่ายอื่น 11,000.00 11,000.00  
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งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจา่ย ประมาณการ จ่ายจริง ร้อยละ 
งบลงทุน 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ค่าครุภัณฑ์ 
  
  
  
  
  
  
  

ครุภัณฑ์ส านักงาน 234,050.00 227,060.00  

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ 29,500.00 29,200.00  

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 36,000.00 34,290.00  

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 0.00 0.00  

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 95,000.00 94,110.00  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 145,000.00 138,960.00  

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 100,000.00 34,197.84  

ครุภัณฑ์ส ารวจ 28,500.00 27,000.00  

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
  
  
  

อาคารต่าง ๆ 28,700.00 26,000.00  

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 192,200.00 87,000.00  

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 1,301,400.00 0.00  

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 2,459,305.00 2,433,580.00 
 

รวม งบลงทุน 4,649,655.00 3,131,397.84  

รวมสุทธ ิ  21,000,000.00 17,799,574.40  

 
 

รายงานการตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจา่ย ประมาณการ จ่ายจริง ร้อยละ 

งบกลาง 
  
  
  
  
  

งบกลาง 
  
  
  
  

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 81,000.00 78,480.00  

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 276,000.00 255,000.00  

ส ารองจ่าย 542,260.00 118,744.00  

รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน 70,000.00 70,000.00  

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

149,000.00 149,000.00 
 

รวม งบกลาง 1,118,260.00  671,224.00  

งบเงินอุดหนุน 
  
  
  
  

เงินอุดหนุน 
  
  
  

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,587,490.00 1,568,712.24  

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25,000.00 25,000.00  

เงินอุดหนุนเอกชน 142,500.00 82,500.00  

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 15,000.00 5,000.00  

รวม งบเงินอุดหนุน  1,769,990.00   1,681,212.24  

งบด าเนินงาน 
  
  
  
  
  
  

ค่าตอบแทน 
  
  

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

591,140.00 52,200.00 
 

ค่าเช่าบ้าน 296,900.00 296,900.00  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 68,905.00 62,500.00  

ค่าใช้สอย 
  
  
  

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 623,200.00 596,989.20  

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธกีาร 45,700.00 36,085.00  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

1,722,600.00 1,627,625.00 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 215,000.00 86,366.68  

ค่าวัสด ุ
  
  
  
  
  
  

วัสดุส านักงาน 223,000.00 194,286.00  

วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 60,000.00 46,716.00  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000.00 0.00  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 110,000.00 97,260.90  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 10,000.00 0.00  

วัสดุการเกษตร 15,000.00 15,000.00  

วัสดุคอมพิวเตอร ์ 130,000.00 103,148.00  
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งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจา่ย ประมาณการ จ่ายจริง ร้อยละ 

 ด าเนินการ(ต่อ) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ค่าใช้สอย(ต่อ) 
  
  
  

วัสดุเครื่องดับเพลิง 4,600.00 4,600.00  

วัสดุงานบ้านงานครัว 35,000.00 29,798.00  

ค่าอาหารเสริม (นม) 428,960.00 427,683.62  

วัสดุก่อสร้าง 355,000.00 354,950.00  

ค่าสาธารณูปโภค 
  
  
  
  

ค่าไฟฟ้า 196,000.00 191,029.72  

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 13,000.00 172.00  

ค่าบริการโทรศัพท ์ 58,000.00 48,272.17  

ค่าบริการไปรษณีย ์ 25,000.00 18,844.00  

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 60,000.00 49,271.28  

รวม งบด าเนินงาน 5,307,005.00 4,339,697.57  

งบบุคลากร 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 
  
  
  
  
  

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 514,080.00  

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00  

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00  

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 

86,400.00 86,400.00 
 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1,972,800.00 1,972,800.00 
 

เงินค่าตอบแทนอื่น 86,400.00 86,400.00  

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 
  
  
  
  

เงินเดือนพนักงาน 4,387,697.00 4,387,673.00  

เงินประจ าต าแหน่ง 247,800.00 247,800.00  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,438,920.00 1,438,920.00  

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 175,260.00 175,260.00  

เงินอื่นๆ 79,800.00 79,800.00 
 

รวม งบบุคลากร 9,073,397.00 9,073,373.00  

งบรายจ่ายอื่น 
  

รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 11,000.00 11,000.00  

รวม งบรายจา่ยอื่น 11,000.00  11,000.00  

งบลงทุน 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ค่าครุภัณฑ์ 
  
  
  
  
  

ครุภัณฑ์ส านักงาน 123,680.00 43,100.00  

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ 0.00 0.00  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 32,000.00 32,000.00  

ครุภัณฑ์อื่น 97,250.00 31,000.00  

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 38,600.00 0.00  

ครุภัณฑ์ส ารวจ 4,500.00 0.00  

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
  
  
  

อาคารต่าง ๆ 0.00 0.00  

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 221,200.00 89,000.00  

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 1,902,818.00 1,370,500.00  

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 300,300.00 0.00 
 

รวม งบลงทุน 2,720,348.00 1,565,600.00  

รวมสุทธ ิ 20,000,000.00 17,342,106.81  
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   1.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
 1.2.1  เชิงปริมาณ 

 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ปรากฏ
อยู่ในแผนพัฒนาสามป ี

  (ปี 2557) 

จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบตั ิ

คิดเป็นร้อยละ 

๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเกษตรและการ ท่องเที่ยว 14 6 3.39 

๒. การพัฒนาด้านการศึกษาและศลิปวัฒนธรรม 46 25 14.12 

๓. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 48 18 10.17 

๔. การพัฒนาการเมืองและการบรหิาร 30 15 8.47 

๕. การพัฒนาการโครงสร้างพื้นฐาน 29 11 6.21 

๖. การพัฒนาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 2 1.13 

รวมท้ังหมด 177 77 43.50 

 
 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ปรากฏ
อยู่ในแผนพัฒนาสามป ี

  (ปี 2558) 

จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบตั ิ

คิดเป็นร้อยละ 

๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเกษตรและการ ท่องเที่ยว 14 10 6.02 

๒. การพัฒนาด้านการศึกษาและศลิปวัฒนธรรม 44 38 22.89 

๓. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 40 21 12.65 

๔. การพัฒนาการเมืองและการบรหิาร 28 16 9.64 

๕. การพัฒนาการโครงสร้างพื้นฐาน 31 14 8.43 

๖. การพัฒนาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 5 3.01 

รวมท้ังหมด 166 104 62.65 
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1.2.2  เชิงคุณภาพ 
 

   การด าเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ยึดกรอบแนวทางตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความ คุ้มค่า เพ่ือใหก้ารบริหารราชการบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
รัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มคา่เชิงภารกิจของรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงภารกิจ ของ
ส่วนราชการให้ทันตอ่เหตุการณ ประชาชนไดรับการอ านวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความต้องการ และ
มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งสามารถสรุปแยกเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
 
       1.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเที่ยว 
      1.1 ฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลจอมหมอกแก้ว เพ่ือเพ่ิมรายไดให้
กับ ประชาชน 
   1.2 ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้ความช่วยเหลือ เกี่ยวกับการเกษตร 
   1.3 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 
 
     2.การพัฒนาด้านการศึกษา และศิลปวัฒนธรรม 
   2.1  พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เด็กก่อนวัยเรียนมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดูแลเด็กให้ 
ไดรับการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัย ไดเรียนรูปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและผู้อ่ืนได 
   2.2 จัดอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)ให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เพ่ือเสริมสร้างสภาพร่างกายของเด็กนักเรียนให้สมบูรณแข็งแรง 
  2.3 ส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยส่งเสริม และ
สนับสนุนการจัดงานประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณีสรงน้ าพระธาตุจอมหมอกแก้ว ประเพณีแหเทียนเข้าพรรษา งาน
ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ 
 
   3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
   3.1 สนับสนุนส่งเสริมความเข้มเข็งในชุมชน เชน สนับสนนุงบประมาณกลุ่มพัฒนาสตรี เพื่อเพ่ิมพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่ม สนับสนุนการท างานของหมู่บ้าน พัฒนาและฝึกอบรมการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน การจัด
กิจกรรมหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.2 เสริมสร้างสุขภาพให้กับประชาชน โดยการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล
จอมหมอกแก้ว เพื่อด าเนินการเสริมสร้างสุขภาพตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ให้มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 
   3.3 การเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการเตรียมความพรอม ด้านการ
บรรเทาสาธารณภัย การอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยในชุมชน การตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหมแ่ละเทศกาลสงกรานต ์การติดตั้งกลองวงจรปิด CCTV การจัดรถกู้ชีพการแพทย์ฉุกเฉิน การปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
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     4.การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
   4.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการแกประชาชน เซน การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ การน าเทคโนโลยี
มาใช้เพ่ือการบริการประชาชนท าให้ประชาชนไดรับบริการด้วยความสะดวกรวดเร็วและประหยัด ค่าใช้จ่าย  
    4.2 ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใช้ในการท างาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และความ
สะดวกคลองตัวในการท างาน 
   4.3 จัดท าระบบเครือข่ายและอินเตอรเนต จัดท าเว็บไซตของ อบต. www.jommokkaew.go.th บริการ
ข้อมูลข่าวสารของ อบต. ข่าวประชาสัมพันธ์ ขาวสอบราคา/ประกวดราคา/การด าเนินงานของ อบต. 
  4.4 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมประชาชนในกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การรับฟังการประชุมสภาฯ 
การจัดท าแผนชุมชน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการติดตามประเมินผล 
      5.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   5.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพ่ืออ านวยความสะดวกปลอดภัยแก ประชาชน ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย และความสวยงาม เช่น การก่อสร้างถนน คสล. การขยายถนน การวางท่อ คสล.และปรับปรุง 
ท่อรางระบายน้ า การก่อสร้างรางดาด การขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ การติดตั้งไฟฟ้ส่องสว่าง การซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ การปรับปรุงขยายประปา และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ให้แก่หมู่บ้าน  
    6.การพัฒนาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.1 การสร้างจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ การปลูกป่า การ
อนุรักษ์ป่าชุมชน 
   6.2 การสร้างฝายชะลอน้ า การรณรงค์ป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การรณรงค์ลดการเผาตอซัง 
   6.3 การณรงค์การจัดการขยะ และการส่งเสริมการท าปุ๋ยหมักจากขยะ การคัดแยก 
 
 2.ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2560 
   2.2 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
   - พัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลจอมหมอกแก้ว เพ่ือเพ่ิมรายไดให้กับ ประชาชน 
ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้ความช่วยเหลือ เกี่ยวกับการเกษตร พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา จัดอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)ให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมความเข้มเข็งในชุมชน 
เสริมสร้างสุขภาพให้กับประชาชน โดยการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล  เสริมสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ประชาชนในกิจกรรมต่างๆ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพ่ืออ านวยความสะดวกปลอดภัยแก 
ประชาชน สร้างจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการณรงค์การบริหารจัดการขยะ 
   2.2 ผลกระทบ 
  - การด าเนินแผนงาน/โครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาย่อมมีผู้ที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ ทั้ง
สองฝ่าย ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ สิ่งที่ส าคัญคือการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ
ให้ประชาชนได้รับรู้ และที่ส าคัญยิ่งคือการด าเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
   3.สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  
   -  ปัจจุบันค่าครองชีพสูงขึ้น และประชาชนส่วนใหญ่ที่ เป็นเกษตรกรมีรายได้ไม่แน่นอน และความเจริญ
ทางด้านเทคโนโลยีรวมถึงค่านิยมของประชาชนเปลี่ยนไป ท าให้ความต้องการของประชาชนมากขึ้น ก่อให้เกิด
ปัญหาภาวะหนี้สิน  รายจ่ายมากกว่ารายได้ การให้ความร่วมมือด้านต่างๆลดน้อยลง ซึ่งยังคงเป็นปัญหาที่ยากจะ
แก้ไข 
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ส่วนที่   3    
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

……………………………… 

3.1ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
3.1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

  ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้อง
มีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ื อถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม  ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์
ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

  ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

  มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจาก
ภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
  (๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
  (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
  (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
  (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  (๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
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  ๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพ
การผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขา
อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความม่ันคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้า
และการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนา
ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ 
อาท ิ
  (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของ
ห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
  (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตาม
รูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของ
โลก 
  -  ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 
  -  ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วง
โซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
  - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ 
  (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 
  (๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
  (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 



 

43 
 

   (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ 
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

  ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ 
สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
  (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 
  (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
  (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่ม
เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

  ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

  เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่
เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
  (๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  (๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
  (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

  ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้านน้ า 
รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
  (๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้ มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
  (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
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  ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ 
อาท ิ
  (๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
  (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  (๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
  (๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

3.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

  กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จากสถานะของประเทศและ
บริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนา เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 
  การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้จัดท าขึ้น  ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้าน
การขนส่ง และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 

 ๑) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

  (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
  (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 
Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๖๔ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท  
และ ๓๐๑,๑๙๙ บาทต่อคนต่อปี 
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  (๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
  (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

 ๒) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

  (๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  (๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
  (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

 ๓) การลดความเหลื่อมล้าในสังคม 

  (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
  (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

 ๔) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 
  (๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  (๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค ์และอุปาทานของน้ า 

 ๕) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

   (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
   (๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
   (๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
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  3.1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบบน 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่  เชียงราย  แม่ฮ่องสอน  พะเยา  ล าพูน  ล าปาง  น่าน  แพร่) 
วิสัยทัศน์ 

 “ประตูทองการค้าสู่โลก  โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา  น่าอยู่ทุกถิ่นที่” 

เป้าประสงค์ 

(1) เป็นภูมิภาคที่แต่ละจังหวัดมีเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่โดดเด่นสามารถเป็นฐานเกื้อกูลและเสริม
ศักยภาพซึ่งกันและกันได้ 

(2) เป็นฐานและประตูด้านการค้า โครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
(GMS)  และเอเชียใต้ (BIMSTEC) 

(3) โดดเด่นในสาขาบริการการท่องเที่ยว หัตถอุตสาหกรรมที่ปราศจากมลพิษ  และเกษตรปลอดภัย 
(4) เป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ  อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และการค้าต่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่  โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

(1) พัฒนาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) และ เอเชียใต้ 
(BIMSTEC) 

(2) พัฒนาประตูเศรษฐกิจเพ่ือเป็นช่องทางการค้าและการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
(3) สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่  บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมและความรู้ใหม่มุ่งสู่ Knowledge Based Economy 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : เพิ่มมูลค่าฐานเศรษฐกิจเดิม  โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

(1) สร้างงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์และความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ  ส าหรับตลาดเฉพาะ(Niche  
Market)  โดยการน าวัฒนธรรมล้านนามาสร้างเอกลักษณ์และเรื่องราวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า 

(2) สร้างองค์ความรู้ต่อยอดด้านการท่องเที่ยวและเชื่อมโยง ทั้งภายในกลุ่มจังหวัดและกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

(3) สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตผลการเกษตรด้วยการใช้ความรู้ และการบริหารจัดการสมัยใหม่ในห่วงโซ่การ
ผลิตและการตลาด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : สนับสนุนทั้งฐานเศรษฐกิจเดิมและเศรษฐกิจใหม่ท่ียั่งยืน โดยมียุทธศาสตร์
ประกอบด้วย 

(1) สร้างความเข้มแข็งชุมชน  โดยสร้างเศรษฐกิจพ้ืนบ้าน  สืบสานสู่สากล 
(2) ด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ  โดยฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
(3) สร้างความม่ันคงปลอดภัยในพ้ืนที่ชายแดนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ

นักท่องเที่ยว 
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  3.1.4 จังหวัดเชียงราย 

สภาพทั่วไป 
 1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

 จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ภาคเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ 785 ก.ม. มีเนื้อที่ประมาณ 
11,678.396 ตร.ก.ม. หรือประมาณ 7,298,998 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  ประเทศเมียนม่าร์ และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ทิศใต้               ติดต่อกับ จังหวัดล าปาง และจังหวัดพะเยา   
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจังหวัดพะเยา  
 ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ  ประเทศเมียนม่าร์ และจังหวัดเชียงใหม่  

แผนที่แสดงท่ีตั้งและอาณาเขต 
 2. ลักษณะทางการปกครอง 

  จังหวัดเชียงรายแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 อ าเภอ 2 กิ่งอ าเภอ 124 ต าบล และ 1,698 
หมู่บ้าน มีหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แยกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 
แห่ง เทศบาล 25  แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 120 แห่ง 

 3. ประชากร 

  จังหวัดเชียงราย มีประชากรรวมทั้งสิ้น 1,273,445 คน รายได้ประชากร 30,710 บาท/คน/ปี 
ค าขวัญของจังหวัด   “เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ าค่าพระธาตุดอยตุง” 
สินค้า OTOP          ใบชา 
 
วิสัยทัศน์ของจังหวัดเชียงราย  

 “ เมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว  
       รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ” 
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เป้าประสงค์ของจังหวัด  

 1.เพ่ือสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การ 
    ลงทุน บริการ โลจิสติกส์ การเกษตร การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน + 6  
  และ GMS  
   2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น 
   แนวทางหลัก ในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมท่ีมีคุณภาพ  
   3. เพ่ือสร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมี 
   คุณภาพ  
   4. เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีปกติและแนวชายแดน  
 
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
   1.การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่ม 
  จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
   2.การส่งเสริมการ ผลิตสินค้าเกษตร คุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
  3.การด ารงฐาน วัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่า การท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
  4.การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชน อยู่เย็นเป็นสุข 
  5.การจัดการ ทรัพยากรธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อม ให้ด ารงความ สมบูรณ์และ ยั่งยืน 
  6.การรักษาความ มั่นคง และความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
 
  3.1.5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
วิสัยทัศน์  
   “ยึดหลักธรรมาภิบาล ท างานแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า 
                 พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนมีความสุข” 
  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
    1)การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
  กลยุทธ์  1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการ โลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
    2) พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร 

  3) พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเจริญเติมโตของท้องถิ่น เพ่ือเชื่อมโยง 
                   กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
        4) พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร 
 
  2)การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์  1) ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   2) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาดเพื่อเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ให้ได้มาตรฐานสากล 
   3) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
    4) ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
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  3)การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  กลยุทธ์  1) ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐาน 
                        การศึกษา 
   2) ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 
      3) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน 
    4) ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
       5) ส่งเสริมและสนับการพัฒนาระบบการสาธารณสุข 
 
  4)การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
   กลยุทธ์ 1) รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
      2) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       3) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอีเลคทรอนิกส์และปัญหาแรงงานต่างด้าว 
     4)พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
 
   5)การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
  กลยุทธ์  1) ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2) ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย และมลภาวะ 
      3) ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 
 
  6)การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
  กลยุทธ์  1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
     2) พัฒนาประสิทธิภาพในการการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
    3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
   4) พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 
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3.2 ยุทธศาสตร์การปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 

3.2.1 นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 
       ที่แถลงต่อสภา อบต.  เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2555 
  1. นโยบายด้านการพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
  1.1 สร้างความม่ันคงและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ส่งเสริมการพ่ึงพาอาตัวเองในการท าเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาความรู้เทคโนโลยีการ
ท าเกษตร พัฒนาแหล่งน้ าในการท าเกษตร พัฒนาให้มีไฟฟ้าเพ่ือใช้การเกษตร พัฒนากองทุนปุ๋ย ยา ระดับต าบลให้
เป็นรูปธรรม จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เกษตรกรต าบลจอมหมอกแก้ว 
  1.2 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) โดยการส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยหลักการบริหารการตลาด 4P จัดหาสถานที่ผลิตสินค้า ท า
กิจกรรมระดับต าบล จัดหาสถานที่ กระจาย ขายสินค้าระดับต าบลจอมหมอกแก้ว และจัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้
ว่างงานต าบลจอมหมอกแก้ว 
  1.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในต าบลจอมหมอกแก้วเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN) โดยการสร้างจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของต าบลจอมหมอกแก้ว ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสถานที่
ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ผ่านระบบ internet เช่น ทาง website, facebook และส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญในพ้ืนที่ คือพระธาตุจอมหมอกแก้วและสถานีเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์แม่
ลาว 
 
2. นโยบายด้านการพัฒนาด้านการศึกษา และศิลปวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา 
  2.1 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
สภาพแวดล้อมที่ดี ถูกสุขอนามัย มีการจัดการเรียนการสอนและอุปกรณ์ที่ดีมีคุณภาพ ทันสมัย เพ่ือพัฒนาความ
พร้อมของเด็กก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน และพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐาน และจัดตั้งศูนย์ร้องทุกข์
ของ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 
  2.2 สร้างการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  พัฒนาและส่งเสริมให้ต าบลจอมหมอกแก้วให้มีการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ เพ่ือเตรียมความพร้อมและรองรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน จัดกิจกรรมอบรม
และสนับสนุนการอบรมภาษา และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รู้ถึงความเป็นมาและการเตรียมตัวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
  2.3 ด าเนินการจัดให้มีการอนุรักษ์ บ ารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้คงความเป็นเอกลักษณ์ไว้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ประเพณีสรงน้ าพระธาตุจอมหมอกแก้ว 
ประเพณีรดน้ าด าหัว สงกรานต์ งานประเพณีลอยกระทงและส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
3. นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 
  3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส  โดยการจัดสวัสดิการให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ และจัดให้มีการจัด
กิจกรรมและสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน เพ่ือให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง 
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  3.2 ส่งเสริมและพัฒนางานสาธารณสุข โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาด
ของโรคติดต่อทุกประเภท สนับสนุนการด าเนินงานของ อสม., โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและ สปสช. 
  3.3 ส่งเสริมและพัฒนางานด้านกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น โดยการจัดให้มีกิจกรรมด้าน
กีฬา ส่งเสริมให้มีการออกก าลังกายและจัดให้มีกิจกรรมและสนับสนุนกิจกรรมด้านนันทนาการของกลุ่มต่าง ๆ ใน
พ้ืนที ่
  3.4 ส่งเสริมและพัฒนาการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย โดยการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ จัดเตรียมอุปกรณ์ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพ่ิมการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มากขึ้น เพ่ือให้เป็นก าลังสนับสนุนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การ
เสริมสร้างระบบเฝ้าระวัง ติดตาม และการแจ้งเตือนสาธารณภัย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการแก้ไขปัญหา
แบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และ
อัคคีภัย 
  3.5 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
4. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา 
  4.1 ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นมาตรฐาน  และต่อเนื่องเพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน และสามารถน าข้อมูลไปจัดท าแผนพัฒนาระดับต าบล 
  4.2 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน โดยกาจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
ท างานของผู้น าในหมู่บ้าน  และสนับสนุนให้มีกิจกรรมและโครงการต่างๆ  ที่ส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการ
ร่วมกัน เพ่ือร่วมกันพัฒนาให้หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง  
  4.3 การพัฒนารายได้  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีรายได้เพียงพอที่จะพัฒนาในด้านต่าง ๆ 
ตามนโยบายที่วางไว้  ในส่วนของการจัดเก็บรายได้นั้นจะยึดหลักการจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม เพ่ือมิให้
ประชาชนเดือดร้อนในสภาพวะเศรษฐกิจตกต่ า โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในกระบวนการจัดเก็บ
พร้อมทั้งจัดระบบอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการช าระภาษี มีการให้บริการรับช าระภาษีแบบเคลื่อนที่ 
ในขณะเดียวกันก็จ าเป็นต้องจัดหางบประมาณจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนการด าเนินงาน โดยการจัดท าโครงการ
ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ เพ่ือให้มีงบประมาณมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  4.4 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์และสถานที่ปฏิบัติงาน โดยน าหลัก 
ธรรมาภิบาล คือหลักนิติธรรม คุณธรรม ความคุ้มค่า มีส่วนร่วม รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มาปรับใช้ในการ
บริหารงาน และส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความพร้อม เพิ่มประสิทธิภาพ สามารถสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนโดยส่วนรวมเป็นหลัก รวดเร็ว ถูกต้อง และท่ัวถึงเสมอภาค เท่าเทียม ตอบสนองต่อภารกิจของรัฐ 
 
5. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
  5.1 สร้างและบ ารุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส้นสายหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยจะ
ปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี 
  5.2 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ให้ครอบคลุม
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  5.3 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้แสงสว่างตามถนน  และซอยในเขตต าบลจอมหมอกแก้ว 
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6. นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
  6.1 ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนการด าเนินโครงการลด
ภาวะโลกร้อนและการรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
  6.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอย เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการขยะมูล
ฝอยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การเก็บรวบรวม การคัดแยก การน ากลับไปใช้ประโยชน์ การน าเทคโนโลยีการก าจัด 
ตลอดจนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการ 
 

 3.2.2 วิสัยทัศน์ 

      “การเกษตรก้าวหน้า อาชีพมั่นคง  สู่ต าบลเขม้แข็ง ”  

 3.2.3 ยุทธศาสตร์ 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเที่ยว 
    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และศิลปวัฒนธรรม 
     3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
    4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
    5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.2.4 เป้าประสงค ์

1)ส่งเสริมการพ่ึงพาตนเองในการท าเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
     2)ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
    3)ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    4)ประชาชนมีสุขภาพดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม 
    5)ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หมู่บ้านมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
    6)การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
    7)การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและท่ัวถึง 
    8)การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน 
 3.2.5 ตัวชี้วัด 
  1)ด้านการเกษตร  
   (1) ลดการพึ่งพิงสารเคมีของเกษตรกรให้ได้ ร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2562 
   (2) ส่งเสริมให้เกษตรสามารถพ่ึงพาตนเอง มีการแปรรูปสินค้าเกษตร และมีระบบตลาดของ 
   เกษตรกร ลดการพึ่งพิงจากพ่อค้าคนกลาง ให้ได้ร้อยละ 10 ในปี พ.ศ. 2563 
  2)ด้านการศึกษา 
   (1) เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรด้านการศึกษา 
    (2) พัฒนาการของเด็กเป็นไปตามเกณฑ์ทีก่ าหนด ร้อยละ 95 ในปี พ.ศ.2561 เป็นต้นไป 
  3)ด้านคุณภาพชีวิต 
   (1) ลดอัตราของผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ให้เหลือ ร้อยละ 5 ในปี พ.ศ. 2564 
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 4)ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   (1) เพ่ิมงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้ ร้อยละ 15 ในปี พ.ศ.2564 
  5)ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (1) ด าเนินการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรป่าไม้ และป่าชุมชน ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
      แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  
     
   (2) มีการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตลอดจนออกข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ 
   เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ในปี พ.ศ.2561 
    6)ด้านการเมืองการบริหาร 
    (1) จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรม 
   ต าบล ผ่านคณะกรรมการศูนย์ ให้สามารถแก้ไขปัญหา กรณีพิพาทได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
     (2) การด าเนินงานขององค์กร มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ร้อยละ 100  
 
  3.2.6 ค่าเป้าหมาย 
  (1) พัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวให้ประชาชนมีรายได้ท่ีพอเพียง  
  (2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
  (3) พัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  (4) พัฒนาด้านการเมืองการบริหารให้มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
  (5) พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 
   (6) พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพและปลอดมลพิษ 
 
 3.2.7 กลยุทธ์ 
  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมอาชีพ สร้างความมั่นคงและพัฒนาเกษตรกรรม 
     1.2 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ทั้งในภาคการเกษตรและหัตถกรรม 
     1.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือกเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต เกษตรกรรม 
 
  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และศิลปวัฒนธรรม 
  กลยุทธ์  2.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
    2.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ 
    2.3 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ 
    2.4 การอนุรักษ์ บ ารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
  3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  กลยุทธ์  3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ 
    3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข 
    3.3 ส่งเสริมงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     3.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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  4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร   
  กลยุทธ์  4.1 ส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    4.2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  กลยุทธ์ 5.1 สร้างและบ ารุงรักษาถนนให้มีมาตรฐาน   
   5.2 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบน้ าอุปโภค บริโภคและน้ าเพ่ือการเกษตร    
    5.3 ขยายเขตไฟฟ้า 
    5.4 การจัดการอ่ืนเพ่ือความสะดวกของชุมชน 
 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์  6.1 ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ 
                      และสิ่งแวดล้อม 
    6.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน 
 
 3.2.8 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว มีจุดเด่นและจุดแข็ง ดังนี้ 
 1. มีการเกษตรที่เป็นฐานหลักท่ีสามารถรองรับวิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส าคัญ 
 2. มีภูมิประเทศและอากาศรวมทั้งสภาวะแวดล้อมที่เหมาะแก่การท าการเกษตร 
 3. มีโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง สามารถติดต่อได้ตลอดพ้ืนที่ทั้งจังหวัด มีถนนสายหลักตัดผ่าน 
  4. มีสินค้าโอท๊อป(OTOP)ของต าบล เช่น กล้วยตากแม่ลาว และมีพระธาตุจอมหมอกแก้ว ซึ่งเป็นหนึ่งใน 
     พระธาตุเก้าจอมของจังหวัดเชียงราย และมีสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว เป็นต้น 
   ฉะนั้น ด้วยสภาพพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยที่เอ้ือต่างๆ จึงเหมาะแก่การท าการเกษตร และการท่องเที่ยว การก าหนดจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้สอดคลองกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงราย ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ของต าบลจอมหมอกแก้ว ดังนี้  
 
  “พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท๊อป(OTOP)และการท่องเที่ยว” 

 
  
 
 
 



 

55 
 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์ของ อบต.จอมหมอกแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 1 
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซยีน+6 และ GMS 

 

ยุทธศาสตร์ อบจ.เชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายในท้องถิ่น 

และการเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 
การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน ท่าเทียบเรือ และการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวในดา้นการค้า

และการลงทุนในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ อบต.จอมหมอกแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 

 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1 
สร้างและบ ารุงถนนให้มมีาตรฐาน 

 

ผลผลติ/โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ปรับปรุงถนนสายการเกษตร ขยายไหล่ทาง/วางท่อ 

3.2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์ อบจ.เชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2.2 
2.2 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน เพื่อเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัว และการจัดการตลาด เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพท้ังภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรมกลุ่มวสิาหกิจชุมชน กลุ่มผูผ้ลติสินค้าหนึ่งผลิตภณัฑ์(OTOP) อย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลติจนถึงการตลาด 

ยุทธศาสตร์ อบต.จอมหมอกแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเที่ยว 

 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1 
ส่งเสริมอาชีพ สร้างความมั่นคงและพัฒนาเกษตรกรรม 

ผลผลติ/โครงการ ฝึกอบรมอาชีพ โครงการส่งเสริมการท าเกษตร
ปลอดภัย 

โครงการป้องกัน/ช่วยเหลือโรค
ระบาดทางการเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 2 
การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือกเชิงอนุรักษ์ธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต 

เกษตรกรรม 

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรและวิถีชีวิตชุมชน 
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3.3 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 
  จากนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว และข้อมูลพ้ืนฐานการพัฒนา ซึ่งได้ท าการ
วิเคราะห์ และศึกษาในบทบาทที่ผ่านมา  เพ่ือที่จะทราบสภาวการณ์แวดล้อมของการพัฒนาและศักยภาพในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์ในทุกด้านการพัฒนา โดยใช้
เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งจะต้องท าการวิเคราะห์หา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของการพัฒนา ดังผล
การวิเคราะห์ซึ่งจะได้น าเสนอเป็นรายประเด็นนโยบาย รวม 6 ประเด็นตามล าดับต่อไป 
 

1) ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
จุดแข็ง 
  พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้วเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
ได้แก่ ข้าว, ใบยาสูบ, ถั่ว , ข้าวโพด, ล าไย ฯลฯ  ซึ่งสามารถปลูกหมุนเวียนกันได้ตลอดทั้งปี  และยังมีแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติคือสถานีเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ป่าแม่ลาว และมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคือวัดพระธาตุ
จอมหมอกแก้ว ซึ่งเป็น 1 ใน 9 จอม ของจังหวัดเชียงราย  และยังมีกลุ่มอาชีพที่ผลิตสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพ
ระดับ 5 ดาว คือ กลุ่มกล้วยตากแม่ลาว และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิถีชีวิตชุมชน ซึ่งยังคงให้เห็น
โดยทั่วไปในพ้ืนที่  
จุดอ่อน 
   ประชากรส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว มีอาชีพเกษตรกรซึ่งสามารถปลูก
หมุนเวียนกันได้ตลอดทั้งปี ส่วนใหญ่เป็นเกษตรเคมี ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและภาวะขาดทุน
จากการประกอบอาชีพเพราะมีต้นทุนการผลิตสูง ในการนี้ยังส่งผลกระทบในเชิงการพัฒนา เพราะประชาชนส่วน
ใหญ่ไม่เห็นความส าคัญเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจอม
หมอกแก้ว รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น ท าให้การพัฒนาขาดความต่อเนื่อง ประชาขนขาดโอกาสในการพัฒนา
ตนเองและการประกอบอาชีพที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
โอกาส 
   แนวทางในการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและเอกชน  เปลี่ยนแนวทางการบริหาร มาเน้นการบูรณา
การร่วมกัน  และมีหน่วยงานอื่น ๆ ที่ให้การสนับสนุนกลุ่มอาชีพ รวมถึงการอบรมอาชีพใหม่ให้กับประชาชน ท าให้มี
โอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพมากขึ้นและมีความหลากหลาย 
 
อุปสรรค 
   ปัจจุบันค่าครองชีพสูงขึ้น และประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นเกษตรกรมีรายได้ไม่แน่นอน  และความ
เจริญทางด้านเทคโนโลยีรวมถึงค่านิยมของประชาชนเปลี่ยนไป ท าให้ความต้องการของประชาชนมากขึ้น ก่อให้เกิด
ปัญหาภาวะหนี้สิน  รายจ่ายมากกว่ารายได้ 
 

2) ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการศึกษา และศิลปวัฒนธรรม 
จุดแข็ง 
   นโยบายผู้บริหารให้ความส าคัญในการส่งเสริมการศึกษา โดยเฉพาะในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มีการซ่อมแซม/ต่อเติม เพ่ือให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  และมีการส่งเสริมให้บุคลากรด้าน
การศึกษาเข้ารับการอบรม  และมีการบริการรถรับ-ส่งนักเรียนที่อยู่ห่างไกลและผู้ปกครองมีรายได้น้อย ในส่วนของ
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โรงเรียนประถมศึกษาที่อยู่ในพื้นท่ีก็ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือส่งเสริมด้านการศึกษาต่างๆ  และยังมีการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านอ่ืน ๆ เช่นการให้การสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ประจ าต าบล  การจัดโครงการ
อบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน และประชาชนทั่วไป มีศูนย์ ICT ประจ าต าบลซึ่งเป็นแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว  มีสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กันฉันญาติ
มิตร มีการอนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ประเพณีการสรงน้ าพระธาตุจอมหมอกแก้ว  ประเพณีรด
น้ าด าหัวผู้สูงอายุ ประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษา ประเพณีลอดกระทง  รวมไปถึงกลุ่มดนตรีพ้ืนเมือง กลุ่มสมุนไพร
ลูกประคบซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น  ซึ่งเป็นประเพณีที่ได้มีการด าเนินการเป็นประจ าทุกปี  ซึ่งได้รับ
ความสนใจจากประชาชนภายนอกและในอนาคตคาดว่าจะสร้างความเป็นเอกลักษณ์ส่งเสริมให้เป็นแหล่งศึกษาดู
งานด้านวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับรองการเป็นประชาคมอาเซียน 
 
จุดอ่อน 
   ในภารกิจด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว  ถึงแม้จะมีบุคคลากรตาม
โครงสร้างแต่จะต้องอาศัยความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหารงานการศึกษาอย่างสูง  ซึ่งปัจจุบันบุคลากร
ด้านการศึกษายังขาดประสบการณ์  และจากการประเมินมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังต้องมีการปรับปรุงใน
ส่วนของการจัดท าแผนการศึกษา ในส่วนของศิลปวัฒนธรรม คนรุ่นใหม่ให้ความส าคัญกับประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นน้อยลง  ประชาชนวัยท างานและเยาวชน ขาดความสนใจในหลักธรรมค าสอนของศาสนา 
 
โอกาส 
   แนวทางในการบริหารจัดการ เน้นการบูรณาการร่วมกัน  ผู้ปกครองและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 
อุปสรรค 
   การเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจและภาวะทุนนิยม  มีการรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาและท าให้
เกิดกระแสที่การสื่อสารไร้พรมแดน  ท าให้ค่านิยมทางวัตถุและสังคมแก่ประชาชนและเยาวชน  โดยหันมาบริโภค
สินค้าฟุ่มเฟือย การรับโฆษณา สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ โลกแห่งการออนไลน์ที่มอบเมาประชาชน เยาวชนโดยไม่มีการ
พิจารณาอย่างรอบคอบก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเหตุให้เยาวชนขาดความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม 
 

3) ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
จุดแข็ง 
   นโยบายการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว  ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยได้ก าหนดไว้ในนโยบายอย่างชัดเจนที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่นการร่วมกับ สสส .
ด าเนินโครงการด้านสุขภาวะ  การสมทบหลักประกันสุขภาพ(สปสช.) การสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน การ
สนับสนุนศูนย์มิตรภาพบ าบัด  การด าเนินโครงการและการสนับสนุนประชาชนทุกวัยในการส่งเสริมสุขภาพ และ
คุณภาพชีวิต 
จุดอ่อน 
   ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านสาธารณสุขโดยตรง  และเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ท าเกษตรเคมี 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม  ท าให้เกิดปัญหาสุขภาพ  และค่านิยมการดื่มเหล้า 
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สูบบุหรี่ ของประชาชนในเขตพ้ืนที่สูง และเห็นว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา และยังส่งผลต่อเรื่องอุบัติเหตุในพ้ืนที่ ท าให้
การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 
โอกาส 
   ในพ้ืนที่ต าบลจอมหมอกแก้ว มีสถาบันการศึกษา  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
ตลอดจนสถาบันทางศาสนาที่มีความพร้อม สามารถส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพ้ืนที่ อีกทั้ง
นโยบายรัฐบาลที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะเป็นนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน  นโยบาย
ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด นโยบายให้ความช่วยเหลือด้านแหล่งเงินทุน 
อุปสรรค 
   วิถีชีวิตของประชาชนมุ่งเน้นด้านวัตถุมากกว่าด้านสุขภาพ ส่งผลให้ปัญหาด้านสุขภาพแก้ไขและ
ควบคุมได้ยาก  ประชาชนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจะรู้ตัวเมื่ออาการรุนแรงแล้ว  และประชาชนทุกวัยขาด
ความตระหนักในด้านการดูแลตนเอง  ใช้ชีวิตท่ามกลางความเสี่ยงด้านสุขภาพ  รวมไปถึงการดูแลเอาใจใส่ในระดับ
ครอบครัวมีให้กันน้อยลง  อีกทั้งปัญหาการระบาดของโรคติดต่อในปัจจุบัน มีการขยายตัวและมีความรุนแรงมากขึ้น  
ท าให้การแก้ไขและควบคุมการระบาดของโรคท าได้ยาก และบางครั้งอาจจะไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
   

4) ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
จุดแข็ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้วมีหลักการท างานโดยมุ่งไปที่ให้หมู่บ้าน ประชาชนมีความเข้มแข็ง 
สามารถดูแลตนเองได้  จึงได้จัดกิจกรรมซึ่งเริ่มจากการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา มีการ
แต่งตั้งประชาคมหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น  จึงท าให้ความสัมพันธ์ระหว่าง อบต .กับประชาชน
ค่อนข้างใกล้ชิดกัน และประชาชนให้ความไว้วางใจ นอกจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา 
อบต.และพนักงานเป็นไปในลักษณะที่เสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน และมีการประสานงานกันเป็นอย่างดี 
 ในด้านการบริหาร ผู้บริหารได้เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน โดยเน้น
การท างานเป็นทีมและเน้นความสามัคคี นอกจากนี้ ในองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้วมีการประชุม
พนักงานประจ าเดือนทุกเดือนเพื่อเป็นการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะและสรุปผลการท างานของแต่ละส่วน จึงท าให้
การท างานทุกส่วนมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอยู่เสมอ และมีการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน เป็นประจ าทุกปี
เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ และการก าหนดแผนงาน โครงการ และเป้าหมายการท างานเป็นการก าหนด
ร่วมกันของทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายบริหาร สภา พนักงาน และประชาชน นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมให้บุคลากรทั้งฝ่าย
ประจ าและฝ่ายการเมืองรับทุนการศึกษาทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท และมีการส่งบุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและ
ฝ่ายประจ าเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
จุดอ่อน 
 ในด้านการเมือง ถึงแม้ประชาชนจะมีการตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองสูง แต่ยังมีบางส่วนที่
ไม่ให้ความส าคัญยังให้ความส าคัญกับเรื่องปากท้องมากกว่าส่วนรวม   และเยาวชนซึ่งจะเป็นก าลังหลักในอนาคต
ไม่ให้ความส าคัญ และไม่ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในชุมชน 
โอกาส 
 กฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้อ านาจองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน  นอกจากนั้นกระแสความคิดเรื่องการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมของประชาชนและกระแสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท าให้ประชาชนเริ่มมีแนวคิดใน
การเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการตัดสินหรือให้ข้อเสนอแนะแก่องค์การ
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บริหารส่วนต าบลในการด าเนินกิจกรรม  และด้วยเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร จึงมีการจัดท าสื่อออกมาหลากหลาย
แนวทางท่ีบอกถึงสิทธิ หน้าที่ รวมไปถึงการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วม 
อุปสรรค 
 การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลยังขาดความแน่นอน  ท าให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลไม่สามารถวางแผนด าเนินงานระยะยาว  นอกจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลกับราชการส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ยังเป็นลักษณะของการควบคุม ท้องถิ่นไม่ได้มีอิสระในการด าเนินงานที่
จะตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ าของอ านาจหน้าที่
ระหว่างหน่วยงาน   
 
 
 

5) ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
จุดแข็ง 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านการคมนาคมและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน โดยได้ก าหนดไว้ในนโยบายชัดเจนที่จะพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นถนน การขยายเขตไฟฟ้า และระบบ
ประปา   
จุดอ่อน 
 การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นการด าเนินงานที่ใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะ  ประกอบกับพ้ืนที่
กว้างท าให้การบริการโครงสร้างพื้นฐานด าเนินการได้ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
โอกาส 
 ส าหรับโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกินศักยภาพ การด าเนินงานใช้งบประมาณมากสามารถส่งไปยัง
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนได้ ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน เช่น อ าเภอ จังหวัด องค์การบริหารส่วน
จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  
อุปสรรค 
 การขยายเขตไฟฟ้า อยู่ในอ านาจหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  องค์การบริหารส่วนต าบลท าได้เพียง
อุดหนุนงบประมาณสมทบในการด าเนินงาน  ซึ่งขั้นตอนใช้เวลาค่อนข้างนาน ท าให้บางครั้งไม่ทันต่อเหตุการณ์หรือ
ความจ าเป็น 
 

6) ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง 
 การด าเนินงานขององค์การบริหารส่ วนต าบลจอมหมอกแก้วได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีโครงการที่จะด าเนินการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ และก าลัง
จัดเตรียมข้อมูลในการบริหารจัดเก็บขยะ  มีการรณรงค์งดการเผา มีการท าโครงการท าแนวกันไฟป่าร่วมกับหน่วย 
งานที่เก่ียวข้อง เพือ่ป้องกันไฟป่า ฯลฯ 
จุดอ่อน 
 การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานค่อนข้างสูง โดยเฉพาะ
การจัดการขยะในพ้ืนที่ ซึ่งไม่สามารถหาสถานที่ในการด าเนินการได้  และที่ส าคัญประชาชนยังไม่ให้ความส าคัญ
และความร่วมมือในการคัดแยกขยะ และการเผาป่าเกิดจากความมักง่าย 
โอกาส 
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 ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจและเป็นกระแส
ที่มีการรณรงค์กันตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด ประเทศและระดับโลก  มีหน่วยงานด าเนินงานและ
สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร ให้มีการสร้างจิตส านึก และรณรงค์ให้มีการน าเอา
ทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ า(Recycle) 
อุปสรรค 
 การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่มีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถควบคุมขยะและ
มลพิษในชุมชน และไม่สามารถควบคุมการเผาป่า และการเผาในที่โล่งได้ 
 
3.3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
    ปัจจุบัน กลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนจ านวน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย, สิงคโปร์,อินโดนีเซีย, 
มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, บรูไน, เวียดนาม, ลาว, พม่า และกัมพูชา ไดม้ีการร่วมจัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้น ซึ่งประกอบ
ไปด้วย 3 เสาหลัก ดังนี้คือ 
  1)ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community – ASC) มุ่งให้ประเทศใน
ภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีระบบแก้ไขความขัดแย้ง ระหว่างกันได้ด้วยดี มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน 
  2)ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community – AEC) มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ
และการอ านวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะท าให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่งและสามารถ
แข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้เพ่ือความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน 
  3)ประชาคม สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) เพ่ือให้
ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่เอ้ืออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และมีความ
มั่นคงทางสังคม 
   ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างการท างานของบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศไทยในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียน เช่น การสรร
หาและขยายอัตราข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาหรือมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาเซียนประจ า
หน่วยงานต่างๆ มากขึ้น การจัดตั้งประชาคมอาเซียนดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
เลี่ยงไม่ได้ทั้งทางด้านบวกและด้านลบ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  

   ผลกระทบด้านการเมืองและความม่ันคง 

  1.ท าให้ไทยอยู่ในประชาคมที่มีกติกาและมีการพัฒนาค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกันมากขึ้น  มีความเป็น
เอกภาพ มีความสงบสุข มีความแข็งแกร่ง มีการสร้างกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกัน ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจและ
ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน ขจัดความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างกัน และลดปัญหาความมั่นคงรูปแบบเดิม 
รวมทั้งส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความม่ันคงในภูมิภาค 
    2.ช่วยสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนในการหาข้อยุติต่อปัญหาต่างๆ ระหว่างกันโดยสันติวิธี ซึ่งแม้ว่าการ
เป็นประชาคมอาเซียนจะมิได้เป็นการแก้ไขปัญหาโดยตรง แต่ก็จะช่วยส่งเสริมการด าเนินการในกรอบอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง อาทิ กรอบทวิภาคีช่วยให้ไทยสามารถแก้ไขปัญหาและความท้าทายต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยอาศัยร่วมมือที่ใกล้ชิดกับประเทศอ่ืนทั้งในและนอกภูมิภาค โดยเฉพาะการแก้ปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ เช่น 
กาบริหารจัดการภัยพิบัต ิความมั่นคงทางทะเล และอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ 
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  3.การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของประเทศในอาเซียน และเพ่ิมน้ าหนักใน
การเสนอท่าทีและความเห็นต่างๆ ของประเทศอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศการเคลื่อนตัวของประชาชนและ
สินค้าอย่างเสรีมากขึ้น อาจก่อให้เกิดผลกระทบข้ามพรมแดนต่างๆ เช่น การค้ามนุษย์ การค้าอาวุธยาเสพติด และ
การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ซึ่งประเทศไทยจ าเป็นต้องมีมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ 

    ผลกระด้านเศรษฐกิจอาเซียน 

  1.อาเซียนเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความใกล้ชิดไทยมากที่สุด ประเทศสมาชิกอาเซียนหลาย
ประเทศเป็นเพ่ือนบ้านของไทยที่มีพรมแดนติดกัน มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึง มีสินค้าและบริการ ที่สามารถเสริมซึ่งกัน
และกันได้ หรือมีสินค้าบริการที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งหากสามารถร่วมมือกัน ก็จะสามารถสร้างความแข็งแกร่งในด้าน
อ านาจการต่อรอง อันจะน ามาซึ่งการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจการค้าท่ีมีความส าคัญยิ่ง 
  2.การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท าให้เกิดตลาดในภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่  โดยสามารถน าจุด
แข็งของแต่ละประเทศมาเสริมกับจุดแข็งของประเทศไทยเพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดในการผลิต ส่งออกและบริการ 
ซึ่งจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรีมากขึ้น  นอกจากนี้ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนจะช่วยให้ประเทศสมาชิกมีความเป็นปึกแผ่นและช่วยสร้างอ านาจการต่อรองในเวทีต่าง ๆ มากขึ้น 

  3.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนของ ไทย
เนื่องจากจะมีการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือยกเลิกหรือลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของกันและกัน  ไม่ว่าจะเป็น
อุปสรรคด้านภาษีหรือมาตรการทางการค้าอ่ืน ๆ ที่มิใช่ภาษี รวมถึงอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน
ระหว่างกัน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการควรใช้โอกาสที่เกิดจากการลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนต่าง  ๆ ให้เกิด
ประโยชน์อย่างเต็มที ่โดยเฉพาะสาขาที่ไทยมีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงประชาคมเศรษฐกิจ
จะท าให้ผู้ประกอบการไทยได้เริ่มปรับตัวและเตรียมความพร้อมกับสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ในโลก ซึ่งช่วยการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของไทยในเศรษฐกิจโลกในภาพรวมต่อไป 
  4.ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันและการเป็นพันธมิตรในการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ จากการ 
ขจัดอุปสรรคในด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก 
   5.ช่วยให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีความเท่าเทียมและเสมอภาคยิ่งขึ้น จาก
การลดอุปสรรคด้านการค้าและจากการด าเนินงานตามความริเริ่มส าหรับการรวมตัวอาเซียน  ซึ่งจะช่วยลดปัญหา
การโยกย้ายถิ่นฐานของประเทศท่ีพัฒนาน้อยกว่า 

    ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม 

   1.การด าเนินการใดๆ ของภาครัฐ จะต้องเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าประสงค์ในการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
  2.จ าเป็นต้องส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนรู้จักกันมากขึ้น โดยมีความเอ้ืออาทรและแบ่งปันกันเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจที่ดีระหว่างกัน และสร้างความรู้สึกเป็นประชาคมร่วมกัน 
  3.จ าเป็นต้องส่งเสริมให้เยาวชนมีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศอาเซียนอื่นมากยิ่งขึ้น 
  4.ช่วยขจัดปัญหาด้านสาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงาน และนักท่องเที่ยวโดยเสรีอาทิ การ
ควบคุมโรคติดต่อ การเสริมสร้างความร่วมมือโดยการแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค  
การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือจากมนุษย์ 
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วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
   การจัดตั้งประชาคมอาเซียนดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเลี่ยง
ไม่ได้ทั้งทางด้านบวกและด้านลบ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  
    ผลกระทบด้านบวก คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีโอกาสพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้ดี
ยิ่งขึ้นและมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลในด้านต่างๆ  เช่น ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์เครื่องมือต่างที่
จ าเป็น ด้านอาคารสถานที่หรือด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นต้น การพัฒนาศักยภาพขององค์กรดังกล่าวย่อมส่งผลให้
ประชาชนได้รับการบริการที่ดียิ่งขึ้น 
    ผลกระทบด้านลบ คือ ถ้าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการเตรียมความพร้อมรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ความพร้อมด้านภาษาที่เป็นสากล การติดต่อสื่อสาร ความรู้ความเข้าใจของประชาชน
ในพ้ืนที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน   เป็นต้น ย่อมท าให้คุณภาพการให้บริการประชาชนลดลง รวมถึงการขยายตัว
ของชุมชนอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปัญหาด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคระบาดต่างๆ 
และปัญหาต่างๆ ของสังคมท่ีอาจจะตามมา 
   ดังนั้นสิ่งส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรด าเนินการหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 
พ.ศ. 2558 คือ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ให้พร้อมในการ
ให้บริการประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในยุคอาเซียนและยุคโลกาภิวัตน์ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและการเปิดประเทศการเปิดเสรีต่างๆ  
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3.3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน ์ การเกษตรก้าวหนา้ อาชีพมั่นคง  สู่ต าบลเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
การเกษตรและการท่องเท่ียว 

การพัฒนาด้านการศึกษา  
และศิลปวัฒนธรรม 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านการเมือง 
และการบริหาร 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

เป้าประสงค์ 1.ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองในการ
ท าเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2)ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
เกษตร 
 

ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณ ีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ประชาชนมีสุขภาพดี มี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และได้รับการ
ดูแลอย่างเท่าเทียม 

1.ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น หมู่บ้าน
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  
2.การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

การคมนาคมสะดวก ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
เพียงพอและทัว่ถึง 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดมลพิษและมี
ความยั่งยืน 

ค่าเป้าหมาย พัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ 
และการท่องเที่ยวให้ประชาชนมี
รายได้ที่พอเพียง  
 

ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

พัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขและ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ให้มีประสิทธิภาพ โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
 

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 

พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ให้คงสภาพและปลอดมลพษิ 
 

กลยุทธ ์ 1.ส่งเสริมอาชีพ สร้างความ
มั่นคงและพัฒนาเกษตรกรรม 
2.ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ทั้งในภาค
การเกษตรและหัตถกรรม 
3.ส่งเสริมการท่องเท่ียวทางเลือก
เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
วิถีชีวิต เกษตรกรรม 
 

1.ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรด้านการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา 
2.ส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา ทั้งในระบบและ
นอกระบบ 
3.ส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการทุกระดบั 
4.การอนุรักษ ์บ ารุงรักษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

1.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนในพื้นที ่
2.สนับสนุนงานด้าน
สาธารณสุข 
3.ส่งเสริมงานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การ
รักษาความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 
4.การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
 

1.ส่งเสริมประชาธิปไตย สร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
2.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่
ปฏิบัติงาน 
 

1.สร้างและบ ารุงรักษาถนนให้มี
มาตรฐาน   
2.ก่อสร้างและปรับปรุงระบบน้ า
อุปโภค บริโภคและน้ าเพื่อ
การเกษตร    
3.ขยายเขตไฟฟา้ 
4.การจัดการอื่นเพื่อความ
สะดวกของชุมชน 
 

1.ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วม
ของประชาชนให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การก าจัดขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน 
 

 

แผนงาน 

3.การเกษตร 5.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

7.การศึกษา 

11.งบกลาง 6.สังคมสงเคราะห์ 4.สาธารณสุข 8.การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

2.การรักษาความสงบภายใน 

1.บริหารงานทั่วไป 

10.อุสาหกรรมและการโยธา 

9.การเคหะและชุมชน 
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3.3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด

เชียงราย 
ยุทธศาสตร์ 

อบจ.เชียงราย 
ยุทธศาสตร์ อบต.
จอมหมอกแกว้ 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

การส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรคุณภาพ
มาตรฐานสากลและ
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ  
การเกษตรและ
การท่องเท่ียว 
 

1.ส่งเสริมการพึ่งพา
ตนเองในการท าเกษตร
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 10 20 30 40 10 1.ส่งเสริมอาชีพ สร้าง
ความมั่นคงและพัฒนา
เกษตรกรรม 

 

10 สนง.ปลัดฯ กศน./สนง.
เกษตร/
พัฒนา
ชุมชน 

2)ส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงเกษตร 

 

 2 4 6 8 2 3.ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางเลือกเชิง
อนุรักษ์ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม วิถีชวีิต 
เกษตรกรรม 
 

2 กอง
การศึกษา

ฯ/สนง.ปลัด
ฯ 

การ
ท่องเที่ยว
จังหวัด/

สนง.เกษตร 

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และคุณภาพ
ชีวิตเพื่อให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข 

การพัฒนา
การศึกษาและ
การ
สาธารณสุข 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม 
 

1.ส่งเสริมการศึกษา 
 

 9 18 27 36 9 1.ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรด้าน
การศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา 
2.ส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา ทั้งในระบบ
และนอกระบบ 
 

9 กอง
การศึกษาฯ 

กศน./อบจ. 

2.อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 10 20 30 40 10 การอนุรักษ ์
บ ารุงรักษา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

8 กอง
การศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัด

เชียงราย 
ยุทธศาสตร์ อบจ.

เชียงราย 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.จอม
หมอกแก้ว 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

1.การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และคุณภาพชวีิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข 
2.การรักษาความ
มั่นคงและความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 

1.ประชาชนมีสุขภาพดี 
มีความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน และได้รับ
การดูแลอยา่งเท่าเทียม 
 

 11 22 33 44 11 ส่งเสริมพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิต 

 

11 สนง.ปลัดฯ สถ./พม.จ. 

2.สนับสนุนงานด้าน
สาธารณสุข ประชาชน
อยู่ดีมีสุข 
 

 4 8 12 16 4 ส่งเสริมและสนับสนุน
งานด้านสาธารณสุข 
 

4 สนง.ปลัดฯ รพ.สต./สนง. 
กองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ 

3.สร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

 5 10 15 20 5 ส่งเสริมงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย การรักษา
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 

5 สนง.ปลัดฯ ปกครอง/สภ.
แม่ลาว 

4.การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

 3 6 9 12 3 งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

3 สนง.ปลัดฯ ปกครอง/สภ.
แม่ลาว 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และคุณภาพชวีิต
เพื่อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข 

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหาร 

1.ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
หมู่บ้านมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  
2.การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

 6 12 18 24 6 1.ส่งเสริม
ประชาธิปไตย สร้าง
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
2.ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร เครื่องมือ
เครื่องใช้และสถานที่
ปฏิบัติงาน 
 

6 สนง.ปลัดฯ  
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ยุทธศาสตร์จังหวัด

เชียงราย 
ยุทธศาสตร์ อบจ.

เชียงราย 
ยุทธศาสตร์ อบต.
จอมหมอกแกว้ 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

การพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งด้านการค้าการ
ลงทุนและระบบโลจิ
สติกส์ เช่ือมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซ่ียน+
6 และ GMS 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส์ เช่ือมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซ่ียน+
6 และ GMS 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

การคมนาคมสะดวก 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ เพียงพอ
และทั่วถึง 
 

 11 22 33 44 11 1.สร้างและบ ารุงรักษา
ถนนให้มีมาตรฐาน   
2.ก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบน้ า
อุปโภค บริโภคและน้ า
เพื่อการเกษตร    
3.ขยายเขตไฟฟา้ 
4.การจัดการอื่นเพื่อ
ความสะดวกของ
ชุมชน 
 

11 กองช่าง  

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้ด ารง
ความสมบูรณ์และยั่งยืน 

การพัฒนาจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
ด ารงความสมบูรณ์
และยั่งยืน 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิด
มลพิษและมีความยั่งยืน 
 

 7 14 21 28 7 1.ส่งเสริมและรณรงค์
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้มีการ
อนุรักษ์ฟื้นฟ ู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
2.ส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการก าจัด
ขยะมูลฝอยอยา่ง
ยั่งยืน 
 

7 สนง.ปลัดฯ  
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ส่วนที่ 4 

การน าแผนพัฒนาสี่ปี ไปสู่การปฏิบัติ 
 

4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 
ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผดิ

ขอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนบัสนุน 

1 การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ 
และการท่องเที่ยว 

1.การเศรษฐกิจ 1.การเกษตร สนง.ปลัด อบต.  
2.บริการชุมชน
และสังคม 

2.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สนง.ปลัด อบต. 
 

 

3.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

สนง.ปลัด อบต. 
กองการศึกษาฯ 

 

2 การพัฒนาด้านการศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

1.บริหารงานท่ัวไป 1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป สนง.ปลัด อบต.  
2.บริการชุมชน
และสังคม 

2.แผนงานการศึกษา สนง.ปลัด อบต. 
กองการศึกษาฯ 

 

3.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

สนง.ปลัด อบต. 
กองการศึกษาฯ 

 

3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.งบกลาง 1.แผนงานงบกลาง สนง.ปลัด อบต.  
2.บริการชุมชน
และสังคม 

2.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สนง.ปลัด อบต.  

3.แผนงานสังคมสงเคราะห ์ สนง.ปลัด อบต.  
4.แผนงานสาธารณสุข สนง.ปลัด อบต.  
5.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

สนง.ปลัด อบต. 
กองการศึกษาฯ 

 

3.บริหารงานท่ัวไป 6.แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

สนง.ปลัด อบต.  

4. การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

1.บริหารงานท่ัวไป 1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป สนง.ปลัด อบต. 
กองคลัง 

 

5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.การเศรษฐกิจ 1.แผนงานอุสาหกรรมและการ
โยธา 

กองช่าง  

2.แผนงานการเกษตร สนง.ปลัดฯ 
กองช่าง 
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4.2 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1)การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกจิ และการท่องเที่ยว 
  1.1 แผนงานการเกษตร 

 
4 

 
95,000 

 
3 

 
45,000 

 
4 

 
95,000 

 
3 

 
40,000 

 
14 

 
280,000 

  1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 95,000 2 90,000 2 90,000 2 90,000 9 365,000 
  1.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3 30,000 3 25,000 3 25,000 3 25,000 12 105,000 

รวม 10 220,000 8 160,000 9 210,000 8 160,000 35 750,000 
2)การพัฒนาด้านการศึกษา และศิลปวัฒนธรรม 
  2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
4 

 
27,500 

 
4 

 
27,500 

 
4 

 
27,500 

 
4 

 
27,500 

 
16 

 
110,000 

  2.2 แผนงานการศึกษา 11 1,526,000 8 1,458,000 8 1,458,000 8 1,458,000 35 5,900,000 
  2.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 10 275,000 10 275,000 10 275,000 10 275,000 40 1,100,000 

รวม 25 1,236,500 22 1,760,500 22 1,760,500 22 1,790,500 91 7,110,000 
3)การพัฒนาคณุภาพชีวิต 
  3.1 แผนงานงบกลาง 

 
5 

 
5,715,000 

 
5 

 
5,715,000 

 
5 

 
5,715,000 

 
5 

 
5,715,000 

 
20 

 
22,860,000 

  3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 128,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 7 278,000 
  3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 2 155,000 2 155,000 2 155,000 2 155,000 8 620,000 
  3.4 แผนงานสาธารณสุข 4 63,000 3 58,000 3 58,000 4 63,000 14 242,000 
  3.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3 200,000 3 200,000 3 200,000 3 200,000 12 800,000 
  3.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน 8 140,000 7 120,000 8 140,000 7 120,000 30 520,000 

รวม 26 6,401,000 21 6,198,000 22 6,318,000 22 6,303,000 91 25,320,000 
4) การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
  4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
11 

 
3,100,000 

 
11 

 
3,085,000 

 
10 

 
3,075,000 

 
11 

 
3,085,000 

 
43 

 
12,345,000 

รวม 11 3,100,000 11 3,085,000 10 3,075,000 11 3,085,000 43 12,345,000 
 
 

แบบ ผ.07 
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ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

5) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.1 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 

 
18 

 
4,295,000 

 
21 

 
3,985,000 

 
21 

 
4,400,000 

 
18 

 
4,180,000 

 
78 

 
16,860,000 

  5.2 แผนงานการเกษตร 2 250,000 5 1,150,000 3 400,000 2 250,000 12 2,050,000 
  5.3 แผนงานการพาณิชย ์ 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 4 120,000 

รวม 21 4,575,000 27 5,165,000 25 4,830,000 21 4,460,000 94 19,030,000 
6) การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  6.1 แผนงานการเกษตร 

 
 

3 

 
 

110,000 

 
 

3 

 
 

70,000 

 
 

3 

 
 

90,000 

 
 

3 

 
 

70,000 

 
 

12 

 
 

340,000 
  6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 4 125,000 3 100,000 4 105,000 3 85,000 14 415,000 

รวม 7 235,000 6 170,000 7 195,000 6 155,000 26 755,000 
รวมท้ังสิ้น 100 16,359,500 95 16,638,500 93 16,388,500 90 15,923,500 380 65,310,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.07 
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4.3 บัญชีโครงการพัฒนา 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 
ก.ยุทธศาสตร์จงัหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพ่ิมมูลค่าเชิงท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
   1.1 แผนงานการเกษตร  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
1 โครงการศูนย์การ

เรียนรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียงต าบลจอม
หมอกแก้ว 

เพื่อสร้างและ
สนับสนุนแหล่งเรยีนรู้
ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้ประชาชน
ในพื้นที่มีภูมิต้านทาน
ที่ด ี

จ านวน  
1 ศูนย ์

50,000 - 50,000 - ร้อยละ 100 ของ
ศูนย์ฯสามารถเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้าน 
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
ประชาชนท่ัวไปได ้

เป็นศูนย์เรียนรูเ้รื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง
ของต าบล 

สนง.ปลัด ฯ 

2 โครงการตลาดเกษตร 
สีเขียว 

เพื่อส่งเสริมการตลาด
และมีพื้นท่ีส าหรับ
เกษตรกรน าผลผลิต
การเกษตรมาจ าหนา่ย 
โดยเน้นการเกษตร
แบบปลอดภยั 

1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 25 ของเกษตร
สามารถมีที่จ าหน่าย
สินค้าการเกษตร 
 

มีผลผลิตการเกษตร
ที่ปลอดภัยต่อ
สุขภาพและมีพื้นที่
จ าหน่ายสินค้าใน
พื้นที ่
 

สนง.ปลัดฯ 

3 สนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ต าบลจอมหมอกแก้ว 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์
ถ่ายทอดฯ  
ต.จอมหมอกแก้ว 

อบรมให้ความรู้
และส่งเสรมิการ

ด าเนินงาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 เกษตรกรสามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยี
ทางการเกษตรไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 

เกษตรกรสามารถใช้
เทคโนโลยีการเกษตร
เพื่อเพ่ิมผลผลิตและ
พัฒนาคุณภาพของ
ผลผลติได ้

สนง.ปลัดฯ 

4 โครงการปลูกหญ้า
แฝกป้องกันตลิ่งพัง 

เพื่อป้องกันปัญหา
ตลิ่งพัง 

พื้นที่  
ต.จอมหมอก

แก้ว 

5,000 5,000 5,000 5,000 ระดับความรุนแรงการ
พังทลายของตลิ่งลดลง
ร้อยละ 40 

ป้องกันปัญหาตลิ่งพัง สนง.ปลัดฯ 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพ่ิมมูลค่าเชิงท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
   1.2 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
1 โครงการอบรมอาชีพ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
เพื่อพัฒนาอาชีพเสริมและ
เพิ่มรายได้ประชาชนใน
พื้นที ่

10 
โครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารับการฝึก
อาชีพร้อยละ 50 
สามารถมีรายได้
เสรมิและทางเลือก
ในการประกอบ
อาชีพ 

สามารถเพิ่มรายได้
ให้กับผู้เข้ารับการ
อบรมได ้

สนง.ปลัดฯ 

2 โครงการจดักิจกรรม
จ าหน่ายสินค้าหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ"์
มหกรรมของดีอ าเภอ
แม่ลาว  
ครั้งท่ี 4" 

เพื่อส่งเสริมการแสดง
สินค้าโอท็อป ของต าบล 

1 โครงการ 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนสินค้าท่ีออก
สู่ผู้บริโภค 

เป็นการสร้างโอกาส
การออกสู่ตลาด 

สนง.ปลัด ฯ 

3 โครงการอบรมส่งเสรมิ
การตลาดออนไลน ์

เพื่อเป็นการให้ความรู้การ
จ าหน่ายสินค้าทาง
อินเตอร์เนต็และเพิ่มช่อง
ทางการจ าหน่ายสินค้า 

1 โครงการ 5,000 - - - สามารถเพิ่มช่องทาง
จ าหน่ายสินค้าและ
จ าหน่ายสินค้า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 

การเพิ่มช่องทาง
การตลาดท าให้
สามารถจ าหน่าย
สินค้าได้เพิ่มขึ้น 

สนง.ปลัดฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพ่ิมมูลค่าเชิงท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
   1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
1 โครงการจดัท าสื่อ

ประชาสมัพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี 

เพื่อประชาสมัพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่ให้เป็นที่รู้จัก 

3 ช่องทาง  5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 100 ของ
สถานท่ีท่องเที่ยวใน
พื้นที่ได้รับการ
ประชาสมัพันธ์ 

สถานท่ีท่องเที่ยวใน
พื้นที่เป็นท่ีรู้จักของ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมากขึ้น 

กองการศึกษาฯ  

2 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพและพัฒนา
ศักยภาพการบริการแก่
หมู่บ้านท่องเที่ยว 

เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริการ 
การท่องเที่ยวใน
พื้นที ่ต.จอมหมอก
แก้ว 

1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 60 ของ
หมู่บ้านบริการ
ท่องเที่ยวมีการ
บริการที่ดีขึ้น 

สามารถสรา้งความ
ประทับใจแก่
นักท่องเที่ยวได้ใน
ระดับหนึ่ง 

กองการศึกษาฯ 

3 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชน 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและเรยีนรู้
วิถีชีวิตชุมชน   

1 โครงการ 15,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการส่งเสรมิให้
เป็นหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวมีความ
หลากหลายในด้าน
ต่างๆ 

สามารถเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต
ชุมชนในพื้นที่ 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคณุภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา และการสาธารณสุข 
    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และศลิปวัฒนธรรม 
   2.1 แผนงานการศึกษา  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
1 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย

ในการบริหารการศึกษา 
เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาผู้ดูแลเด็ก ค่า
รายหัว และเป็น
ค่าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรยีน ศพด. 

ผู้ดูแลเด็ก 3 
คน และ
นักเรียนของ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบล
จอมหมอก
แก้ว 

205,000 205,000 205,000 205,000 ชนิดและจ านวน
อาหารต่อมื้อที่
นักเรียนบรโิภค 

ผู้ดูแลเด็กได้รบั
การพัฒนา  และ
เด็กนักเรยีนได้
บริโภคถูกหลัก
โภชนาการ 

กองการศึกษาฯ 

2 จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้กับ
เด็กใน ศพด.และเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนในเขต
พื้นที ่

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนบริโภค
ถูกหลักโภชนาการ
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

2 โรงเรียน/1 
ศพด. 

425,000 425,000 425,000 425,000 จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีได้รับ
อาหารเสริม(นม)
ในปริมาณที่
ก าหนด 

เด็กนักเรยีนได้
บริโภคถูกหลัก
โภชนาการและมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองการศึกษา
ฯ/กองคลัง 

3 โครงการจ้างเหมารถรับส่ง
เด็กผูด้้อยโอกาสและยากไร้
เข้ารับการศึกษาใน ศพด.
ต าบลจอมหมอกแก้ว 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ปกครองเด็กด้อย
โอกาสในการลด
ค่าใช้จ่าย 

ปีงบประมาณ 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ผู้ปกครองเด็กด้อย
โอกาสามารถลด
รายจ่ายเฉลี่ยต่อ
หัวลดลง 

สร้างความพึง
พอใจต่อผู้ไดร้ับ
การช่วยเหลือ 

กองการศึกษาฯ 

4 โครงการเสรมิพัฒนาการเด็ก
ตามหลักสูตรและส่งเสรมิ
ค่านิยมที่ดีให้แก่เด็ก 

เพื่อเสรมิสร้าง
พัฒนาการและ
ค่านิยมที่ดีของเด็ก 
ให้มีพัฒนาการ
เหมาะสมกับวัยกล้า
คิด กล้าแสดงออก 

จ านวน 4 
กิจกรรม 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนกิจกรรมที่
เด็กเข้าร่วม 

เด็กได้รับการ
พัฒนาเหมาะสม
กับวัย กล้าคิด 
กล้าแสดงออก 

กองการศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.01 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
5 โครงการอบรม

ผู้ปกครองด้านการ
พัฒนา IQ,EQ,เด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้
ความรูผู้้ปกครองใน
เรื่องการพัฒนาการ
ด้าน IQ,EQ 

จ านวน 40 
คน 

8,000 8,000 8,000 8,000 ร้อยละ 65 ของ
ผู้ปกครองสามารถ
เข้าใจในพัฒนาการ 
อารมณ์ของเด็ก 

ลดการใช้ความ
รุนแรงลงได้เมื่อมี
ความเข้าใจใน
พัฒนาการของเด็ก 

กองการศึกษาฯ 

6 โครงการอบรมส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรม
เด็กและเยาวชน 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้ 
คุณธรรมและ
จริยธรรมด าเนินชีวิต
ให้อยู่ในหนทางแห่ง
การเป็นคนดีและมี
ความสุข 

1 โครงการ 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 85 ของเด็ก
และเยาวชนมีความรู้
เรื่องคุณธรรม
จริยธรรม 

เด็กและเยาวชน
ได้รับการพัฒนา
ทักษะการด ารงชีวิต
สามารถอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข 

กองการศึกษาฯ 

7 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
ความรู้ ทักษะ
กระบวนการท างาน 
การด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสม 

จ านวน 40 
คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 85 ของเด็ก
และเยาวชนไดร้ับการ
พัฒนา 

เด็กและเยาวชน
ได้รับการพัฒนา
ทักษะการด ารงชีวิต
สามารถอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข 

กองการศึกษาฯ 

8 โครงการอบรม
ประเพณี วัฒนธรรม
กลุ่มประเทศอาเซยีน 

เพื่อสร้างความเข้าใจ
ประเพณี วัฒนธรรม
กลุ่มประเทศอาเซยีน 
และการปฏิบัตตินเป็น
เจ้าบ้านที่ด ี

1 โครงการ 8,000 - - - ร้อยละ 50 ของผูเ้ข้า
รับการอบรมมีความรู้
และเข้าใจประเพณี
วัฒนธรรมของ
ประเทศในอาเซยีน 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้และเข้าใจใน
ประเพณี วัฒนธรรม
ของประเทศต่างๆใน
อาเซียนได ้

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคณุภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา และการสาธารณสุข 
    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และศลิปวัฒนธรรม 
   2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
1 โครงการประเพณีลอย

กระทง ต าบลจอมหมอก
แก้ว 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
และอนุรักษไ์ว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนยีมอันดี
งาม 

ปีละ 1 ครั้ง 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 85 ของ
หมู่บ้านเข้าร่วม
กิจกรรมตามที่
ก าหนด 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมและ
ส่งเสริมวัฒนธรรม
อันดี 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการประเพณีสรงน้ า
พระธาตุจอมหมอกแก้ว 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
และอนุรักษ ์
ไว้ซึ่ง ขนบธรรมเนียม
ประเพณ ีอันดีงาม 

ปีละ 1 ครั้ง 
 (วันวิสาขบู

ชา) 

60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 85 ของผู้
ร่วมกิจกรรมได้สบื
สานประเพณี
ท้องถิ่น 

สามารถท าให้
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้มสี่วนร่วมใน
การสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 

3 โครงการประเพณี การ
หล่อเทียนพรรษา 

เพื่อส่งเสริม
พระพุทธศาสนา 
และรักษา
ขนบธรรมเนยีม
ตลอดไป 

ปีละ 1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ของ
วัดที่ได้รบัมอบ
เทียนจ าน าพรรษา 

ประชาชน
ตระหนักถึง
ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนา 

กองการศึกษาฯ 

4 โครงการส่งเสริมเผยแพร่
วันส าคัญทางศาสนา 

เพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
ความส าคญัทาง
ศาสนาให้ประชาชน 

1 โครงการ 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของวัน
ส าคัญทางศาสนา
ที่ได้รับการ
ประชาสมัพันธ์ 

ประชาชน
ตระหนักและให้
ความส าคญัทาง
ศาสนา 

กองการศึกษาฯ 

5 โครงการอบรมส่งเสรมิ 
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้
ความรู้และอนุรักษไ์ว้
ซึ่ง ศิลปะ ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

4 โครงการ  20,000 20,000 20,000 20,000 ความหลากหลาย
ของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่คงอยู่ 

ประชาชน
ตระหนักถึง
ความส าคญัทาง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคณุภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัย 
    3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
   3.1 แผนงานงบกลาง  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
1 เบี้ยยังชีพคนชรา เพื่อช่วยเหลือ

ผู้สูงอาย ุมีเงินและ
เพื่อการยังชีพอย่าง
เหมาะสม   

ผู้สูงอายุทุกคน
ในต.จอม
หมอกแก้ว 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ผู้สูงอายไุด้รับเบี้ย
ยังชีพ ร้อยละ 
100 

ผู้สูงอายไุด้รับการ
ช่วยเหลือเพื่อการ
ยังชีพ 

สนง.ปลัด ฯ    

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อช่วยเหลือผู้
พิการให้มีเงินเพื่อ
การยังชีพอย่าง
เหมาะสม 

ผู้พิการทุกคน
ในต.จอม
หมอกแก้ว 

800,000 800,000 800,000 800,000 ผู้พิการได้รับเบี้ย
ยังชีพร้อยละ 
100 

ผู้พิการได้รับการ
ช่วยเหลือเพื่อการ
ยังชีพ 

สนง.ปลัด ฯ    

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
เอดส์ให้มเีงินเพื่อ
การยังชีพอย่าง
เหมาะสม 

ผู้ป่วยเอดส์ทุก
คนในต.จอม
หมอกแก้ว 

270,000 270,000 270,000 270,000 ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
เบี้ยยังชีพร้อยละ 
100 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
การช่วยเหลือเพื่อ
การยังชีพ 

สนง.ปลัด ฯ    

4 สมทบกองทุน
ประกันสังคม อัตราร้อย
ละ 5  

เพื่อจ่ายสมทบ
กองทุนประกันสังคม
ของลูกจ้างตาม
กฎหมาย 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

80,000 80,000 80,000 80,000 - - กองคลัง 

5 สบทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.จอมหมอก
แก้ว 

เพื่อจ่ายสบทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.จอม
หมอกแก้ว 

ตามรายหัว
ประชาชนใน
พื้นที ่

65,000 65,000 65,000 65,000 - - กองคลัง 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคณุภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัย 
    3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
   3.2 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
1 โครงการส่งเสริม

ความรู้ด้านสหกรณ์
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมความรู้ด้าน
สหกรณ์ การรวมกลุม่ที่
เข้มแข็ง 

1 โครงการ 8,000 - - - ร้อยละ 75 ของผูเ้ข้า
อบรมมีความรู้เรื่อง
สหกรณ์มากขึ้น 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้
เรื่องสหกรณ์มากข้ึน 

สนง.ปลัด ฯ    

2 โครงการเสรมิสร้าง
ภาวะผู้น าในผู้สูงวัย 

เพื่อส่งเสริมให้ผูสู้งอายุ
เกิดภาวะผู้น ากล้าคิด 
กล้าแสดงออกเป็น
แบบอย่างท่ีดีของคนรุ่น
หลัง 

1 โครงการ 15,000 - - - ร้อยละ 50 ของ
ผู้สูงอายุมภีาวะผู้น า 

สามารถดึงเอา
ความสามารถของ
ผู้สูงอายุออกมาสอน
ภูมิความรู้ ปัญญา
ให้แก่คนในพ้ืนท่ี 

สนง.ปลัดฯ 

3 โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาหมู่บ้าน
พึ่งตนเองอย่างยั่งยืน 

เพื่อส่งเสริมให้หมู่บา้นมี
ความเข้มแข็งสามารถ
พึ่งพาตนเองลดการ
พึ่งพาจากภายนอก 

1 โครงการ  50,000 - 50,000 - จ านวนหมู่บ้านที่มี
ความเข้มแข็งลดการ
พึ่งพิงจากภายนอก 

หมู่บ้านมีความ
เข้มแข็งเกิดการ
พัฒนาท่ีเป็น
รูปธรรม 

สนง.ปลัดฯ 

4 โครงการแผ่นดิน
ธรรมแผ่นดินทอง 

เพื่อด าเนินกิจกรรมด้าน
การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม แก่หมู่บ้าน 

1 โครงการ  - 50,000 - 50,000 ร้อยละของสังคม 
ชุมชน มีสุข ประชาชน
มีคุณธรรม จริยธรรม 

สังคม ชุมชน มีสุข 
ประชาชนมี
คุณธรรม จรยิธรรม 

สนง.ปลัดฯ 

5 โครงการอบรมยุติ
ความรุนแรงต่อเด็ก
สตรีและครอบครัว  

เพื่อให้กลุ่มพัฒนาสตรี
ในพื้นที่ต าบลจอมหมอก
แก้ว ได้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.
คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วย
ความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ.2550 

1 โครงการ 55,000 - - - ผู้เข้าอบรมมีความรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับ 
พรบ.คุ้มครอง
ผู้ถูกกระท าด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ.2550 ร้อยละ 
75 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับ 
พรบ.คุ้มครอง
ผู้ถูกกระท าด้วย
ความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ.
2550 มากขึ้น 

สนง.ปลัดฯ 

 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคณุภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัย 
    3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
   3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
1 สร้าง/ซ่อมแซม/

ปรับปรุงบ้านผูย้ากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 
ในพื้นที่ต าบลจอมหมอก
แก้ว 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาสเรื่องที่
อยู่อาศัย 

ไม่น้อยกว่า  
3 ราย 

150,000 150,000 150,000 150,000 ผู้ยากไร้ ผูด้้อยโอกาส
ที่ได้รับความช่วยเหลือ
ด้านที่อยู่อาศัยร้อยละ 
30  

สามารถบรรเทา
ความเดือดร้อน
ด้านที่อยู่อาศัยแก่
ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาสได้ใน
ระดับหนึ่ง 

สนง.ปลัดฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

80 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคณุภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา และการสาธารณสุข 
    3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
   3.4 แผนงานสาธารณสุข  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
1 โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคระบาด 
โรคตดิต่อ 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมเหตุที่จะท า
ให้เกิดโรคระบาด
และโรคตดิต่อแก่
ประชาชน 

 ปีงบประมาณ 50,000 50,000 50,000 50,000 ระยะเวลาและความถี่
ของการระบาดของ
โรค 

ประชาชนสามารถ
ป้องกันตนเองจาก
โรคระบาด 

สนง.ปลัดฯ 

2 โครงการจดักิจกรรมวัน
เอดส์โลก 

เพื่อประชาสมัพันธ์
ถึงผลกระทบและ
ปัญหาจากโรคเอดส ์

1 กิจกรรม 
(1 ธ.ค.ของทุก

ปี) 

3,000 3,000 3,000 3,000 ลดอัตราการติดเชื้อ
โรคเอดสล์งไดร้้อยล 
30 

ประชาชนมีความ
เข้าใจและมีความ
ตระหนักถึง
ผลกระทบท่ีเกิด
จากโรค 

สนง.ปลัดฯ 

3 โครงการรณรงค์การ
รับประทานเกลือ
ไอโอดีน 

เพื่อรณรงค์ 
ประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชน
รับประทานเกลือ
ผสมไอโอดีนป้องกัน
โรคคอพอก 

จัดท าป้าย
รณรงค์

ประชาสมัพันธ์ 

5,000 5,000 5,000 5,000 ลดอัตราการเกิดโรค
คอพอกได ้ร้อยละ 80 

ประชาชนนมี
สุขภาพสมบูรณ ์
แข็งแรง ปราศจาก
โรคภยั 

สนง.ปลัดฯ 

4 โครงการรณรงค์ส่งเสริม
ตลาดสะอาด 

เพื่อส่งเสริมให้ตลาด
ในพื้นที่ มีการ
บริหารจดัการตาม
หลักสุขาภิบาล มี
การรักษาความ
สะอาด เหมาะแก่
การซื้อของ 

จัดท าป้าย
รณรงค์

ประชาสมัพันธ์ 

5,000 - - 5,000 ร้อยละ 100 ของ
ตลาดในพ้ืนท่ี มีการ
จัดการที่ถูก
สุขลักษณะ 

มีตลาดที่สะอาด 
ปลอดภัยจากเชื้อ
โรคต่างๆ 

สนง.ปลัดฯ 

 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคณุภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัย 
    3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
   3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
1 โครงการกีฬาประชาชน

ต าบลจอมหมอกแก้ว 
เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรงและ
ส่งเสริมการเล่นกีฬา
ด้วยความมีน้ าใจ 

ปีละ 1 ครั้ง 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีการออก
ก าลังและร่างกาย
แข็งแรง 

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
และเล่นกีฬาด้วย
ความมีน้ าใจ 

กองการศึกษาฯ 

2 กิจกรรมส่งทีมนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ในระดับต่างๆ    

เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรและ
ประชาชนท่ัวไปเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา 
ต่างๆ 

ส่งทีมนักกีฬา
เข้าร่วมการ
แข่งขัน ระดบั
ต่างๆ 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีการออก
ก าลังและร่างกาย
แข็งแรงอ 

บุคลากรร่วมกับ
ประชาชนเข้าร่วม
กีฬาสัมพันธ์และ
สุขภาพแข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

3 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อสนับสนุนจดั
กิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 85 ของเด็กท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมได้
แสดงออกตามกิจกรร
มีที่ก าหนด 

เป็นการสนบัสนุน
พัฒนาการของเด็ก 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข.ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัย 
    3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
   3.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
1 โครงการรณรงค์ลด

อุบัติเหตุช่วงเทศกาล 
เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต ์

จ านวน 2 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนอุบัติเหตลุดลง
ตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

อุบัติเหตลุดลง
ในช่วงเทศกาล 

สนง.ปลัดฯ 

2 โครงการทศวรรษความ
ปลอดภัยทางถนน 
 

เพื่อด าเนินงานด้าน
อุบัติเหตุ การ
ป้องกันและลด
อุบัติเหต ุ

1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 ในพื้นที่มีความ
ปลอดภัยด้านอุบัตเิหตุ 
ร้อยละ 60 

เกิดความ
ปลอดภัยและลด
การสญูเสยีบน
ท้องถนน 

สนง.ปลัดฯ 

3 โครงการงานการแพทย์
ฉุกเฉิน 
  

เพื่อด าเนินงานการ
บริการผู้ป่วยในพ้ืนท่ี 
 

1 โครงการ 20,000 
 
 

20,000 20,000 20,000 มีทีมงานการแพทย์
ฉุกเฉิน ส าหรับบริการ
ผู้ป่วยในพ้ืนท่ี 

มีอาสาบริการ
ผู้ป่วยในพ้ืนท่ีและ
การปฐมพยาบาล 
การช่วยฟื้นคืนชีพ 

สนง.ปลัดฯ 

4 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการซ้อมแผน
เตรียมรับเหตุ
แผ่นดินไหว 

เพื่อจัดเตรียมความ
พร้อมด้านก าลังคน 
อุปกรณ์ 
ยานพาหนะและการ
สื่อสาร 

1 โครงการ 15,000 - 15,000 - ร้อยละ 60 ของผู้
ปฏิบัติสามารถเข้าใจ
ในบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเอง 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ฝึกทักษะในการ
ปฏิบัติกับ
สถานการณ์
จ าลอง 

สนง.ปลัดฯ 

5 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่า และ
หมอกควัน 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการป้องกัน 
แก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันใน
พื้นที ่

1 โครงการ 20,000 - 20,000 - ลดการเกิดไฟป่าและ
หมอกควันในพ้ืนท่ีร้อย
ละ 80 

สามารถป้องกัน
การเกิดไฟป่าและ
หมอกควัน ได้ใน
ระดับหนึ่ง 

สนง.ปลัดฯ 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
6 โครงการประชาสมัพันธ์

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
เพื่อประชาสมัพันธ์
ให้ประชาชนรู้ถึง
โทษของยาเสพติด 

ในพื้นที่ ต.
จอมหมอก
แก้ว 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของประชาชนรู้
ถึงโทษยาเสพตดิ 

ป้องกันและลด
การแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 

สนง.ปลัดฯ 

7 โครงการจดักิจกรรม 
วันยาเสพตดิ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความตระหนักถึงภัย
และผลกระทบของ
ยาเสพตดิ 

จัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับยา
เสพติดและ
รณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพตดิ 

5,000 5,000 5,000 5,000 กิจกรรมที่จดัร้อยละ 
100 สามารถแสดงให้
เห็นถึงโทษของยาเสพ
ติด 

ป้องกันและลด
การแพร่ระบาด
ของยาเสพติดและ
สร้างความ
ตระหนักให้
ช่วยกันต่อต้านยา
เสพติด 

สนง.ปลัดฯ 

8 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้
ผ่านการบ าบดัยาเสพตดิ  

เพื่อส่งเสริมอาชีพผู้
ผ่านการบ าบดัยา
เสพติด 

ผู้ผ่านการ
บ าบัดในพ้ืนท่ี 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้ผ่านการ
บ าบัดสามารถมีอาชีพ
และชีวิตตามปกตสิุข 

ผู้ผ่านการบ าบัดยา
เสพติดมีทางเลือก
ในการประกอบ
อาชีพ 

สนง.ปลัด ฯ 

9 โครงการบรูณาการ เฝ้า
ระวังยาเสพติด 

เพื่อค้นหาผู้มี
พฤติกรรมเกี่ยวข้อง
ยาเสพตดิ และการ
ป้องกันแก้ไขปัญหา
การแพร่ระบาดของ
ยาเสพตดิ 

ประชุม
ประชาคม
ค้นหาในพื้นที่ 
ต.จอมหมอก
แก้ว เดือนละ
ครั้ง 

- 15,000 - 15,000 ร้อยละ 80 ของ
หมู่บ้านที่ปลอดยาเสพ
ติด 

ป้องกันและลด
การแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 

สนง.ปลัดฯ/ 
ฝ่ายปกครอง 
/สภ.แม่ลาว 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคณุภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
    4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
   4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
1 ด าเนินการเลือกตั้ง, ส ารวจ

เจตนารมณ์, ประชาพิจารณ์ 
ในพื้นที่ และสนับสนุนไปใช้
สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนใน
พื้นที่ 

เพื่อส่งเสริม
ประชาธิปไตยในพื้นที ่
และการมีส่วนรว่มใน
การพัฒนาต าบลโดย
การไปใช้สิทธิ์ของ
ประชาชน 

ในพื้นที่ต าบล
จอมหมอก

แก้ว 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ของ
กิจกรรมมีความ
โป่งใส ตรวจสอบ
ได้ ยุติธรรม 

ประชาชนในพื้นที่มี
ส่วนในการพัฒนา
ท้องถิ่นและเห็น
ความส าคัญของ
ระบอบประชาธิปไตย 

สนง.ปลัด ฯ 

2 โครงการจดัท าแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ินของ 
อบต. 

เพื่อการจัดเก็บภาษี
ของ อบต.เป็นไป
อย่างถูกต้อง เป็น
ธรรมสะดวก  

จ านวน 1 
โครงการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนของผู้เสีย
ภาษีและความ
ถูกต้องแม่นย า 

อบต.ด าเนินการ
จัดเก็บภาษไีด้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

3 โครงการบริการ ประสาน
ชุมชนจัดเก็บภาษีเคลื่อนที ่

เพื่ออ านวยความ
สะดวกและบริการ
ประชาชนในการ
จัดเก็บภาษเีคลื่อนที ่

จ านวน 1 
โครงการ 

5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ
ประชาชนผู้เสีย
ภาษีมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนเกิด
ความสะดวกใน
การจ่ายภาษ ี

กองคลัง 

4 โครงการอบรม/สัมมนาพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร, ส.อบต., อปพร.และ
พนักงานเจ้าหนา้ที ่

เพื่อเพ่ิมวิสัยทัศน์
และประสบการณ์
การพัฒนา 

2 โครงการ 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 85 ของผู้เข้า
อบรมมคีวามรู้เพิ่มขึ้น 
และสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามที่
ก าหนด 

บุคลากรมีคุณภาพ
มีมุมมองใหม่ใน
การท างาน 

สนง.ปลัดฯ 

5 การรังวัดสอบแนวเขตที่
สาธารณประโยชน์ 

เพื่อเป็นการรังวัด 
ตรวจสอบสอบแนวเขต
ที่สาธารณะต่างๆให้เกิด
ความชัดเจน 

หมู่ 1-11 20,000 20,000 20,000 20,000 ลดปัญหากรณี
พิพาทเรื่องที่ดิน
ทับซ้อน 
ร้อยละ 100 

ปัญหาพิพาทลดลง สนง.ปลัดฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
5 ส ารวจความพึง

พอใจประชาชน 
เพื่อส ารวจความพึง
พอใจ ความคิดเห็นของ
ประชาชนในการบริการ
สาธารณะ 

จ านวน 1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 การปรับปรุงการ
ด าเนินงานขององค์กร 

ได้รับทราบความคิดเห็น
ของประชาชนเพื่อน ามา
ปรับปรุงกระบวนการ 

สนง.ปลัดฯ 

6 โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
การรักษาวินัยและ
ความโปร่งใสในการ
ท างาน  

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม การรักษา
วินัยและความโปร่งใสใน
การท างาน 

1 โครงการ - 10,000 - 10,000 พนักงาน เจ้าหน้าท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม การ
รักษาวินัยและความ
โปร่งใสในการท างานร้อย
ละ 80 

พนักงาน เจ้าหน้าท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม การ
รักษาวินัยและความ
โปร่งใสในการท างาน
มากขึ้น 

สนง.ปลัดฯ 

7 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
ส าหรับการ
ปฏิบัติงานของ 
อบต. 

เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

จัดหาวัสดุท่ี
จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 การปฏิบัติงานมีความ
ต่อเนื่องร้อยละ 100 

วัสดุท่ีจัดหาสามารถท า
ให้การปฏิบัติงานได้เร็ว
ขึ้น 

ทุกส านัก/กอง 

10 บ ารุงรักษา/
ซ่อมแซมพัสดุ 
ครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างท่ีเป็น
ทรัพย์สิน อบต. 

เพื่อบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ของ 
อบต.ให้ใช้งานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ 

บ ารุงรักษา/
ซ่อมแซม

ทรัพย์สินของ 
อบต. 

300,000 300,000 300,000 300,000 การปฏิบัติงานมีความ
ต่อเนื่องร้อยละ 100 

พัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ
สามารถใช้งานได้
ต่อเนื่อง 

ทุกส านัก/กอง 

11 ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบริการ 

เพื่อจ้างเหมาบริการ
ต่างๆในกิจการของ 
อบต. 

1 
ปีงบประมาณ 

500,000 500,000 500,000 500,000 ลดภาระการปฏิบัติงาน
ของพนักงานได้ร้อยละ 
30 

กิจการงานของ อบต.
ด าเนินได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ทุกส านัก/กอง 

12 โครงการปรับปรุง/
ต่อเติมอาคาร
ส านักงาน ท่ีท าการ 
อบต. 

เพื่อรองรับการบริการ
ประชาชน 

1 
ปีงบประมาณ 

500,000 500,000 500,000 500,000 มีพ้ืนท่ีรองรับการบริการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 

เพิ่มพื้นท่ีบริการรองรับ
ภารกิจท่ีเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการคา้การลงทุนและรบบโลจสิติกส์ เช่ืองโยงกลุ่มจังหวัด กลุม่อาเซยีน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและรบบโลจสิติกส์ เช่ืองโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
    5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
1 ตัดถนนรอบป่าชุมชน

หมู่บ้าน หมู่ 1 
เพื่อท าถนนและแนว
รอบป่าชุมชน 
ป้องกันไฟป่า 

หมู่ 1 - - 50,000 - ลดการลุกล้ าเขต
ป่าชุมชนได้ ร้อย
ละ 100 

เป็นแนวเขตป่า
ชุมชนและลดการ
ลุกล้ าเขตป่าลงได ้

กองช่าง 

2 ถนน คสล.คันคลอง
ชลประทาน-ฌาปนสถาน
หมู่บ้าน หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวก ปลอดภัย 

หมู่ 1 - 300,000 - - ร้อยละของผู้
สัญจรใช้เวลา
เดินทางลดลง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คลส.ถนน
หมวดหล่ายลาว 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวก ปลอดภัย 

หมู่ 1 200,000 - - - ร้อยละของผู้
สัญจรใช้เวลา
เดินทางลดลง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซ.ฝายถ้ าวอก 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวก ปลอดภัย 

หมู่ 1 - - - 250,000 ร้อยละของผู้
สัญจรใช้เวลา
เดินทางลดลง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนน คสล ซอย 
เข้าวัดสันต้อม หมู่ 2 
ถนนพหลโยธิน-วัดสันต้อม 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวก ปลอดภัย 

หมู่ 2 300,000 - - - ร้อยละของผู้
สัญจรใช้เวลา
เดินทางลดลง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนน คสล.ซ.5 
ชลประทาน หมู่ 2  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวก ปลอดภัย 

หมู่ 2 - - 350,000 - ร้อยละของผู้
สัญจรใช้เวลา
เดินทางลดลง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

7 เทรางดาดล าเหมืองเรียบ
ถนน หมู่ 2 – หมู่ 1 

เพื่อให้กระแสน้ ามี
อัตราการไหลที่ดีลด
การรั่วซึมสูญเสยี 

หมู่ 1,2 - - - 300,000 ปริมาณการไหลดี
ขึ้นลดการรั่วซึม 

ทางเดินน้ าสะดวก กองช่าง 

8 ลงดินเสริมไหล่ทางถนน
กลางบ้านฝั่งตะวันตก  
หมู่ 2 

เพื่อขยายไหล่ทาง
และให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวก ปลอดภัย 

หมู่ 2 - 50,000 - - ผิวการจราจร
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 
1.00 ม. 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 

87 
 

 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
9 เทลานตากพืชผล

การเกษตร บ้านห้วยสา้น 
หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ี ตากพืชผล
ทางการเกษตร 

หมู่ 3 300,000 - - - ลดความชื้นของ
ผลผลติไดร้้อยละ 
80 

ประชาชนมี
สถานท่ีส าหรับ
ตากพืชผล
การเกษตร 

กองช่าง 

10 ขยายไหล่ทาง คสล.ถนน
กลางบ้านจากสะพานข้าม
ล าห้วยส้าน-โรงงานขิง 

เพื่อขยายไหล่ทาง
และให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวก ปลอดภัย 

หมู่ 3 - 250,000 - - ผิวการจราจร
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 
1.00 ม. 

ถนนกว้างขึ้นการ
สัญจรไปมามี
ความสะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

11 ซ่อมแซมถนน คสล.ถนน
กลางบ้าน จากสะพาน
ข้ามล าห้วนส้าน-วัดสัน
ต้อม หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวก ปลอดภัย 

หมู่ 3 - - 100,000 - ร้อยละของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนน คสล. ซ.5, 
หมู่ 4 

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
สัญจร 

หมู่ 4 250,000 - - - ร้อยละของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
การเกษตร พื้นที่บ้านสัน
กันแฮ้ว หมู่ 4 

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
สัญจร 

หมู่ 4 - 300,000 - - ร้อยละของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

14 ปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลา
อเนกประสงค์หมู่บ้าน  
หมู่ 4 บ้านสันกันแฮ้ว 

เพื่อให้มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมของหมู่บ้าน 

หมู่ 4 - - - 150,000 ร้อยละ 100 
เป็นไปตามความ
ต้องการของ
หมู่บ้าน 

มีสถานท่ีท า
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
15 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 

3/5 หลังโรงเรียนบา้นป่า
อ้อย (บ้านนายสังเวียน 
ไชยรัตน์) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวก ปลอดภัย 

หมู่ 5 250,000 - - - ร้อยละของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 

16 เทลานตากพืชผล
การเกษตร หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ี ตาก
พืชผลทางการ
เกษตร 

หมู่ 5 - 300,000 - - ลดความชื้นของ
ผลผลติไดร้้อยละ 
80 

ประชาชนมีสถานท่ี
ส าหรับตากพืชผล
การเกษตร 

กองช่าง 

17 ขยายไหล่ทางพร้อมวาง
ท่อซอย 3,8,9 หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวก ปลอดภัย 

หมู่ 5 - - 250,000 - ผิวการจราจร
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 
1.00 ม. 

ถนนกว้างขึ้นการ
สัญจรไปมามีความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

18 วางท่อ คสล.ล าเหมือง
ห้วยส้าน พื้นที่บ้านป่า
อ้อย หมู่ 5 

เพื่อลดการ
พังทลายของตลิ่ง
และลดการรั่วซึม
ของน้ า 

หมู่ 5 - - - 350,000 ลดการพังของตลิ่ง
ได้ร้อยละ 100 

เพื่อลดการพังทลาย
ของตลิ่งรวมไปถึงมี
พื้นที่ใช้เป็นทางสัญจร
ไปมาได ้

กองช่าง 

19 วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก 
และถมดินขยายไหล่ทาง
ถนนสายหลัก บ้านทุ่งโห้ง 
หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวก ปลอดภัย 

หมู่ 6 350,000 - - - ผิวการจราจร
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 
1.00 ม. 

ถนนกว้างขึ้นการ
สัญจรไปมามีความ
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

20 เทลานตากพืชผล
การเกษตร หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ี ตาก
พืชผลทางการ
เกษตร 

หมู่ 6 - 300,000 - - ลดความชื้นของ
ผลผลติไดร้้อยละ 
80 

ประชาชนมีสถานท่ี
ส าหรับตากพืชผล
การเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
21 เทดาดคลองส่งน้ าพ้ืนท่ี 

บ้านป่าแดง หมู่ 7 (บ้าน
นายอาทิตย์ ทิพย์นพคุณ 
– บ้านนางบัวเหลียว 
สุริยะแก้ว) 

เพื่อลดการกดัเซาะ
ของกระแสน้ าและ
ลดการรั่วซึมของน้ า 

หมู่ 7 250,000 - - - ลดการรั่วซึมของ
น้ าได้ ร้อยละ 85 

สามารถน าน้ าไป
ใช้ประโยชน์ได้
อย่างสูงสุด 

กองช่าง 

22 ซ่อมแซมและปรับปรุง 
ถนนในพื้นทีต่ าบลจอม
หมอกแก้ว 

เพื่อซ่อมแซมและ
ปรับปรุงถนนใน
พื้นที ่ที่ช ารุดทรุด
โทรม ให้ยังคงสภาพ
ใช้งานได้ดีมีความ
ปลอดภัย 

หมู่ 1-11 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ถนนท่ีช ารุดทรุด
โทรมได้รับการ
ซ่อมแซมและ
ปรับปรุง 

ผิวถนน คสล.มี
ความพร้อมในการ
ใช้งานมากขึ้นและ
ถนนสาย
การเกษตรไดร้ับ
การปรับปรุงให้ดี
ขึ้น 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
ข้างสุสานหมูบ่้าน –นา
นายอินทร์จันทร์ บ้านป่า
แดง หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวก ปลอดภัย 

หมู่ 7 250,000 - - - ร้อยละของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

24 เทดาดคลองและวางท่อ 
นานายแดง – สระน้ า
หมู่บ้านป่าแดง หมู่ 7 

เพื่อลดการกดัเซาะ
ของกระแสน้ าและ
ลดการรั่วซึมของน้ า 

หมู่ 7 - 200,000 - - ลดการรั่วซึมของ
น้ าได้ ร้อยละ 85 

สามารถน าน้ าไป
ใช้ประโยชน์ได้
อย่างสูงสุด 

กองช่าง 

25 เทดาดคลองล าเหมือง 
ทุ่งก๋อด บ้านป่าแดง หมู่ 7 

เพื่อลดการกดัเซาะ
ของกระแสน้ าและ
ลดการรั่วซึมของน้ า 

หมู่ 7 - 200,000 - - ลดการรั่วซึมของ
น้ าได้ ร้อยละ 85 

สามารถน าน้ าไป
ใช้ประโยชน์ได้
อย่างสูงสุด 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
26 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 

ข้างสุสานบ้านดงมะเฟือง 
เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวก ปลอดภัย 

หมู่ 7 - 200,000 - - ร้อยละของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

27 เทดาดล าเหมืองจากนา
นายสมศักดิ-์นายชมเชย 
พื้นที ่
บ้านป่าแดง หมู่ 7 

เพื่อลดการกดัเซาะ
ของกระแสน้ าและ
ลดการรั่วซึมของน้ า 

หมู่ 7 - 85,000 - - ลดการรั่วซึมของ
น้ าได้ ร้อยละ 85 

สามารถน าน้ าไป
ใช้ประโยชน์ได้
อย่างสูงสุด 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนน คสล.จาก
บ้านป่าแดง ต.จอมหมอก
แก้ว - บ้านแม่ผง  
ต.ป่าก่อด า 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวก ปลอดภัย 

หมู่ 7 - - 250,000 - ร้อยละของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

29 เทดาดคลองล าเหมือง 
นาพ่อครู บ้านป่าแดง  
หมู่ 7 

เพื่อลดการกดัเซาะ
ของกระแสน้ าและ
ลดการรั่วซึมของน้ า 

หมู่ 7 - - 200,000 - ลดการรั่วซึมของ
น้ าได้ ร้อยละ 85 

สามารถน าน้ าไป
ใช้ประโยชน์ได้
อย่างสูงสุด 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 
บ้านป่าแดง หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวก ปลอดภัย 

หมู่ 7 - - 250,000 - ร้อยละของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างท ารางระบายน้ า
พร้อมฝาปดิ ถนนข้างบ้าน
นายสุทัศน์ อ่ินค า บ้านป่า
แดง หมู่ 7 

เพื่อก่อสร้างรางดาด
รางระบายน้ า
ป้องกันน้ าท่วมขัง               

หมู่ 7 - - - 150,000 ป้องกันน้ าท่วม
ฉับพลันไดร้้อยละ 
100 

ลดปัญหาน้ าท่วม
ขังลงได ้

กองช่าง 

32 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
พังหน้า รพ.ส.ต.จอม
หมอกแก้ว 

เพื่อป้องกันความ
เสียหายของตลิ่งจาก
น้ ากัดเซาะ 

หมู่ 7 - - - 80,000 ลดการพังทลาย
ของตลิ่งบริเวณ
แนวก่อสร้างได้ 
ร้อยละ 90 

สามารถป้องกัน
ตลิ่งพังได้ในระดับ
หนึ่ง 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
33 ก่อสร้างถนน คสล. 

ซอย 12 บ้านท่ามะโอ 
 หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวก ปลอดภัย 

หมู่ 8 350,000 - - - ร้อยละของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
หลังวัดท่ามะโอ บ้านท่า
มะโอ หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวก ปลอดภัย 

หมู่ 8 - 150,000 - - ร้อยละของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 9 
บ้านท่ามะโอ หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวก ปลอดภัย 

หมู่ 8 - 150,000 - - ร้อยละของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
14 บ้านท่ามะโอ หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวก ปลอดภัย 

หมู่ 8 - - 150,000 - ร้อยละของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
บ้านนายสงกรานต์  บ้าน
ท่ามะโอ หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวก ปลอดภัย 

หมู่ 8 - - 150,000 - ร้อยละของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

38 เทรางดาดล าเหมืองดง 
พื้นที่บ้านท่ามะโอ หมู่ 8 

เพื่อลดการกดัเซาะ
ของกระแสน้ าและ
ลดการรั่วซึม 

หมู่ 8 - - - 150,000 ลดการรั่วซึมของ
น้ าได้ ร้อยละ 85 

สามารถน าน้ าไป
ใช้ประโยชน์ได้
อย่างสูงสุด 

กองช่าง 

39 ท่อลอดเหลีย่ม คสล.หัว
สะพานสสุานาหมู่บ้านล า
ห้วยส้าน ท่ามะโอ หมู่ 8 

เพื่อการระบายน้ า
ในช่วงน้ าหลาก
ป้องกันน้ าท่วม 

หมู่ 8 - 150,000 - - ป้องกันน้ าท่วมได้
ร้อยละ 80 

สามารถป้องแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ฉับพลัน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
40 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 

บ้านท่ามะโอ หมู่ 8 
เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวก ปลอดภัย 

หมู่ 8 - - - 200,000 ร้อยละของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
10 บ้านท่ามะโอ หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวก ปลอดภัย 

หมู่ 8 - - - 200,000 ร้อยละของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล.
เพื่อการเกษตรพื้นท่ีบ้าน
ท่ามะโอ หมู่ 8 

เพื่อเพ่ิมอัตราการ
ไหลและลดการ
รั่วซึมของน้ า 

หมู่ 8 - 100,000 - - ลดการรั่วซึมของ
น้ าได้ ร้อยละ 85 

สามารถน าน้ าไป
ใช้ประโยชน์ได้
อย่างสูงสุด 

กองช่าง 

43 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
14 บ้านดงมะเฟือง หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

หมู่ 9 350,000 - - - ร้อยละของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

44 เทดาดรางระบายน้ า ซอย 
10 บ้านดงมะเฟือง หมู่ 9 

เพื่อก่อสร้างรางดาด
รางระบายน้ า
ป้องกันน้ าท่วมขัง
ฉับพลัน  

หมู่ 9 50,000 - - - ป้องกันน้ าท่วม
ฉับพลันไดร้้อยละ 
100 

ลดปัญหาน้ าท่วม
ขังลงได ้

กองช่าง 

45 ท ารางระบายน้ าพร้อมฝา
ปิด ซอย 1-5 หมู่ 11(
ต่อเนื่อง) 

เพื่อก่อสร้างรางดาด
รางระบายน้ า
ป้องกันน้ าท่วมขัง               

หมู่ 11 300,000 - - - ป้องกันน้ าท่วม
ฉับพลันไดร้้อยละ 
100 

ลดปัญหาน้ าท่วม
ขังลงได ้

กองช่าง 

46 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 
บ้านสันป่าสัก หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวก ปลอดภัย 

หมู่ 11 - 150,000 - - ร้อยละของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
47 เทลานตากพืชผล

การเกษตร บ้านสันป่าสัก 
หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ี ตากพืชผล
ทางการเกษตร 

หมู่ 11 - - 300,000 - ลดความชื้นของ
ผลผลติไดร้้อยละ 
80 

ประชาชนมี
สถานท่ีส าหรับ
ตากพืชผล
การเกษตร 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
บ้านเสาร์ค า-บ้านนายนิ
รันดร์ ตานะ หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

หมู่ 10 - - 350,000 - ร้อยละของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างถนน คสล.ซ.3 
บ้านหนองผักเฮือด หมู่ 
10 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภยั 

หมู่ 10 - 300,000 - - ร้อยละของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างถัง คสล.เก็บน้ า 
บ้านหนองผักเฮือก หมู่ 
10 

เพื่อก่อสร้างถัง 
คสล.เก็บน้ าไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

หมู่ 10 300,000 - - - ป้องกันการขาด
แคลนน้ าอุปโภค
ในฤดูแล้งร้อยละ  
100 

มีน้ าอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

51 เทลานตากพืชผล
การเกษตร บ้านหนองผัก
เฮือก หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ี ตากพืชผล
ทางการเกษตร 

หมู่ 10 - - - 350,000 ลดความชื้นของ
ผลผลติไดร้้อยละ 
80 

ประชาชนมี
สถานท่ีส าหรับ
ตากพืชผล
การเกษตร 

กองช่าง 

52 การสนับสนุนอ่ืนเพื่อให้
หมู่บ้านมีน้ า เพื่ออุปโภค 
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
เรื่องน้ ากินน้ าใช้ 

พื้นที่ต าบล 
จอมหมอกแก้ว 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ
กิจกรรม/
โครงการสามารถ
แก้ไขปัญหาเรื่อง
น้ ากินน้ าใช้ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
บริการมี
น้ าประปาใช้ที่
สะอาดและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
53 โครงการลงดินถนนการเกษตร 

บ้านดงมะเฟือง หมู่ 9 
เพื่อปรับปรุงถนนสาย
การเกษตรให้มีสภาพใช้
งานได้ดีโดยการลงดิน 

หมู่ 9 95,000 - - - ร้อยละ 70 
สภาพถนนใช้งาน
ได้ด ี

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

54 เทรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด 
บ้านนายเปี้ย –บ้านนายเอนก 
ชุมปูโล 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และระบายน้ า 

หมู่ 9 - 100,000 - - ป้องกันน้ าท่วม
ฉับพลันได้ ร้อย
ละ 100 

ลดปัญหาน้ าท่วม
ขังลงได ้

กองช่าง 

55 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 
บ้านดงมะเฟือง หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

หมู่ 9 - - 250,000 - ร้อยละของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

56 ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมบ้านดง
มะเฟือง-บ้านเหมืองลึก ต าบล
โป่งแพร่ 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

หมู่ 9 - - - 500,000 ร้อยละของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

57 เทดาดล าเหมือง บ้านป่าอ้อย 
ตั้งแต่ที่ท าการกองทุนหมู่บ้าน-
บ้านนายเงิน วรรณา หมู่ 5 

เพื่อเทรางดาดในการ
ระบายน้ า 

หมู่ 5 - - 150,000 - ป้องกันน้ าท่วมขัง
ระบายไม่ทันได้
ร้อยละ 80 

สามารถระบาย
น้ าไม่ให้ท่วมขังได ้

กองช่าง 

58 เทรางดาดล าเหมืองห้วยส้าน 
ตั้งแต่บ้านนายเงิน วรรณา-บ้าน
นายศรีหมื่น บญุทา 

เพื่อป้องกันตลิ่งพังและ
ลดการรั่วซึมของน้ า 

หมู่ 5 - - - 350,000 ลดปัญหาตลิ่งพัง
ได้ร้อยละ 100 

สามารถป้องการ
พังทลายของตลิ่ง
จากน้ ากัดเซาะ 

กองช่าง 

59 วางท่อล าเหมืองกลางบ้านพร้อม
ถมดิน ตั้งแต่บ้านนายเลื่อน-
โรงเรียนบ้านป่าอ้อย หมู่ 5 

เพื่อวางท่อถมดินเป็น
ทางสัญจรของประชาชน
ในพื้นที่ 

หมู่ 5 - - 300,000 - ร้อยละของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

60 วางท่อล าเหมืองห้วยส้านพร้อม
ถมดิน ตั้งแต่บ้านนายตัน ต๊ะ
พันธ์-นางจันทร์ นันติ หมู่ 5 

เพื่อวางท่อถมดินเป็น
ทางสัญจรของประชาชน
ในพื้นที่ 

หมู่ 5 - - 300,000 300,000 ร้อยละของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
61 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยฝั่ง

ตะวันตกและซอยฝั่งตะวันออก 
บ้านสันต้อม หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

หมู่ 2 - 200,000 - - ร้อยละของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

62 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 6 บ้าน
ทุ่งโห้ง หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

หมู่ 2 - - 200,000 - ร้อยละของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

63 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาง
ใส เจริญชน บ้านทุ่งโห้ง หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

หมู่ 2 - - - 150,000 ร้อยละของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

64 ท่อลอดเหลีย่ม คสล.ข้ามล าห้วย
หวายนานายสิงห์ทอง ดวงจันทร์ 
บ้านหนองผักเฮือด หมู่ 10 

เพื่อใช้เป็นทางสัญจร
และการระบายน้ า 

หมู่ 10 - - 150,000 - ร้อยละของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

65 ท่อลอดเหลีย่ม คสล.ข้ามล าห้วย
ชมภูเชื่อมบ้านดงมะเฟือง หมู่ 9
และบ้านหนองผักเฮือด หมู่ 10 

เพื่อใช้เป็นทางสัญจร
และการระบายน้ า 

หมู่ 9-10 - - 150,000 - ร้อยละของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการคา้การลงทุนและรบบโลจสิติกส์ เช่ืองโยงกลุ่มจังหวัด กลุม่อาเซยีน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและรบบโลจสิติกส์ เช่ืองโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
    5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   5.2 แผนงานการเกษตร  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ฝายกั้นน้ า ฝายน้ าล้น ในพื้นที่
ต าบลจอมหมอกแก้ว 

เพื่อการกักน้ าในพื้นที่ให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุดและป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม/ภัยแล้ง/น้ า
ไหลหลาก 

3 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 แก้ไขปัญหาน้ า
หลาก น้ าแล้งร้อย
ละ  50 

ล าเหมืองสามารถกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ไดม้ากขึ้น
และลดปัญหาน้ าไหล
หลากลงได ้

กองช่าง 

2 ขุดลอกล าน้ าลาว/ล าห้วยส้าน/
ล าห้วยหวาย ล าเหมืองต่างๆ
และหนองน้ าสาธารณะในพื้นที่
ต าบลจอมหมอกแก้ว 

เพื่อขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ า 
และดินโคลนท่ีตื้นเขิน 
รวมถึงการกักน้ าในพ้ืนท่ีให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

2 โครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000 ปริมาณน้ าท่ีเก็บ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 

สามารถกักเก็บน้ าได้
เพิ่มมากข้ึน 

กองช่าง 

3 ขุดลอกหนองผังราง บ้านสัน
ต้อม หมู่ 2 

เพื่อขุดลอกดินโคลนท่ีตื้น
เขิน รวมถึงการกักน้ าใน
พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสดุ 

หมู่ 2 - 300.000 - - ปริมาณน้ าท่ีเก็บ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 

สามารถกักเก็บน้ าได้
เพิ่มมากข้ึน 

กองช่าง 

4 ขุดลอกหนองเขียว บ้านสบห้วย 
หมู่ 1 

เพื่อขุดลอกดินโคลนท่ีตื้น
เขิน รวมถึงการกักน้ าใน
พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสดุ 

หมู่ 2 - 300.000 - - ปริมาณน้ าท่ีเก็บ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 

สามารถกักเก็บน้ าได้
เพิ่มมากข้ึน 

กองช่าง 

5 ขุดลอกหนองป่าคา บ้านสันปา่
สัก หมู่ 11 

เพื่อขุดลอกดินโคลนท่ีตื้น
เขิน รวมถึงการกักน้ าใน
พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสดุ 

หมู่ 2 - 300.000 - - ปริมาณน้ าท่ีเก็บ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 

สามารถกักเก็บน้ าได้
เพิ่มมากข้ึน 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างฝาย คสล.เหมืองหลวง 
บ้านหนองผักเฮือด หมู่ 10 

เพื่อการกักน้ าในพื้นที่ให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

หมู่ 10 - - 150,000 - แก้ไขปัญหาน้ า
หลาก น้ าแล้งร้อย
ละ  50 

ล าเหมืองสามารถกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ไดม้ากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.01 



 

97 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบรูณ์และยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน 
    5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   5.3 แผนงานการพาณิชย ์
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
1 โครงการตรวจสอบ

คุณภาพน้ าประปา 
เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพน้ าประปาท่ี
ใช้ในหมู่บ้าน ทุก
หมู่บ้าน 

หมู่ 1-11 30,000 30,000 30,000 30,000 หมู่บ้านมีการ
ปรับปรุงคณุภาพ
ร้อยล า 100 

หมู่บ้านมี
น้ าประปาท่ี
สะอาด ปลอดภยั 

กองช่าง  
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบรูณ์และยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน 
    6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6.1 แผนงานการเกษตร  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
1 โครงการส่งเสริมการ

จัดการสิ่งแวดล้อมแบบมี
ส่วนร่วม 

เพื่อส่งเสริมการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วม 

หมู่ 1 - 11 50,000 - 30,000 - จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
ด้วยตนเอง 

สนง.ปลัดฯ 

2 โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน เพื่ออนุรักษ์ป่า
ชุมชน บวชป่า และ
ป้องกันไฟป่า 

ป่าชุมชนใน
ต าบลจอม
หมอกแก้ว 

- 10,000 - 10,000 จ านวนต้นไม่ที่ถูก
ตัดลดลง 

ประชาชนมี
จิตส านึกรักษาป่า  

สนง.ปลัดฯ 

3 โครงการเสวียนรักษ์โลก เพื่อป้องกันการเผา
เศษใบไม้วัชพืช โดย
การน ามาใสเ่สวียน
ท าปุ๋ยหมัก 

1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการที่มีการ
ลดการเผา 

ปัญหาหมอกควัน
ลดลง 

สนง.ปลัดฯ 

4 โครงการสร้างฝายชะลอ
น้ า(Check  Dam)  

เพื่อช่วยชะลอ
กระแสน้ าและเก็บ
กักน้ าส าหรับสรา้ง
ความชุ่มชื้นให้กับ
ต้นน้ า 

3 ฝาย 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100ของ
ฝายทีส่ร้าง
สามารถลด
กระแสน้ า และ
สร้างความชุ่มชื้น
ให้ป่า 

สามารถชะลอ
กระแสน้ าและ
สร้างความชุ่มชื้น
ให้กับป่าต้นน้ า 

สนง.ปลัดฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบรูณ์และยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน 
    6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6.2 แผนงานเคหะและชุมชน  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
1 โครงการส่งเสริมการ

จัดการขยะมูลฝอยแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

เพื่อแก้ไขปัญหาขยะ
ในพื้นที่ 

หมู่ 1-11 50,000 50,000 50,000 50,000 หมู่บ้านมีการคัด
แยกขยะร้อยละ 
100 

เขตต าบลสะอาด
และน่าอยู่ขึ้น 

สนง.ปลัดฯ  

2 โครงการจ้างเหมาเอกชน
ในการก าจัดขยะอันตราย 
ขยะมีพิษ  
และซากอีเลคทรอนิกส ์

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการก าจัด
ขยะอันตราย  
ขยะมีพิษ และซาก 
อีเลคทรอนิกส ์

ปีงบประมาณ 40,000 35,000 30,000 25,000 ร้อยละ 100 
สามารถส่งให้
เอกชนด าเนินการ
ได้อย่างถูกต้อง 

ในพื้นที่ปลอดขยะ
อันตรายสะสม 

สนง.ปลัดฯ 

3 โครงการส่งเสริมการท า
ปุ๋ยหมักจากขยะชีภาพ 
-กิจกรรมการท าน้ าหมัก
จากเศษอาหาร เศษผักฯ 
-กิจกรรมการท าปุ๋ยหมัก
จากเศษวัชพืช 

เพื่อส่งเสริมให้มีการ
จัดการกขยะที่
ถูกต้อง 

1 โครงการ 20,000 15,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 ของ
ขยะชีวภาพถูก
น าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน ์

ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้เรื่องการท า
ปุ๋ยจากขยะ 

สนง.ปลัดฯ 

4 โครงการอบรมการ
ประดิษฐส์ิ่งของจากขยะรี
ไซเคลิเพื่อเพ่ิมมูลค่า 

เพื่อเป็นการใช้
ประโยชน์จากขยะรี
ไซเคลิและเป็นการ
เพิ่มมูลค่าของขยะ
สร้างรายได ้

1 โครงการ 15,000 - 15,000 - ร้อยละ 40 ของ
ขยะรีไซเคลิที่สรา้ง
มูลค่าและเพิม่
รายได ้

ปัญหาการจัดการ
ขยะลดลง 

สนง.ปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคณุภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เป็นเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
      1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และศลิปวัฒนธรรม 
   1.1 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
1 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน

ให้กับเด็กนักเรยีนใน
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีต าบล
จอมหมอกแก้ว 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนบริโภค
ถูกหลักโภชนาการ
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

2 โรงเรียน 
 

700,000 700,000 700,000 700,000 นักเรียนได้รับ
อาหารครบทุก
มื้อตามก าหนด 
ร้อยละ 100 

เด็กนักเรยีนได้
บริโภคถูกหลัก
โภชนาการและ
มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

2 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล
จอมหมอกแก้ว ตาม
โครงการส่งเสริมพัฒนา
เครือข่าย ศลิธรรม บ้าน 
วัด โรงเรยีน(ต่อเนื่อง) 

เพื่อปลูกฝัง ศิลธรรม
แก่เด็ก โดยใช้ความ
ร่วมมือของบ้าน วัด
และโรงเรียน 

1 โครงการ 30,000 - - - - มีการด าเนินการ
ด้านศิลธรรม
ร่วมกันของบ้าน 
วัดและโรงเรยีน 

กองการศึกษาฯ 

3 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล
จอมหมอกแก้ว ตาม
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบชุมชน 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงของเด็ก
นักเรียนและชุมชน 

1 โครงการ 30,000 - - - - เป็นต้นแบบด้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
การจัดการขยะ 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และศลิปวัฒนธรรม 
   1.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
1 อุดหนุน อ.แม่ลาวตาม

โครงการจดักิจกรรม 
วันปิยมหาราช 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อรัชกาลที ่
5 

1 ครั้ง 
 23 ตุลาคม  

1,500 1,500 1,500 1,500 - ประชาชนส านึก
ในพระมหา
กรุณาธิคณุ 

อ.แม่ลาว 

2 อุดหนุน อ.แม่ลาวตาม
โครงการจดักิจกรรม
เทิดพระเกยีรตแิละถวาย
สดุดเีนื่องในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ฯ 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

ปีละ 1 ครั้ง 6,000 6,000 6,000 6,000 - ประชาชนส านึก
ในพระมหา
กรุณาธิคณุ 

อ.แม่ลาว 

3 อุดหนุน อ.แม่ลาวตาม
โครงการจดักิจกรรม
เทิดพระเกยีรตแิละถวาย
สดุดเีนื่องในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จ
พระนางจ้า
พระบรมราชินีนาถ 

ปีละ 1 ครั้ง 
12 

สิงหาคม 
2559 

5,000 5,000 5,000 5,000 - ประชาชนส านึก
ในพระมหา
กรุณาธิคณุ 

อ.แม่ลาว 

4 อุดหนุน อ.แม่ลาวตาม
โครงการด าเนินการและ
สนับสนุนการด าเนินงานจัด
กิจกรรมมวลชน 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ อ.แม่
ลาว เช่นงานรัฐพิธี
หรือรับ – ส่งเสด็จ 
งานด้านสงเคราะห์
หรืองานการกุศล ฯลฯ 

จัดกลุ่มพลัง
มวลชน 

15,000 15,000 15,000 15,000 - การด าเนินงาน
เป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อย 

อ.แม่ลาว 

แบบ ผ.02 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และศลิปวัฒนธรรม 
   1.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
1 อุดหนุน อ.แม่ลาวตามโครงการ

จัดกิจกรรมเทิดพระเกยีรติและ
ถวายสดุดเีนื่องในวันคล้ายวัน
พระราชสมภพสมเด็จพระศรี
นครินทร์ทราบรมราชชนนี(งาน
พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง) 

เพื่อร าลึกถึงพระ
เกียรติคณุของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรม
ราชชนน ี

ปีละ 1 ครั้ง 3,000 3,000 3,000 3,000 - ประชาชนส านึกใน
พระมหา
กรุณาธิคณุ 

อ.แม่ลาว 

2 อุดหนุน อ.แม่ลาวตามโครงการ
ประเพณีนมสัการและสรงน้ า
พระธาตุดอยตุง 

เพื่อสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม 

ปีละ  1 ครั้ง 2,000 2,000 2,000 2,000 - วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
ได้รับการสบืทอด 

อ.แม่ลาว 

3 อุดหนุน อ.แม่ลาวตามโครงการ
สืบสานวัฒนธรรมและประเพณี
สงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) 

เพื่อสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม 

จ านวน 1 
ครั้ง 

15,000 15,000 15,000 2,000 - วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
ได้รับการสบืทอด 

อ.แม่ลาว 

4 อุดหนุน อ.แม่ลาวตามโครงการ
จัดกิจกรรมงานพ่อขุนเม็งราย
มหาราชและงานกาชาดจังหวัด
เชียงราย 

เพื่อจัดงานพ่อขุนเม็ง
รายมหาราชอันเป็น
งานประจ าปีของ
จังหวัดเชียงราย 

ปีละ 1 ครั้ง 28,000 28,000 28,000 28,000 - วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
ได้รับการสบืทอด 

อ.แม่ลาว 

5 อุดหนุน อ.แม่ลาวตามโครงการ
จัดกิจกรรมเทิดพระเกยีรติและ
ถวายสดุดเีนื่องในวโรกาสวัน
คล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี(งาน
พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง) 

เพื่อร าลึกถึงพระ
เกียรติคณุของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรม
ราชชนน ี

ปีละ 1 ครั้ง 
18 

กรกฎาคม  

2,000 2,000 2,000 2,000 - วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
ได้รับการสบืทอด 

อ.แม่ลาว 

 
 

แบบ ผ.02 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคณุภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เป็นเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัย 
    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
   2.1 แผนงานการสังคมสงเคราะห ์
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
1 อุดหนุน กิ่งกาชาด อ.แม่ลาว

ตามโครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของกิ่งกาชาด
อ าเภอแม่ลาว 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ กิ่งกาชาด 
อ.แม่ลาว 

จัดกิจกรรม
ช่วยเหลือผู้
ยากไร ้

5,000 5,000 5,000 5,000 - ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสและ
ยากจนในพื้นที ่

อ.แม่ลาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคณุภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
    3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ 
   3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
1 อุดหนุน ทต.แม่ลาว ตาม

โครงการศูนย์รวมข้อมลู
ข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอแมล่าว 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อ
การจ้างของ อปท.ให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

จ านวน 1 
โครงการ 

25000   
(25,000) 

- - - จ านวนและ
ชนิดของ
อุปกรณ์ในการ
อ านวยความ
สะดวกแก ่
อปท.ที่ใช้
บริการ 

มีศูนย์รวมข้อมลู
ข่าวสารการซื้อ
หรือการจ้างของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอแม่ลาว 
และสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการคา้การลงทุนและระบบโลจสิติกส์ เช่ืองโยงกลุ่มจังหวัด กลุม่อาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ืองโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
    4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
   4.1 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
1 ขยายเขตไฟฟ้าที่อยู่อาศัย 

และการเกษตร พ้ืนท่ี
ต าบลจอมหมอกแก้ว
(อุดหนุน กฟภ.อ าเภอแม่
ลาว) 

เพื่อจัดให้มีไฟฟ้าใช้
ให้ท่ัวถึง 

หมู่ 1-11 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง/กฟภ. 
อ.แม่ลาว 

2 ขยายไฟแสงจันทร์/ไฟก่ิง
ในต าบล(อุดหนุน กฟภ.
อ าเภอแม่ลาว) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
การเดินทางใน
ช่วงเวลากลางคืน 

หมู่ 1 – 11   200,000 - - 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง
ช่วงกลางคืน 

ทุกถนนมีแสงไฟ
ให้ความสว่างแก่
การเดินทาง
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/ทส.จ.
ชร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการคา้การลงทุนและระบบโลจสิติกส์ เช่ืองโยงกลุ่มจังหวัด กลุม่อาเซียน+6 และ GMS 
ข.ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่องโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนเช่ือม
ระหว่างบ้านสบห้วย 
หมู่ 1 ต.จอมหมอก
แก้ว กับบ้านสองแคว 
ต.ธารทอง 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวก ปลอดภัย 

ถนนดินลูกรังบดอดั 
กว้าง 8 เมตร ยาว 
1,000 เมตร 

- - 500,000 - ร้อยละของผูส้ัญจร
ใช้เวลาเดินทาง
ลดลง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย 

2 เทดาดล าเหมือง
ห้วยส้าน จากบ้านนาง
ศรีตัน-บ้านนางสุ
กัญญา พ้ืนท่ี 
บ้านป่าแดง หมู่ 7 

เพื่อลดการกดัเซาะ
ของกระแสน้ าและ
ลดการรั่วซึมของน้ า 

รางดาด คสล.ปากลิ้น
รางกว้าง 4.00 เมตร 
ลึก 1.50 เมตร ยาว 
200 เมตร  

1,000,000 - - - ลดการรั่วซึมของน้ า
ได้ ร้อยละ 85 

สามารถน าน้ าไป
ใช้ประโยชน์ได้
อย่างสูงสุด 

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย 

3 เทดาดล าเหมือง
ห้วยส้าน พื้นที่บ้านดง
มะเฟือง หมู่ 9 

เพื่อลดการกดัเซาะ
ของกระแสน้ าและ
ลดการรั่วซึมของน้ า 

รางดาด คสล.ปากลิ้น
รางกว้าง 4.00 เมตร 
ลึก 1.50 เมตร ยาว 
200 เมตร  

1,000,000 - - - ลดการรั่วซึมของน้ า
ได้ ร้อยละ 85 

สามารถน าน้ าไป
ใช้ประโยชน์ได้
อย่างสูงสุด 

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย 

4 ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งพังล าห้วยส้าน 
สะพาน คสล.-โรงงาน
ตะเกียบ 

เพื่อป้องกันความ
เสียหายของตลิ่งจาก
น้ ากัดเซาะ 

หมู่ 3 - 1,000,000 - - ลดการพังทลายของ
ตลิ่งบริเวณแนว
ก่อสร้างได้ ร้อยละ 
90 

สามารถป้องกัน
ตลิ่งพังได้ใน
ระดับหนึ่ง 

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย 

 

แบบ ผ.03 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
5 ขยายสะพานข้ามล าเหมือง

หลวง บ้านป่าแดง หมู่ 7 
เพื่อขยายสะพาน 
สร้างความปลอดภัย
ด้านจราจร 

หมู่ 7 - 1,500,000 - - ร้อยละ 100 ของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย 

6 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านป่าอ้อย หมู่ 5 

เพื่อก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านส าหรับ
อุปโภค บริโภค 

1 ระบบ - 1,000,000 - - แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ ากินน้ าใช้ได้
ร้อยละ 100 

สามารถแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนน้ าอุปโภค
บริโภคลงได ้

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย 

7 ก่อสร้างรางดาดล าเหมือง
ห้วยส้าน ตั้งแต่นายศรี
หมื่น-บ้านนายสมบัติ 
ปินตาสาร บ้านสันกันแฮ้ว 
หมู่ 4 

เพื่อลดการกดัเซาะ
ของกระแสน้ าและลด
การรั่วซึมของน้ า 

หมู่ 4 1,000,000 - - - ลดการรั่วซึมของน้ าได้ 
ร้อยละ 85 

สามารถน าน้ าไปใช้
ประโยชนไ์ด้อย่าง
สูงสุด 

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย 

8 ขยายสะพานข้ามล า
ห้วยส้าน บ้านป่าอ้อย หมู่ 
5 

เพื่อขยายสะพาน 
สร้างความปลอดภัย
ด้านจราจร 

หมู่ 5 - - 1,000,000 - ร้อยละ 100 ของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย 

9 ลงดินถนนลูกรัง ซอย 6 
ชลประทาน บ้านป่าอ้อย 
หมู่ 5 ต าบลจอมหมอก
แก้ว – บ้านปากกอง หมู่ 7 
ต าบลป่าก่อด า 

เพื่อลงดินปรับปรุง
ถนนลูกรัง ให้มีสภาพ
ใช้งานได้ดีขึ้น 

หมู่ 5 - - - 800,000 ร้อยละ 100 ของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย 

10 ถนน คสล.การเกษตร ซอย 
11 บ้านสิบเอกชุมพล 
พรหมขุนทอง-หน้าวดัท่า
มะโอบ้านนายสายญัต์ 
เจียมทะนะ หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

หมู่ 8 2,000,000 - - - ร้อยละ100 ของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย 

 
 
 

แบบ ผ.03 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
11 ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้าม

ล าห้วยส้าน บ้านดง
มะเฟือง หมู่ 9 

เพื่อก่อสร้างสะพาน 
คสล.ข้ามล าห้วยส้าน 
ในการระบายการไหล
ของกระแสน้ า 

หมู่ 9 - 1,500,000 - - ร้อยละ 100 ของผู้
สัญจรได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนา จังหวัดเชียงราย 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบรูณ์และยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ืองโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561
(บาท) 

2562(บาท) 2563(บาท) 2564
(บาท) 

1 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า
ห้วยหวาย บ้านหนอง
ผักเฮือด หมู่ 10 
ต าบลจอมหมอกแก้ว 
อ าเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย 

เพื่อกักเก็บน้ าในการ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร แก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

อ่างเก็บน้ าขนาด
เล็ก 1,000,000 
ลบ.ม. 

- 10,000,000 10,000,000 - แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
และการขาดแคลน
น้ าการเกษตร ร้อย
ละ 70 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

สามารถแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งได้
ในระดับที่พอใจ 
และสามารถท า
การเกษตรพืช
น้ าน้อยในช่วง
ฤดูแล้งได ้

กองช่าง/
ชลประทาน/

จังหวัด
เชียงราย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ โครงการทีด่ าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคณุภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข.ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร 
   1.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
1 โครงการประชาคม

หมู่บ้านในการจดัท า
แผนพัฒนาหมู่บ้าน 

เพื่อสนับสนุน ส่งเสรมิ
ให้ทุกหมู่บ้านจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเอง 

หมู่ 1 – 11 - - - - จ านวนหมู่บ้าน
จัดส่งแผนพัฒนา
หมู่บ้านได้ตาม
ก าหนด 

การแก้ไขปัญหาและ
ความต้องการตรงกับ
ความต้องการของ
ประชาชน 

สนง.ปลัดฯ 

2 โครงการจดัท า
ประชาคมระดับ
ต าบล  

เพื่อรวบรวมปญัหา 
ความต้องการ ตาม
ความเร่งด่วน 

1 โครงการ - - - - จ านวนโครงการ
และครอบคลุมทุก
ด้าน 

การจัดท าแผนพัฒนา
ที่ถูกต้องและมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

สนง.ปลัดฯ 

3 โครงการ อบต.
เคลื่อนที่พบปะ
ประชาชน 

เพื่อให้บริการ
ประชาชนนอกสถานท่ี
และพบปะประชาชน 
ประชาสมัพันธ์ผลการ
ด าเนินงาน 

1 โครงการ - - - - จ านวนครั้งท่ีออก
บริการหมู่บ้าน ร้อย
ละ 100 

ประชาชนไดร้ับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างทั่วถึง 

สนง.ปลัดฯ 

4 โครงการ 
บริการศูนย ์ICT 

เพื่อให้บริการด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์

1 โครงการ - - - - ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการสามารถ
เข้าถึงระบบ
อินเตอร์เนต็ 

เพื่อบริการ
อินเตอร์เนต็ให้กับ
ประชาชน 

สนง.ปลัดฯ 

5 โครงการปรับขยาย
เวลาการให้บริการ
ประชาชนเชิงรุก 

เพื่อให้บริการเชิงรุก
และเกดิความยดืหยุ่น
ในการบริการ
ประชาชน 

จ านวน 1 
โครงการ 

- - - - ร้อยละของ
ประชาชน
ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจ 

ขยายเวลาการ
ให้บริการประชาชน 

กองคลัง 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบรูณ์และยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน 
    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2.1 แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 
1 โครงการปลูกต้นไม้

เฉลิมพระเกียรต ิ
เพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่าและ
อนุรักษ์ป่าไม ้

1 โครงการ - - - - จ านวนต้นไมเ้พิ่มขึ้น
ในพื้นที่ ร้อยละ 5 

เกิดความร่มรื่นและ
ลดภาวะโลกร้อน 

สนง.ปลัดฯ 

2 โครงการจดัท าแนว
กันไฟป้องกันไฟป่า 

เพื่อป้องกันไฟป่าและ
ความเสยีหายที่เกดิ
จากไฟป่า 

1 โครงการ - - - - ร้อยละ 60 
สามารถป้องกันการ
ลุกลามของไฟป่า 

ลดปัญหาไฟป่าลงได้
ในระดับหนึ่ง 

สนง.ปลัดฯ 
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บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อจัดซื้อรถยนต์ ส่วนกลาง รถยนต์บรรทุกดีเซล ไม่ต่ ากว่า 
2,500 CC. แบบดับเบิ้ลแคป 
จ านวน 1 คัน 

- 800,000 - - สนง.ปลัดฯ 

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
ส่วนกลาง 

รถจักรยานยนต์ ไม่น้อยกว่า 120 
CC. จ านวน 1 คัน 

51,000 - - - สนง.ปลัดฯ 

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อจัดซื้อรถยนต์ ส่วนกลาง รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด ไม่น้อย
กว่า 2,500 ซซีี ส าหรับเป็นรถ
การแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 1 คัน 

- - 900,000 - สนง.ปลัดฯ 

4 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
พร้อมติดตั้ง 

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 
บีทียู จ านวน 5 เครื่อง 

- - 150,000 - สนง.ปลัดฯ 

5 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ส ารวจ เพื่อจัดซื้อเทปวัดระยะ เทปวัดระยะ ชนิดไฟเบอร์กลาส 
ความยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร 
จ านวน 1 ม้วน 

5,000 - - - กองช่าง 

6 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ส านักงาน เพื่อจัดหาเครื่องปรับอากาศ
ติดตั้ง ศพด. 

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 
บีทียู จ านวน 4 เครื่อง 

112,000 - - - กองการศึกษาฯ 

7 การศึกษา ครุภณัฑ ์ การศึกษา เพื่อจัดหาโต๊ะนักเรียน จัดหาโต๊ะนักเรียนส าหรับ ศพด.
จ านวน 8 ตัว 

25,000 - - - กองการศึกษาฯ 

8 การศึกษา ครุภณัฑ ์ อื่น เพื่อจัดหาโต๊ะทานอาหาร
ขนาด 10 ที่น่ัง ส าหรับเด็ก 

เพื่อจัดหาโต๊ะทานอาหารขนาด 10 
ที่น่ัง จ านวน 3 ชุด 

50,000 - - - กองการศึกษาฯ 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

เพื่อจัดหาเครื่องพ่น
สารเคมี ULV 

เครื่องพ่นสารเคมี ULV จ านวน 1 
เครื่อง 

- - - 90,000 สนง.ปลัดฯ 

 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดหาเครื่องส ารองไฟ 
ขนาด 1 KVA 

เครื่องส ารองไฟส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรส์ านักงาน จ านวน 11 
เครื่อง 

17,000 17,000 17,000 11,000 สนง.ปลัดฯ 

 การศึกษา ครุภณัฑ ์ คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดหาเครื่องส ารองไฟ 
ขนาด 1 KVA 

เครื่องส ารองไฟส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรส์ านักงาน จ านวน 2 
เครื่อง 

11,600 - - - กองการศึกษา
ฯ 

 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ก่อสร้าง เพื่อจัดหาเครื่องยิงตะปูขา
เดี่ยวไฟฟ้า 

เครื่องยิงตะปูขาเดี่ยวไฟฟ้า จ านวน 1 
เครื่อง 

2,500 - - - กองช่าง 

 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ก่อสร้าง เพื่อจัดหาเครื่องยิงตะปูขา
คู่ไฟฟ้า 

เครื่องยิงตะปูขาคูไ่ฟฟ้า จ านวน 1 
เครื่อง 

2,500 - - - กองช่าง 

 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ส านักงาน เพื่อจัดหาโต๊ะหมูบู่ชา ชุด 
9 เล็ก 

โต๊ะหมู่บูชาชุด 9 ขนาดเล็ก จ านวน 
1 ชุด 

10,000 - - - สนง.ปลัดฯ 

 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ส านักงาน เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์เช็ค เครื่องพิมพ์เช็ค จ านวน 1 เครื่อง - 20,000 - - กองคลัง 
 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ส านักงาน เพื่อจัดหาเครื่องเจาะเช้า

เล่ม 
เครื่องเจาะเข้าเล่มสันห่วงพลาสตกิ
ระบบ Manual จ านวน 1 เครื่อง 

- 15,000 - - สนง.ปลัดฯ 

 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ อื่น เพื่อจัดหาเครื่องอัด
พลาสติก 

เครื่องอัดพลาสติก ระบบ Manual 
จ านวน 1 เครื่อง 

10,000 - - - สนง.ปลัดฯ 

รวม 296,000 852,000 1,067,000 101,000  
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  ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล 
1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
    ข.การประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559 ข้อ 29  ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไว้ดังนี้ 

1.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3.  รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น  เพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง  ภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

2.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
การติดตามผล  (Monitoring) 
การติดตามนั้น  จะท าให้เราทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปีถึงระยะใดแล้ว  ซึ่ง

เทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้  เช่น Gant  Chart  ที่ท าให้หน่วยงานสามารถติดตามได้
ว่า  การด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี  มีการด าเนินการในช่วงใด  ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่ง
แผนปฏิบัติการจะเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการด าเนินงาน 

  การประเมินผล  (Evaluation ) 

  การประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี  จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน  (Standard  criteria) และตัวชี้วัด  
(indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน  เป็นระบบ  มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ  โดย
ประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญใน  2  ระดับ  คือ  เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน  และเกณฑ์การประเมินโครงการ  การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

  การติดตามผล  คือ  การตรวจสอบที่ท าเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ  ด้วยการ
ติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  ว่าได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอน / กิจกรรม ที่ก าหนดไว้หรือไม่  การใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

   การประเมินผล  คือ  การวิเคราะห์ที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง  เพ่ือประเมินว่าความ
เปลี่ยนแปลง  ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติที่เกิดขึ้น  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ 
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3.สรุปผลการพัฒนาต าบลจอมหมอกแก้ว ในภาพรวมที่ผ่านมา 
    3.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา 
การวิเคราะห์สภาวการณ์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 
 จากนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว และข้อมูลพ้ืนฐานการพัฒนา ซึ่งได้ท าการ
วิเคราะห์ และศึกษาในบทที่ผ่านมา  เพ่ือที่จะทราบสภาวการณ์แวดล้อมของการพัฒนาและศักยภาพในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์ในทุกด้านการพัฒนาโดยใช้เทคนิค 
SWOT Analysis ซึ่งจะต้องท าการวิเคราะห์หา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของการพัฒนา ดังผลการ
วิเคราะห์ซึ่งจะได้น าเสนอเป็นรายประเด็นนโยบาย รวม 6 ประเด็นตามล าดับต่อไป 

1) จุดแข็ง 
 1. พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้วเป็นพื้นที่ ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
ได้แก่ ข้าว, ใบยาสูบ, ถั่ว , ข้าวโพด, ล าไย ฯลฯ  ซึ่งสามารถปลูกหมุนเวียนกันได้ตลอดทั้งปี  และยังมีแหล่งท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติคือสถานีเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ป่าแม่ลาว และมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคือวัดพระธาตุ จอมหมอก
แก้ว ซึ่งเป็น 1 ใน 9 จอม ของจังหวัดเชียงราย  และอนาคตการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชน เชิงเกษตรจะ
เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น และยังมีกลุ่มอาชีพที่ผลิตสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพระดับ 5 ดาว คือ กลุ่มกล้วยตากแม่ลาว  
   2. ด้านการศึกษา ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการซ่อมแซม/ต่อเติม เพ่ือให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ และมีการส่งเสริมให้บุคลากรด้านการศึกษาเข้ารับการอบรม  และมีการบริการรถรับ-ส่งนักเรียนที่อยู่
ห่างไกลและผู้ปกครองมีรายได้น้อย ในส่วนของโรงเรียนประถมศึกษาที่อยู่ในพื้นท่ีก็ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
ส่งเสริมด้านการศึกษาต่างๆ รวมไปถึงอาหารเสริม(นม) อาหารกลางวัน ของเด็กนักเรียน อีกด้วย และยังมีการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านอ่ืน ๆ เช่นการให้การสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ประจ าต าบล  การจัดโครงการ
อบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน และประชาชนทั่วไป มีศูนย์ ICT ประจ าต าบลซึ่งเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล
ต่าง ๆ มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กันฉันญาติมิตร ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่ มีการอนุรักษ์สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ประเพณีการสรงน้ าพระธาตุจอมหมอกแก้ว  ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ประเพณีแห่เทียน
จ าน าพรรษา ประเพณีลอยกระทง  รวมไปถึงกลุ่มดนตรีพ้ืนเมือง กลุ่มสมุนไพรลูกประคบซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นต้น  ซึ่งเป็นประเพณีที่ได้มีการด าเนินการเป็นประจ าทุกปี  ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนภายนอก
และในอนาคตคาดว่าจะสร้างความเป็นเอกลักษณ์ส่งเสริมให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการรับรองการเป็นประชาคมอาเซียน 
  3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้ก าหนดไว้ในนโยบายอย่างชัดเจนที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น 
การ ด าเนินโครงการด้านสุขภาวะ การสมทบหลักประกันสุขภาพ(สปสช.) การสนับสนุนการด าเนินงานด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน การสนับสนุนศูนย์มิตรภาพบ าบัด  การด าเนินโครงการและการสนับสนุนประชาชนทุกวัยในการ
ส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิต 
  4. องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้วมีหลักการท างานโดยมุ่งไปที่ให้หมู่บ้าน ประชาชนมีความเข้มแข็ง 
สามารถดูแลตนเองได ้ใช้มติเสียงส่วนใหญ่คารพเสียงส่วนน้อย จึงได้จัดกิจกรรมซึ่งเริ่มจากการที่ให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา มีการแต่งตั้งประชาคมหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อ /จัดจ้าง เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น จึงท าให้
ความสัมพันธ์ระหว่าง อบต.กับประชาชนค่อนข้างใกล้ชิดกัน และประชาชนให้ความไว้วางใจ นอกจากนั้น
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.และพนักงานเป็นไปในลักษณะที่เสริมประสิทธิภาพซึ่งกัน
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และกัน และมีการประสานงานกันเป็นอย่างดี ในด้านการบริหาร ผู้บริหารได้เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมภายใน
หน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน โดยเน้นการท างานเป็นทีมและเน้นความสามัคคี นอกจากนี้ ในองค์การบริหารส่วน
ต าบลจอมหมอกแก้ว มีการประชุมพนักงานประจ าเดือนทุกเดือนเพ่ือเป็นการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะและสรุปผล
การท างานของแต่ละส่วน จึงท าให้การท างานทุกส่วนมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอยู่เสมอ และมีการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน เป็นประจ าทุกปีเพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ และการก าหนดแผนงาน โครงการ และ
เป้าหมายการท างานเป็นการก าหนดร่วมกันของทุกฝ่าย  
  5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยได้ก าหนดไว้ในนโยบายชัดเจนที่จะพัฒนา ไม่ว่าจะเป็น
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ งบประมาณด้านการลงทุนส่วนมากจะเป็นต้นทุนการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โดยเฉพาะการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประปาหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟ้า ซ่อมแซมถนนสายการเกษตร 
ตามล าดับ   
  6. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการที่จะด าเนินการส่งเสริมการบริหารจัดการ
ขยะโดยชุมชน ให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือน ให้มีการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า  และ
ก าลังจัดเตรียมข้อมูลในการบริหารจัดเก็บขยะ  มีการรณรงค์งดการเผา มีการท าโครงการท าแนวกันไฟป่าร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไฟป่า ฯลฯ 

2) จุดอ่อน 
 1. ประชากรในต าบลจอมหมอกแก้ว ร้อยละ 90 มีอาชีพเกษตรกร ท าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ส่วนใหญ่เป็น
เกษตรเคมี ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและภาวะขาดทุนจากการประกอบอาชีพ เพราะมีต้นทุนการ
ผลิตสูง ส่งผลกระทบในเชิงการพัฒนามักจะไม่เห็นความส าคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาของหน่วยงาน
จัดขึ้น มุ่งที่จะประกอบอาชีพเป็นหลัก ท าให้การพัฒนาขาดความต่อเนื่อง ประชาขนขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง
และการประกอบอาชีพที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
  2. ด้านการศึกษา ถึงแม้จะมีบุคคลากรตามโครงสร้างแต่จะต้องอาศัยความรู้ความสามารถและทักษะในการ
บริหารงานการศึกษาอย่างสูง  ซึ่งปัจจุบันบุคลากรด้านการศึกษายังขาดประสบการณ์  และจากการประเมินมาตรฐาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังต้องมีการปรับปรุงในส่วนของการจัดท าแผนการศึกษา ในส่วนของศิลปวัฒนธรรม คนรุ่น
ใหม่ให้ความส าคัญกับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นน้อยลง  ประชาชนวัยท างานและเยาวชน ขาดความสนใจใน
หลักธรรมค าสอนของศาสนา การไหลเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตกเป็นไปโดยง่ายผ่านสื่อทางโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต 
สังคมออนไลน์ต่างๆ 
  3. การขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านสาธารณสุขโดยตรง  และเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ท าเกษตรเคมี 
สุขภาพมีความเสี่ยงต่อสารเคมี ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม  ท าให้
เกิดปัญหาสุขภาพ  และค่านิยมการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ของประชาชนในเขตพ้ืนที่สูง และเห็นว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา 
และยังส่งผลต่อเรื่องอุบัติเหตุในพ้ืนที่ ท าให้การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าที่ควร 
   4. ในด้านการเมือง ถึงแม้ประชาชนจะมีการตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองสูง แต่เป็นการตื่นตัว
เฉพาะเวลามีการเลือกตั้ง หรือประชาธิปไตยนาทีเดียวเวลาเข้าคูหาเลือกตั้ง หลังจากนั้นก็ ให้ความส าคัญกับเรื่องปาก
ท้อง การท ามาหากิน เยาวชนซึ่งจะเป็นก าลังหลักในอนาคตไม่ให้ความส าคัญ และไม่ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมใน
ชุมชน และเม่ือมีกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มักมีแต่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม 
  5. การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นการด าเนินงานที่ใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะ โครงการขนาด
ใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง ไม่สามารถด าเนินโครงการได้  ประกอบกับพ้ืนที่กว้างท าให้การบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด าเนินการได้ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
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   6. การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนยังไม่ให้ความส าคัญมากเท่าที่ควร ดูได้
จากคุณภาพทางอากาสอยู่ในระดับต่ า ฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี มีการ
เผาป่า เศษวัชพืช และการเผาในที่โล่งต่างๆ ทั้งท่ีมีการประกาศห้ามเผา การด าเนินโครงการปลูกป่าในที่สาธารณะ มัก
ประสบปัญหาการปลูกแล้วไม่มีผู้ดูแลรักษา ต้นไม้ส่วนใหญ่จึงเหี่ยวเฉาแห้งตาย ก่อนการเจริมเติบโต ในด้านการ
บริหารจัดการขยะในพ้ืนที่ เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในเรื่องการรณรงค์ให้เปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพ่ือ
ลดปัญหาขยะ และท่ีส าคัญขาดแกนน า จิตอาสาที่ทุ่มเทในเรื่องการคัดแยกขยะ  

  2.1.3 โอกาส 
 1. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ใน
การจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต.  
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  เป็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
  3. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ส่วนที่ 3 อ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล มาตราที่ 67  
  4. ประชาชนสามารถเข้าถึงงบประมาณในการสร้างเสริมสุขภาพจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพของคนในพื้นที่ เป็นไปตามการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของประชาชน 

2.1.4 อุปสรรค 
 1.การแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน การบูร
ณาการและการประสานงานที่ดีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัวเกิดความล่าช้าในการท างาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย ผลงานที่
เกิดค่อนข้างจะคาดเดาได้ยาก  การกระจายผลประโยชน์ไม่ทั่วถึง  
  2. ปัจจุบันค่าครองชีพสูงขึ้น และประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นเกษตรกรมีรายได้ไม่แน่นอน  และความเจริญ
ทางด้านเทคโนโลยีรวมถึงค่านิยมของประชาชนเปลี่ยนไป ท าให้ความต้องการของประชาชนมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหา
ภาวะหนี้สิน  รายจ่ายมากกว่ารายได้ 
  3. การเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจและภาวะทุนนิยม  มีการรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาและท าให้เกิด
กระแสที่การสื่อสารไร้พรมแดน  ท าให้ค่านิยมทางวัตถุและสังคมแก่ประชาชนและเยาวชน  โดยหันมาบริโภคสินค้า
ฟุ่มเฟือย การรับโฆษณา สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ โลกแห่งการออนไลน์ที่มอบเมาประชาชน เยาวชนโดยไม่มีการพิจารณา
อย่างรอบคอบก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเหตุให้เยาวชนขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 
  4. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลยังขาดความแน่นอน  ท าให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลไม่สามารถวางแผนด าเนินงานระยะยาว  นอกจากนั้ นความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลกับราชการส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ยังเป็นลักษณะของการควบคุม ท้องถิ่นไม่ได้มีอิสระในการด าเนินงานที่จะ
ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ าของอ านาจหน้าที่
ระหว่างหน่วยงาน   
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4.ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี ในอนาคต 
  4.1 ผลกระทบน าไปสู่การปฏิบัติ 
  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
  4.2 ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา 
 
 ............................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................... .....................................................................................................  
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 
เร่ือง  ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

................................................ 
   

       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ให้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม ก่อนปีงบประมาณถัดไป ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล
จอมหมอกแก้ว ได้ด าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) และได้เสนอสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลจอมหมอกแก้ว เพ่ือให้ความเห็นชอบ ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ 3 ประจ าปี 2559  เมื่อวันที่ 31 เดือน 
ตุลาคม  พ.ศ.2559 

      บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.
2561-2564) เรียบร้อยแล้ว อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 2) ข้อ 17 องค์การบริหารส่วนต าบลจอม
หมอกแก้ว ขอประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  หรือ
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.jommokkaew.go.th 

  จึงประกาศมาไว้ให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ   ณ  วันที่   31   เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2559 

 

                                     เสวศ   สมบูรณ์ 

                   (นายเสวศ   สมบูรณ์) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 
 

 

 

 


